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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. 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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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe 
kasutamise eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 2018/1240, määrust (EÜ) nr 
767/2008, määrust (EL) 2017/2226 ja määrust (EL) 2018/1861
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0004),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 
punkte a, b ja d, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-
0024/2019),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0255/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse tingimused millega kehtestatakse tingimused 
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juurdepääsu saamiseks muudele ELi 
infosüsteemidele ETIASe kasutamise 
eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 
2018/1240, määrust (EÜ) nr 767/2008, 
määrust (EL) 2017/2226 ja määrust (EL) 
2018/1861

juurdepääsu saamiseks muudele ELi 
infosüsteemidele ETIASe kasutamise 
eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 
2018/1240, määrust (EÜ) nr 767/2008, 
määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 
2018/1861 ja määrust (EL) 2019/817

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tõhususe ja kulude vähendamise 
kaalutlusel peaks ETIAS korduskasutama 
jagatud isikuandmete hoidla 
väljatöötamiseks riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi jaoks loodud riist- ja 
tarkvara komponente, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõikes 3. 
See hoidla, mida kasutatakse ETIASe 
taotluse esitajate ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 
kolmandate riikide kodanike 
tähtnumbriliste isikuandmete säilitamiseks, 
tuleks välja töötada viisil, mis võimaldab 
seda tulevikus laiendada ühiseks 
isikuandmete hoidlaks. Samast 
põhimõttest lähtudes tuleks vahend, mis 
võimaldab ETIASel võrrelda oma 
andmeid kõigi teiste süsteemide 
andmetega ühe päringu abil, luua nii, et 
tulevikus oleks võimalik töötada sellest 
välja Euroopa otsinguportaal.

(5) Tõhususe ja kulude vähendamise 
kaalutlusel peaks ETIAS korduskasutama 
jagatud isikuandmete hoidla 
väljatöötamiseks riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi jaoks loodud riist- ja 
tarkvara komponente, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõikes 3. 
See hoidla, mida kasutatakse ETIASe 
taotluse esitajate ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 
kolmandate riikide kodanike 
tähtnumbriliste isikuandmete säilitamiseks, 
tuleks välja töötada viisil, mis võimaldab 
seda tulevikus laiendada ühiseks 
isikuandmete hoidlaks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2019/8171a loodud 
Euroopa otsinguportaal võimaldab ühe 
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päringu abil võrrelda ETIASes 
säilitatavaid andmeid kõigis teistes ELi 
infosüsteemides säilitatavate andmetega.
__________________
1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/817, 
millega luuakse ELi infosüsteemide 
koostalitlusvõime raamistik piiride ja 
viisade valdkonnas ning muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi 
(EÜ) nr 767/2008, (EL) 2016/399, (EL) 
2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 
2018/1726 ja (EL) 2018/1861 ning 
nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 
2008/633/JSK (ELT L 135, 22.5.2019, 
lk 27).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada ETIASe 
eesmärkide täielik saavutamine ja aidata 
kaasa Schengeni infosüsteemi (SIS) 
eesmärkide saavutamisele, on vaja 
automaatse kontrolliga hõlmata SISi 
hiljutise muudatusega kasutusele võetud 
uus hoiatuskategooria – hoiatusteade 
isikute kohta, et neid küsitleda uurimise 
eesmärgil.

(7) Selleks et tagada ETIASe 
eesmärkide täielik saavutamine ja aidata 
kaasa Schengeni infosüsteemi (SIS) 
eesmärkide saavutamisele, on vaja 
automaatse kontrolliga hõlmata SISi 
hiljutise muudatusega kasutusele võetud 
uued hoiatuskategooriad – hoiatusteade 
isikute kohta, et neid küsitleda uurimise 
eesmärgil ja hoiatusteade kolmandate 
riikide kodanike kohta, kelle kohta on 
tehtud tagasisaatmisotsus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tingimused, mille alusel ETIASe 
kesküksus ja ETIASe riiklikud üksused 

(10) Juurdepääsuõigused ja 
tingimused, mille alusel ETIASe kesküksus 
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võivad ETIASe huvides kontrollida 
muudes ELi infosüsteemides hoitavaid 
andmeid, peaksid olema sätestatud selgetes 
ja täpsetes eeskirjades, mis reguleerivad 
ETIASe kesküksuse ja ETIASe riiklike 
üksuste juurdepääsu muudes ELi 
infosüsteemides hoitavatele andmetele, 
päringuliike ja andmekategooriaid; neid 
kõiki tuleks piirata asjaomaste üksuste 
ülesannete täitmiseks rangelt vajalikuga. 
Samal moel peaksid ETIASe 
taotlustoimikus sisalduvad andmed olema 
nähtavad ainult neile liikmesriikidele, kes 
käitavad lähteinfosüsteeme vastavalt oma 
osalemise korrale. Näiteks kujutavad 
käesoleva määruse Schengeni infosüsteemi 
ja viisainfosüsteemiga seotud sätted endast 
sätteid, mis põhinevad kõikidel Schengeni 
acquis’ sätetel, mille jaoks on olulised 
nõukogu otsused35 Schengeni infosüsteemi 
ja viisainfosüsteemi käsitlevate Schengeni 
acquis’ sätete kohaldamise kohta.

ja ETIASe riiklikud üksused võivad 
ETIASe huvides kontrollida muudes ELi 
infosüsteemides hoitavaid andmeid, 
peaksid olema sätestatud selgetes ja 
täpsetes eeskirjades, mis reguleerivad 
ETIASe kesküksuse ja ETIASe riiklike 
üksuste juurdepääsu muudes ELi 
infosüsteemides hoitavatele andmetele, 
päringuliike ja andmekategooriaid; neid 
kõiki tuleks piirata asjaomaste üksuste 
ülesannete täitmiseks rangelt vajalikuga. 
Samal moel peaksid ETIASe 
taotlustoimikus sisalduvad andmed olema 
nähtavad ainult neile liikmesriikidele, kes 
käitavad lähteinfosüsteeme vastavalt oma 
osalemise korrale. Näiteks kujutavad 
käesoleva määruse Schengeni infosüsteemi 
ja viisainfosüsteemiga seotud sätted endast 
sätteid, mis põhinevad kõikidel Schengeni 
acquis’ sätetel, mille jaoks on olulised 
nõukogu otsused35 Schengeni infosüsteemi 
ja viisainfosüsteemi käsitlevate Schengeni 
acquis’ sätete kohaldamise kohta.

__________________ __________________
35 Nõukogu 29. juuni 2010. aasta otsus 
2010/365/EL Schengeni infosüsteemi 
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja 
Rumeenias (ELT L 166, 1.7.2010, lk 17); 
nõukogu 25. aprilli 2017. aasta otsus 
(EL) 2017/733 Schengeni infosüsteemi 
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis 
(ELT L 108, 26.4.2017, lk 31); nõukogu 
12. oktoobri 2017. aasta otsus (EL) 
2017/1908, mis käsitleb 
viisainfosüsteemiga seotud Schengeni 
acquis’ teatavate sätete jõustamist 
Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (ELT L 
269, 19.10.2017, lk 39–43); nõukogu 
25. juuni 2018. aasta otsus (EL) 2018/934, 
mis käsitleb Schengeni infosüsteemiga 
seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete 
jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja 
Rumeenias (ELT L 165, 2.7.2018, lk 37).

35 Nõukogu 29. juuni 2010. aasta otsus 
2010/365/EL Schengeni infosüsteemi 
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja 
Rumeenias (ELT L 166, 1.7.2010, lk 17); 
nõukogu 25. aprilli 2017. aasta otsus 
(EL) 2017/733 Schengeni infosüsteemi 
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis 
(ELT L 108, 26.4.2017, lk 31); nõukogu 
12. oktoobri 2017. aasta otsus (EL) 
2017/1908, mis käsitleb 
viisainfosüsteemiga seotud Schengeni 
acquis’ teatavate sätete jõustamist 
Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (ELT L 
269, 19.10.2017, lk 39–43); nõukogu 
25. juuni 2018. aasta otsus (EL) 2018/934, 
mis käsitleb Schengeni infosüsteemiga 
seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete 
jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja 
Rumeenias (ELT L 165, 2.7.2018, lk 37).

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Lisatakse uus põhjendus 24a:
(24a) Selleks et määruses (EL) 
2018/1240 osutatud reisiloa taotlustes 
sisalduvate isikuandmete võrdlus ELi 
infosüsteemis või andmebaasis, Europoli 
andmetes või Interpoli andmebaasides 
registreeritud kirjes, toimikus või 
hoiatusteates sisalduvate andmetega oleks 
täpne ja usaldusväärne, on oluline 
tagada, et ETIASes kasutatavad ja selle 
kaudu otsitavad andmed oleksid täpsed, 
ajakohased ja kvaliteetsed. Kooskõlas 
määrusest (EL) 2019/817 tulenevate 
kohustustega on Vabadusel, Turvalisusel 
ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste 
IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Liidu Ametil (eu-LISA) oluline 
roll andmete kvaliteedi jälgimisel ja 
korrapäraste andmeanalüüsi aruannete 
koostamisel, et päritoluliikmesriik saaks 
andmeid kontrollida ja võtta vajalikke 
parandusmeetmeid. Komisjon peaks 
hindama korrapäraseid andmekvaliteedi 
aruandeid, mille eu-LISA vastavalt 
määrusele (EL) 2019/817 esitab, ning 
andma vajaduse korral liikmesriikidele 
soovitusi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23) „muud ELi infosüsteemid“ – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 

28) „muud ELi infosüsteemid“ – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
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viisainfosüsteem (VIS), Schengeni 
infosüsteem (SIS) ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem – kolmandate 
riikide kodanikud (ECRIS-TCN).“

viisainfosüsteem (VIS), Schengeni 
infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem – kolmandate 
riikide kodanikud (ECRIS-TCN).;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt e

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

e) toetab SISi eesmärke, mis on 
seotud riiki sisenemise ja riigis viibimise 
keelu saanud kolmandate riikide kodanike, 
üle- või väljaandmise eesmärgil vahi alla 
võtmiseks tagaotsitavate isikute, kadunud 
isikute, kohtumenetluses osalemise 
eesmärgil otsitavate isikute ning diskreetse 
või erikontrolli alla kuuluvate isikute kohta 
sisestatud hoiatusteadetega;

e) toetab SISi eesmärke, mis on seotud riiki 
sisenemise ja riigis viibimise keelu saanud 
kolmandate riikide kodanike, üle- või 
väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks 
tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, 
kohtumenetluses osalemise eesmärgil 
otsitavate isikute, diskreetse või 
erikontrolli alla kuuluvate isikute kohta 
sisestatud hoiatusteadetega ning 
hoiatusteadetega kolmandate riikide 
kodanike kohta, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Eelkõige põhineb ETIASe kesksüsteem 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi riist- ja tarkvara komponentidel, 
et luua jagatud isikuandmete hoidla, mida 
kasutatakse ETIASe taotluse esitajate ning 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemis registreeritud kolmandate riikide 
kodanike tähtnumbriliste isikuandmete 
säilitamiseks. Jagatud isikuandmete hoidlas 
säilitatavad ETIASe taotluse esitajate 

„Eelkõige põhineb ETIASe kesksüsteem 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi riist- ja tarkvara komponentidel, 
et luua jagatud isikuandmete hoidla, mida 
kasutatakse ETIASe taotluse esitajate ning 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemis registreeritud kolmandate riikide 
kodanike tähtnumbriliste isikuandmete 
säilitamiseks. Jagatud isikuandmete hoidlas 
säilitatavad ETIASe taotluse esitajate 
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tähtnumbrilised isikuandmed on osa 
ETIASe kesksüsteemist. [Kõnealune 
jagatud isikuandmete hoidla on 
koostalitlusvõime raamistikku käsitleva 
määrusega loodava ühise isikuandmete 
hoidla rakendamise aluseks.]

tähtnumbrilised isikuandmed on osa 
ETIASe kesksüsteemist. Kõnealune 
jagatud isikuandmete hoidla on vastavalt 
määruse (EL) 2019/817 artiklile 17 
loodava ühise isikuandmete hoidla 
rakendamise aluseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See ei piira riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi ning ETIASe andmete 
hoidmist loogiliselt eraldatuna ja neile 
sellise juurdepääsu võimaldamist, nagu on 
määratletud määrustes, millega luuakse 
kõnealused infosüsteemid.“

See ei piira riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi ning ETIASe andmete 
hoidmist loogiliselt eraldatuna ja neile 
sellise juurdepääsu võimaldamist, nagu on 
määratletud määrustes, millega luuakse 
kõnealused infosüsteemid, kooskõlas 
määruse (EL) 2019/817 artikliga 18.“

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a) Artiklile 7 lisatakse järgmine 
lõige:
„3a. ETIASe kesküksus esitab 
komisjonile ja eu-LISA-le korrapäraselt 
aruandeid artikli 20 lõikes 2 osutatud 
automaatse menetlemise käigus saadud 
valetabamuste kohta. ETIASe kesküksus 
taotleb sellega seoses ETIASe riiklikelt 
üksustelt koostööd ja teavet.“;

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Koostalitlusvõime põhineb Euroopa 
otsinguportaalil, mis luuakse määruse 
(EL) 2018/XXX (koostalitlusvõime) 
artikliga 6. Üleminekuperioodil enne 
Euroopa otsinguportaali kasutuselevõttu 
toimub automaatne menetlemine eu-LISA 
poolt käesoleva lõike eesmärgil 
väljatöötatud vahendi abil. Kõnealust 
vahendit kasutatakse kooskõlas kõnealuse 
määruse artikliga 52 Euroopa 
otsinguportaali väljatöötamise ja 
rakendamise alusena].

Koostalitlusvõime põhineb Euroopa 
otsinguportaalil alates selle 
töölerakendamise kuupäevast, nagu on 
määratletud määruse (EL) 2019/817 
artikli 72 lõikes 1a, ning seda 
rakendatakse käesoleva määruse artiklis 
20, artiklis 23, artikli 24 lõike 6 punkti c 
alapunktis ii, artiklis 41 ja artikli 54 lõike 
1 punktis b osutatud automaatseks 
töötlemiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 20 lõike 2 punktis c, punkti 
m alapunktis ii ja punktis o ning artikli 23 
lõikes 1 osutatud kontrollide tegemiseks 
võimaldab artikli 11 lõikes 1 osutatud 
automaatne menetlemine teha ETIASe 
kesksüsteemil päringuid SISis, mis on 
loodud määrusega (EL) 2018/1860 
(piirikontrollid), kasutades selleks järgmisi 
artikli 17 lõike 2 punktides a–d ja artikli 17 
lõike 2 punktis k loetletud andmeid: 

4. Artikli 20 lõike 2 punktis c, punkti 
m alapunktis ii ja punktis na ning artiklis 
23 osutatud kontrollide tegemiseks 
võimaldab artikli 11 lõikes 1 osutatud 
automaatne menetlemine teha ETIASe 
kesksüsteemil päringuid SISis, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2018/18611a 
(piirikontrollid) ja määrusega (EL) 
2018/8601b (tagasisaatmised), kasutades 
selleks järgmisi artikli 17 lõike 2 punktides 
a–d ja artikli 17 lõike 2 punktis k loetletud 
andmeid:

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. novembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1861, milles käsitletakse Schengeni 
infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja 
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kasutamist piirikontrolli valdkonnas ning 
millega muudetakse Schengeni lepingu 
rakendamise konventsiooni ja määrust 
(EÜ) nr 1987/2006 ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 
(ELT L 312, 7.12.2018, lk 14).
1bEuroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
novembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1860 Schengeni infosüsteemi 
kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tagasisaatmiseks (ELT L 312, 7.12.2018, 
lk 1).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 20 lõike 2 punktis n 
osutatud kontrollide tegemiseks võimaldab 
artikli 11 lõikes 1 osutatud automaatne 
menetlemine teha ETIASe kesksüsteemil 
päringuid ECRIS-TCN andmetes [ühises 
isikuandmete hoidlas], mis on loodud 
[määrusega (EL) 2018/XXX], kasutades 
selleks järgmisi artikli 17 lõike 2 punktides 
a–d loetletud andmeid:

6. Artikli 20 lõike 2 punktis n 
osutatud kontrollide tegemiseks võimaldab 
artikli 11 lõikes 1 osutatud automaatne 
menetlemine teha ETIASe kesksüsteemil 
päringuid ECRIS-TCN andmetes ühises 
isikuandmete hoidlas, mis on loodud 
määrusega (EL) 2019/818*, kasutades 
selleks järgmisi artikli 17 lõike 2 punktides 
a–d loetletud andmeid:

–––––––––––––––

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. mai 2019. aasta määrus (EL) 
2019/818, millega luuakse ELi 
infosüsteemide koostalitlusvõime 
raamistik politsei- ja õiguskoostöö, 
varjupaiga ja rände valdkonnas ning 
muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, 
(EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816 (ELT L 
135, 22.5.2019, lk 85).

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 6 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) sünniriik;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui päringutabamused on kindlaks 
tehtud, teeb artiklis 11 osutatud vahend 
ETIASe kesküksusele taotlustoimikus 
esitatud tulemused kuni artikli 22 lõike 2 ja 
artikli 23 lõike 2 kohase mitteautomaatse 
menetlemise lõpuleviimiseni ajutiselt 
kättesaadavaks. Kui kättesaadavaks tehtud 
andmed vastavad taotleja andmetele või 
kui püsib kahtlus, säilitatakse 
taotlustoimikus päringutabamuse andnud 
andmete ainulaadne tunnuskood.

8. Kui päringutabamused on kindlaks 
tehtud, teeb Euroopa otsinguportaal 
ETIASe kesküksusele taotlustoimikus 
esitatud automaatse töötlemise tulemused 
kirjutuskaitstud vormis ajutiselt 
kättesaadavaks kuni artikli 22 lõike 2 ja 
artikli 23 lõike 2 kohase mitteautomaatse 
menetlemise lõpuleviimiseni. Kui 
kättesaadavaks tehtud andmed vastavad 
taotleja andmetele või kui püsib kahtlus, 
säilitatakse taotlustoimikus 
päringutabamuse andnud andmete 
ainulaadne tunnuskood.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Päringutabamus antakse siis, kui 
kõik päringu tegemiseks kasutatud ETIASe 
taotlustoimiku andmed või osa 
kõnealustest andmetest vastavad täielikult 
või osaliselt andmetele registris, hoiatuses 

9. Päringutabamus antakse siis, kui 
kõik päringu tegemiseks kasutatud ETIASe 
taotlustoimiku andmed või osa 
kõnealustest andmetest vastavad täielikult 
või osaliselt andmetele registris, hoiatuses 
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või toimikus muus ELi infosüsteemis, kus 
päring tehti. Komisjon määratleb 
rakendusaktis osalise vastavuse, 
sealhulgas tõenäosuse astme.

või toimikus muus ELi infosüsteemis, kus 
päring tehti. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 89 vastu rakendusaktid, et 
määratleda osaline vastavus, sealhulgas 
tõenäosuse aste, vähendamaks 
valetabamuste arvu.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) 2017/2226 artiklite 6, 14 ja 
17 kohaldamisel saadab ETIASe 
kesksüsteemi päringu ja impordib sealt 
käesoleva määruse artikli 47 lõikes 2 
osutatud teabe, taotluse numbri ja andmed 
ETIASe reisiloa kehtivusaja lõpu kohta 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punktis 
d osutatud turvalist sidetaristut kasutav 
automaatne menetlus, mille raames 
ajakohastatakse ka vastav kanne riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
andmestikus.;

Määruse (EL) 2017/2226 artiklite 6, 14, 17 
ja 18 kohaldamisel saadab ETIASe 
kesksüsteemi päringu ja impordib sealt 
käesoleva määruse artikli 47 lõikes 2 
osutatud teabe, taotluse numbri ja andmed 
ETIASe reisiloa kehtivusaja lõpu kohta 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punktis 
d osutatud turvalist sidetaristut kasutav 
automaatne menetlus, mille raames 
ajakohastatakse ka kanne riiki sisenemise 
ja riigist lahkumise või riiki sisenemise 
keelu kohta riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi andmestikus.;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EL) 2018/1240
 Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamiseks tuleb 
Euroopa Liidu ja Interpoli vahel sõlmida 
koostööleping. Koostöölepingus 
sätestatakse teabe vahetamise tingimused 
ja isikuandmete kaitse meetmed.

2. Kui lõike 1 rakendamine ei ole 
koostöölepinguga tagatud, ei tee ETIAS 
Interpoli andmebaasides päringuid.

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6a) Artikli 20 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega: 

2. ETIASe kesksüsteem teeb päringu 
Euroopa otsinguportaalis, et võrrelda artikli 
17 lõike 2 punktides a, aa, b, c, d, f, g, j, k 
ja m ning artikli 17 lõikes 8 osutatud 
asjakohaseid andmeid ETIASe 
kesksüsteemis, SISis, EESis, VISis, 
Eurodacis, Europoli andmetes ning 
Interpoli andmebaasides sisalduvate 
andmetega.“;

„2. ETIASe kesksüsteem teeb päringu 
Euroopa otsinguportaalis, et võrrelda artikli 
17 lõike 2 punktides a, aa, b, c, d, f, g, j, k 
ja m ning artikli 17 lõikes 8 osutatud 
asjakohaseid andmeid ETIASe 
kesksüsteemis, SISis, EESis, VISis, 
Eurodacis, ECRIS-TCNis, Europoli 
andmetes ning Interpoli andmebaasides 
sisalduvate andmetega.“;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) kas taotleja on isik, kelle andmed 
on salvestatud ECRIS-TCN-süsteemi 
seoses sellega, et ta on toime pannud 
terroriakte või muid raskeid kuritegusid.“

n) kas taotleja on isik, kelle andmed 
on salvestatud ECRIS-TCN-süsteemi 
seoses sellega, et ta on viimase 20 aasta 
jooksul toime pannud terroriakte või 
viimase kümne aasta jooksul muid raskeid 
kuritegusid, mis on loetletud määruse 
(EL) 2018/1240 lisas, kui need kuriteod 
on siseriikliku õiguse kohaselt 
karistatavad vabadusekaotuse või 
vabadust piirava julgeolekumeetmega, 
mille maksimaalne pikkus on vähemalt 
kolm aastat;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
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Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a) Artikli 20 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine punkt:
kas taotleja kohta on SISi sisestatud 
hoiatusteade tagasisaatmise kohta“.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lisatakse järgmine punkt:
„(ca) hoiatusteade kolmandate riikide 
kodanike kohta, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus“;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud võrdlemine 
annab ühe või mitu päringutabamust, 
saadab ETIASe kesksüsteem automaatse 
teate ETIASe kesküksusele. Pärast teate 
saamist pääseb ETIASe kesküksus juurde 
taotlustoimikule ja sellega seotud muudele 
taotlustoimikutele, et kontrollida, kas 
taotleja isikuandmed vastavad neile 
isikuandmetele, millega seoses on see 
päringutabamus saadud, ning kui vastavus 
leiab kinnitust, saadab ETIASe 
kesksüsteem automaatse teate selle 
hoiatusteate sisestanud liikmesriigi 

2. Kui lõikes 1 osutatud võrdlemine 
annab ühe või mitu päringutabamust, 
saadab ETIASe kesksüsteem automaatse 
teate ETIASe kesküksusele. Pärast teate 
saamist pääseb ETIASe kesküksus ajutiselt 
juurde taotlustoimikule ja sellega seotud 
muudele taotlustoimikutele, et kontrollida, 
kas taotleja isikuandmed vastavad neile 
isikuandmetele, millega seoses on see 
päringutabamus saadud, ning kui vastavus 
leiab kinnitust, saadab ETIASe 
kesksüsteem automaatse teate selle 
hoiatusteate sisestanud liikmesriigi 
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SIRENE büroole. SIRENE büroo 
kontrollib veel, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selles hoiatuses sisalduvatele 
isikuandmetele, mis päringutabamuse 
andis, ja võtab asjakohaseid 
järelmeetmeid.“;

SIRENE büroole. SIRENE büroo 
kontrollib veel, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selles hoiatuses sisalduvatele 
isikuandmetele, mis päringutabamuse 
andis, ja võtab asjakohaseid 
järelmeetmeid.“;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 25a – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

da) määruse (EL) 2018/1860 artikkel 4 
(tagasisaatmised);

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 25a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti saavad ETIASe riiklikud 
üksused lõikes 1 osutatud eesmärgil 
juurdepääsu siseriiklikele 
karistusregistritele, et hankida teavet 
kolmandate riikide kodanike või 
kodakondsuseta isikute kohta, kes on 
mõistetud süüdi terroriaktide või muude 
raskete kuritegude toimepanemise eest.“

2. Kui artikli 20 lõike 2 punkti n 
kohase kontrolli tulemusel saadakse 
päringutabamus, on ETIASe riiklike 
üksuste nõuetekohaselt volitatud 
töötajatel kooskõlas liikmesriigi õigusega 
lõikes 1 osutatud eesmärgil juurdepääs ka 
oma liikmesriigi karistusregistritele, et 
saada teavet terroriaktide või muude 
käesoleva määruse lisas loetletud 
kuritegude toimepanemise eest süüdi 
mõistetud kolmandate riikide kodanike 
või kodakondsuseta isikute kohta.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)
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Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11a) Artiklisse 26 lisatakse järgmine 
lõige:
„3a. Süsteemiga SIS Return seotud 
päringutabamuste korral teeb taotlust 
menetleva liikmesriigi ETIASe riiklik 
üksus järgmist:
a) kui tagasisaatmisotsuses on 
kehtestatud ka sissesõidukeeld, teavitab ta 
sellest kohe hoiatusteate sisestanud 
liikmesriiki lisateabe vahetamise teel. 
Hoiatusteate sisestanud liikmesriik 
kustutab tagasisaatmist käsitleva 
hoiatusteate viivitamata ja sisestab 
määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 1 
punkti b kohase riiki sisenemise ja riigis 
viibimise keeldu käsitleva hoiatusteate;
b) kui tagasisaatmisotsuses ei ole 
sissesõidukeeldu kehtestatud, teavitab ta 
sellest kohe hoiatusteate sisestanud 
liikmesriiki täiendava teabe vahetamise 
teel, et hoiatusteate sisestanud liikmesriik 
kustutataks viivitamata tagasisaatmist 
käsitleva hoiatusteate.“;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11 b (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

11b) Artikli 38 lõike 2 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) reisiloa andmisest keeldumise 
põhjus(ed), märkides kohaldatava põhjuse 
artikli 37 lõigetes 1 ja 2 loetletud põhjuste 
hulgast, mis võimaldab taotlejal kaebuse 
esitada;

„c)  reisiloa andmisest keeldumise 
põhjus(ed), märkides artikli 37 lõigetes 1 ja 
2 loetletud kohaldatavad põhjused, 
sealhulgas teave selle kohta, missugusest 
infosüsteemist (või -süsteemidest) saadi 
päringutabamuse(d), mille tõttu taotlus 
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tagasi lükati, et taotleja saaks esitada 
kaebuse. See ei piira liidu õiguses 
sätestatud teabe saamise õiguse 
kasutamise piiranguid.“;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 46 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12a) Artiklit 46 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Kui artikli 45 lõikes 1 osutatud 
päringu tegemine on ETIASe infosüsteemi 
mis tahes osa rikke tõttu tehniliselt 
võimatu, on vedajad vabastatud 
kohustusest kontrollida kehtiva reisiloa 
olemasolu. Kui sellise rikke tuvastab eu-
LISA, teavitab ETIASe kesküksus sellest 
vedajaid. Ta annab vedajatele teada ka 
sellest, kui rike on kõrvaldatud. Kui sellise 
rikke tuvastavad vedajad, võivad nad 
sellest teavitada ETIASe kesküksust.

„1. Kui artikli 45 lõikes 1 osutatud 
päringu tegemine on ETIASe infosüsteemi 
mis tahes osa rikke tõttu tehniliselt 
võimatu, on vedajad vabastatud 
kohustusest kontrollida kehtiva reisiloa 
olemasolu. Kui sellise rikke tuvastab eu-
LISA, teavitab ETIASe kesküksus sellest 
vedajaid. Ta annab vedajatele teada ka 
sellest, kui rike on kõrvaldatud. Kui sellise 
rikke tuvastavad vedajad, teavitavad nad 
sellest ETIASe kesküksust.“;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 b (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 46 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse järgmine lõige:

„4a. ETIASe kesküksus pakub 
vedajatele operatiivtoetust seoses 
käesoleva artikli lõigetega 1 ja 3. ETIASe 
kesküksus kehtestab standardses 
töökorras menetlused sellise toetuse 
pakkumiseks. Komisjon täpsustab 
rakendusaktidega antava toetuse laadi ja 
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ulatuse ning selle andmise vahendid.“;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 88 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jõustunud on artiklis 11 osutatud 
ELi infosüsteemide loomist käsitlevate 
õigusaktide, välja arvatud uuesti sõnastatud 
Eurodaci määruse vajalikud muudatused, 
millega nähakse ette koostalitlusvõime 
ETIASe infosüsteemiga käesoleva määruse 
artikli 11 tähenduses;“;

a) jõustunud on artiklis 11 osutatud 
ELi infosüsteemide loomist käsitlevate 
õigusaktide, välja arvatud uuesti sõnastatud 
määruse (EL) nr 603/2013 (Eurodac) 
vajalikud muudatused, millega nähakse ette 
koostalitlusvõime ETIASe infosüsteemiga 
käesoleva määruse artikli 11 tähenduses;“;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt c
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 88 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artiklis 11 osutatud 
koostalitlusvõime ECRIS-TCN-süsteemiga 
tekib siis, kui alustab tegevust [ühine 
isikuandmete hoidla], mis on kavas 
kasutusele võtta 2022. aastal. ETIAS 
rakendatakse tööle olenemata sellest, kas 
koostalitlusvõime ECRIS-TCN-
süsteemiga on tekkinud või mitte.

6. Artiklis 11 osutatud 
koostalitlusvõime ECRIS-TCN-süsteemiga 
tekib siis, kui alustab tegevust [ühine 
isikuandmete hoidla].

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt c
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 88 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ETIAS rakendatakse tööle 
olenemata sellest, kas Euroopa Liit ja 
Interpol on sõlminud artikli 12 lõikes 2 
osutatud koostöölepingu ning kas 
Interpoli andmebaasides on võimalik teha 
päringuid.

7. ETIAS rakendatakse tööle 
olenemata sellest, kas Interpoli 
andmebaasides on võimalik teha päringuid.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 a – alapunkt a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 89 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

13a) Artiklit 89 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Artikli 6 lõikes 4, artikli 17 lõigetes 3, 
5 ja 6, artikli 18 lõikes 4, artikli 27 
lõikes 3, artiklis 31, artikli 33 lõikes 2, 
artikli 36 lõikes 4, artikli 39 lõikes 2, 
artikli 54 lõikes 2, artikli 83 lõigetes 1 ja 
3 ja artikli 85 lõikes 3 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 9. 
oktoobrist 2018. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

„2. Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 9, 
artikli 17 lõigetes 3, 5 ja 6, artikli 18 
lõikes 4, artikli 27 lõikes 3, artiklis 31, 
artikli 33 lõikes 2, artikli 36 lõikes 4, 
artikli 39 lõikes 2, artikli 54 lõikes 2, 
artikli 83 lõigetes 1 ja 3 ning artikli 85 
lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates 9. oktoobrist 2018. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.“;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 a – alapunkt b (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 89 – lõige 3
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 4, artikli 17 lõigetes 3, 5 ja 
6, artikli 18 lõikes 4, artikli 27 lõikes 3, 
artiklis 31, artikli 33 lõikes 2, artikli 36 
lõikes 4, artikli 39 lõikes 2, artikli 54 
lõikes 2, artikli 83 lõigetes 1 ja 3 ja 
artikli 85 lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

„3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 9, 
artikli 17 lõigetes 3, 5 ja 6, artikli 18 
lõikes 4, artikli 27 lõikes 3, artiklis 31, 
artikli 33 lõikes 2, artikli 36 lõikes 4, 
artikli 39 lõikes 2, artikli 54 lõikes 2, 
artikli 83 lõigetes 1 ja 3 ja artikli 85 
lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.“;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 a – alapunkt c (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 89 – lõige 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

c) lõige 6 asendatakse järgmisega:
6. Artikli 6 lõike 4, artikli 17 
lõigete 3, 5 ja 6, artikli 18 lõike 4, artikli 27 
lõike 3, artikli 31, artikli 33 lõike 2, 
artikli 36 lõike 4, artikli 39 lõike 2, 
artikli 54 lõike 2, artikli 83 lõigete 1 ja 3 
või artikli 85 lõike 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast kõnealusest 
õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 

„6. Artikli 6 lõike 4, artikli 11 lõike 9, 
artikli 17 lõigete 3, 5 ja 6, artikli 18 lõike 4, 
artikli 27 lõike 3, artikli 31, artikli 33 
lõike 2, artikli 36 lõike 4, artikli 39 lõike 2, 
artikli 54 lõike 2, artikli 83 lõigete 1 ja 3 
või artikli 85 lõike 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast kõnealusest 
õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 



PE655.702v02-00 24/39 RR\1220510ET.docx

ET

tähtaega kahe kuu võrra. tähtaega kahe kuu võrra.“;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 b (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 92 – lõige 5 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13b) Artikli 92 lõikesse 5 lisatakse 
järgmine punkt:
„-a) ECRIS-TCNi päringute tegemine 
ETIASe kaudu;“;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juurdepääs VISile andmete kohta 
päringute tegemiseks antakse eranditult 
liikmesriikide asutuste nõuetekohaselt 
volitatud töötajatele, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2018/1240* artikli 8 kohaselt määratud 
ETIASe riiklike üksuste nõuetekohaselt 
volitatud töötajatele, kellel on artiklites 15–
22 sätestatud eesmärkide kohane pädevus, 
ning liikmesriikide siseriiklike asutuste ja 
ELi asutuste nõuetekohaselt volitatud 
töötajatele, kellel on [koostalitlusvõimet 
käsitleva määruse 2018/xx artiklites 20 ja 
21] sätestatud eesmärkide kohane pädevus, 
piirdudes ulatusega, mis on vajalik nende 
ülesannete täitmiseks kooskõlas nende 
eesmärkidega ja mis on proportsionaalne 
taotletavate eesmärkidega.“

2. Juurdepääs VISile andmete kohta 
päringute tegemiseks antakse eranditult 
ETIASe kesküksuse töötajatele ja 
liikmesriikide asutuste nõuetekohaselt 
volitatud töötajatele, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2018/1240* artikli 8 kohaselt määratud 
ETIASe riiklike üksuste nõuetekohaselt 
volitatud töötajatele, kellel on artiklites 6a 
ja 6b, artiklites 15–22 ning artiklis 22g 
sätestatud eesmärkide kohane pädevus, 
ning liikmesriikide siseriiklike asutuste 
ning liidu ametite nõuetekohaselt volitatud 
töötajatele, kellel on koostalitlusvõimet 
käsitleva määruse EL 2019/817 artiklites 
20 ja 21 sätestatud eesmärkide kohane 
pädevus, piirdudes ulatusega, mis on 
vajalik nende ülesannete täitmiseks 
kooskõlas nende eesmärkidega ja mis on 
proportsionaalne taotletavate 
eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates ETIASe töölerakendamisest, 
nagu see on sätestatud määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 88 lõikes 1, 
ühendatakse keskne VIS määruse (EL) 
2018/1240 artiklis 11 osutatud vahendiga, 
et võimaldada kõnealuses artiklis osutatud 
automaatset menetlemist.

1. Alates ETIASe töölerakendamisest, 
nagu see on sätestatud määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 88 lõikes 1, 
ühendatakse keskne VIS Euroopa 
otsinguportaaliga, et võimaldada 
kõnealuses artiklis osutatud automaatset 
menetlemist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18b – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ETIASe kesksüsteem kasutab määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 punktis i 
osutatud kontrollide tegemiseks kõnealuse 
määruse artiklis 11 osutatud vahendit, et 
võrrelda kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 ETIASe andmeid VISi 
andmetega, kasutades II lisas esitatud 
vastavustabelit.

ETIASe kesksüsteem kasutab määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 punktis i 
osutatud kontrollide tegemiseks Euroopa 
otsinguportaali, et võrrelda kooskõlas 
kõnealuse määruse artikli 11 lõikega 8 
ETIASe andmeid VISi andmetega, 
kasutades II lisas esitatud vastavustabelit.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
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(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 kirjutuskaitstud vormis 
juurdepääs VISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja nendes otsinguid teha.

(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs VISi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ETIASe kesküksuse tehtud 
kontroll kinnitab, et ETIASe 
taotlustoimikus ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 
andmed langevad kokku või kui esineb 
selline kahtlus, kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1240 artiklis 26 sätestatud 
menetlust, ilma et see piiraks määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 24 kohaldamist.

2. Kui ETIASe kesküksuse kooskõlas 
määruse (EL) 2018/1240 artikliga 22 
tehtud kontroll kinnitab, et ETIASe 
taotlustoimikus ning VISis registreeritud 
andmed langevad kokku või kui esineb 
selline kahtlus, kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1240 artiklis 26 sätestatud 
menetlust.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. VISis päringute tegemiseks 
kasutavad ETIASe riiklikud üksused samu 
tähtnumbrilisi andmeid, mida kasutatakse 
artikli 18b lõikes 2 osutatud automaatseks 
menetlemiseks.

1. VISis päringute tegemiseks 
kasutavad määruse (EL) 2018/1240 artikli 
8 lõikes 1 osutatud ETIASe riiklikud 
üksused samu tähtnumbrilisi andmeid, 
mida kasutatakse käesoleva määruse 
artikli 18b lõikes 2 osutatud automaatseks 
menetlemiseks.
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18d – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 8 
lõike 1 kohaselt määratud ETIASe 
riiklikud üksused saavad kõnealuse 
määruse artikli 8 lõike 2 kohaseks 
reisiloataotluste läbivaatamiseks 
juurdepääsu VISile ja võimaluse selle 
andmetega kirjutuskaitstud vormis tutvuda. 
ETIASe riiklikud üksused võivad tutvuda 
käesoleva määruse artiklites 9–14 osutatud 
andmetega.

2. ETIASe riiklikud üksused saavad 
kõnealuse määruse artikli 8 lõike 2 
kohaseks reisiloataotluste läbivaatamiseks 
ajutise juurdepääsu VISile ja võimaluse 
selle andmetega kirjutuskaitstud vormis 
tutvuda. ETIASe riiklikud üksused võivad 
tutvuda käesoleva määruse artiklites 9–14 
osutatud andmetega.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 34a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Logide säilitamine Logide säilitamine ETIASega 
koostalitlusvõime tagamiseks

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) 2019/816
II lisa – tabel – rida 1

Komisjoni ettepanek

Määruse (EL) 2018/1240 artikli 17 lõike 
2 kohased andmed, mille on saatnud 
ETIASe kesksüsteem

Käesoleva määruse artikli 9 lõike 4 kohased 
VISi vastavusandmed, millega ETIASe 
andmeid võrreldakse

Muudatusettepanek

Määruse (EL) 2018/1240 artikli 17 lõike 2 Käesoleva määruse artikli 9 lõike 4 
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kohased andmed, mille on saatnud ETIASe 
kesksüsteem

kohased VISi vastavusandmed, millega 
ETIASe andmeid tuleb võrrelda

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 8a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõike 2 
punktis d osutatud turvalist sidetaristut 
kasutav automaatne menetlus võimaldab 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemil teha või ajakohastada kandeid 
viisanõudest vabastatud kolmanda riigi 
kodaniku riiki sisenemise / riigist 
lahkumise või talle antud sisenemiskeelu 
kohta vastavalt käesoleva määruse 
artiklitele 14 ja 17.

Määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõike 2 
punktis d osutatud turvalist sidetaristut 
kasutav automaatne menetlus võimaldab 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemil teha või ajakohastada kandeid 
viisanõudest vabastatud kolmanda riigi 
kodaniku riiki sisenemise / riigist 
lahkumise või talle antud sisenemiskeelu 
kohta vastavalt käesoleva määruse 
artiklitele 14, 17 ja 18.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 8a – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui viisanõudest vabastatud kolmanda riigi 
kodaniku kohta on tehtud riiki sisenemise / 
riigist lahkumise kanne, võimaldab 
automaatne menetlus riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise kesksüsteemil:

Kui viisanõudest vabastatud kolmanda riigi 
kodaniku kohta on tehtud riiki sisenemise / 
riigist lahkumise kanne või kanne riiki 
sisenemise keelu kohta, võimaldab 
automaatne menetlus riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise kesksüsteemil:
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 8a – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) ajakohastada riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis kanne riiki 
sisenemise keelu kohta vastavalt 
käesoleva määruse artikli 18 lõikele 1.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 8b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates ETIASe töölerakendamisest, 
nagu see on sätestatud määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 88 lõikes 1, 
ühendatakse riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise kesksüsteem määruse 
(EL) 2018/1240 artiklis 11 osutatud 
vahendiga, et võimaldada kõnealuses 
artiklis osutatud automaatset menetlemist.

1. Alates ETIASe töölerakendamisest, 
nagu see on sätestatud määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 88 lõikes 1, 
ühendatakse riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise kesksüsteem Euroopa 
otsinguportaaliga, et võimaldada 
kõnealuses artiklis osutatud automaatset 
menetlemist.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 8b – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ETIASe kesksüsteem kasutab määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 punktides 
g ja h osutatud kontrollide tegemiseks 
kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud 
vahendit, et võrrelda kooskõlas kõnealuse 
määruse artikli 11 lõikega 8 ETIASe 

ETIASe kesksüsteem kasutab määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 punktides 
g ja h osutatud kontrollide tegemiseks 
Euroopa otsinguportaali, et võrrelda 
kooskõlas kõnealuse määruse artikli 11 
lõikega 8 ETIASe andmeid riiki sisenemise 
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andmeid riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi andmetega, kasutades 
III lisas esitatud vastavustabelit.

ja riigist lahkumise süsteemi andmetega, 
kasutades III lisas esitatud vastavustabelit.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 25a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 kirjutuskaitstud vormis 
juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi sisestatud 
asjakohastele andmetele ja nendes 
otsinguid teha.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 25a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ETIASe kesküksuse tehtud 
kontroll kinnitab, et ETIASe 
taotlustoimikus ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 
andmed langevad kokku või kui esineb 
selline kahtlus, kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1240 artiklis 26 sätestatud 
menetlust.

2. Kui ETIASe kesküksuse määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 22 kohaselt tehtud 
kontroll kinnitab, et ETIASe 
taotlustoimikus ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 
andmed langevad kokku või kui esineb 
selline kahtlus, kohaldatakse määruse 
(EL) 2018/1240 artiklis 26 sätestatud 
menetlust.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 28 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 24, 25, 26 ja 27 alusel riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist 
saadud andmeid võib hoida riiklikes 
toimikutes ning artikli 25a alusel riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist 
saadud andmeid võib hoida ETIASe 
taotlustoimikutes ainult juhul, kui see on 
üksikjuhtumil vajalik, kooskõlas nende 
andmete saamise eesmärgiga ning 
asjakohaste, eelkõige andmekaitset 
käsitlevate liidu õigusaktidega, ning mitte 
kauem, kui see on kõnealusel 
üksikjuhtumil rangelt vajalik.

Artiklite 24, 25, 26 ja 27 alusel riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist 
saadud andmeid võib hoida riiklikes 
toimikutes ning artikli 25a alusel riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist 
saadud andmeid võib hoida ETIASe 
taotlustoimikutes ainult juhul, kui see on 
üksikjuhtumil vajalik, kooskõlas nende 
andmete saamise eesmärgiga ning 
kooskõlas asjakohaste, eelkõige 
andmekaitset käsitlevate liidu 
õigusaktidega, ning mitte kauem, kui see 
on kõnealusel üksikjuhtumil rangelt 
vajalik.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL) 2019/816
III lisa – tabel – rida 1

Komisjoni ettepanek

Määruse (EL) 2018/1240 artikli 17 lõike 
2 kohased andmed, mille on saatnud 
ETIASe kesksüsteem

Käesoleva määruse artikli 17 lõike 1 punkti a 
kohased riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi vastavusandmed, millega ETIASe 
andmeid võrreldakse

Muudatusettepanek

Määruse (EL) 2018/1240 artikli 17 lõike 2 
kohased andmed, mille on saatnud ETIASe 
kesksüsteem

Käesoleva määruse artikli 17 lõike 1 punkti 
a kohased riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi vastavusandmed, 
millega ETIASe andmeid tuleb võrrelda
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 18a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Logide pidamine, et tagada 
koostalitlusvõime ETIASega määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 11 tähenduses

Logide pidamine, et tagada 
koostalitlusvõime ETIASega

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) ETIASe taotluste mitteautomaatne 
menetlemine ETIASe riikliku üksuse poolt 
kooskõlas määruse (EL) 2018/1240 
artikliga 8.

h) ETIASe taotluste mitteautomaatne 
menetlemine ETIASe riikliku üksuse poolt 
kooskõlas määruse (EL) 2018/1240 
artikliga 8.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametis loodud ETIASe kesküksusel on 
õigus saada talle määrusega (EL) 
2018/1240 antud ülesannete täitmiseks 
juurdepääs SISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja teha nendes otsinguid. 
Andmetele juurdepääsu ja otsingute 
tegemise suhtes kohaldatakse artikli 36 
lõikeid 4–8.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas nimetatud määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs SISi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha. Andmetele 
juurdepääsu ja otsingute tegemise suhtes 
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kohaldatakse artikli 36 lõikeid 4–8.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Piiramata määruse (EL) 2018/1240 
artikli 24 kohaldamist, kohaldatakse juhul, 
kui ETIASe kesküksuse tehtud kontroll 
kinnitab, et ETIASe taotlustoimikus 
registreeritud andmed langevad kokku SISi 
hoiatusteatega, määruse (EL) 2018/1240 
artiklis 26 sätestatud menetlust.

2. Piiramata määruse (EL) 2018/1240 
artikli 24 kohaldamist, kohaldatakse juhul, 
kui ETIASe kesküksuse määruse (EL) 
2018/1240 artikli 22 kohaselt tehtud 
kontroll kinnitab, et ETIASe 
taotlustoimikus registreeritud andmed 
langevad kokku SISi hoiatusteatega, või 
kui kahtlused püsivad, määruse 
(EL) 2018/1240 artiklis 26 sätestatud 
menetlust.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates ETIASe töölerakendamisest, 
nagu see on sätestatud määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 88 lõikes 1, 
ühendatakse keskne SIS määruse 
(EL) 2018/1240 artiklis 11 osutatud 
vahendiga, et võimaldada kõnealuses 
artiklis osutatud automaatset menetlemist.

1. Alates ETIASe töölerakendamisest, 
nagu see on sätestatud määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 88 lõikes 1, 
ühendatakse keskne SIS Euroopa 
otsinguportaaliga, et võimaldada 
kõnealuses artiklis osutatud automaatset 
menetlemist.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36b – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Määruse (EL) 2018/1240 artiklis 
11 osutatud automaatne menetlemine 
võimaldab teha selle määruse artiklis 20, 
artikli 24 lõike 6 punkti c alapunktis ii, 
artiklis 41 ja artikli 54 lõike 1 punktis b 
osutatud kontrolle ning artiklites 22 ja 26 
osutatud edasisi kontrolle.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ETIASe kesksüsteem kasutab 
määruse (EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 
punktis c, punkti m alapunktis ii ja punktis 
o osutatud kontrollide tegemiseks 
kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud 
vahendit, et võrrelda määruse (EL) 
2018/1240 artikli 11 lõikes 4 osutatud 
andmeid SISi andmetega vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 11 lõikele 8.

2. ETIASe kesksüsteem kasutab 
määruse (EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 
punktis c ja punkti m alapunktis ii, artikli 
24 lõike 6 punkti c alapunktis ii ning 
artikli 54 lõike 1 punktis b osutatud 
kontrollide tegemiseks Euroopa 
otsinguportaali, et võrrelda määruse (EL) 
2018/1240 artikli 11 lõikes 4 osutatud 
andmeid SISi andmetega vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 11 lõikele 8.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui SISi sisestatakse määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 41 lõikes 3 osutatud 
uus hoiatusteade, edastab keskne SIS seda 
hoiatusteadet käsitleva teabe automaatse 
menetlemise raames ja kõnealuse määruse 
artiklis 11 osutatud vahendi abil ETIASe 
kesksüsteemile, et kontrollida, kas uus 

3. Kui SISi sisestatakse määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 41 lõikes 3 osutatud 
uus hoiatusteade, edastab keskne SIS seda 
hoiatusteadet käsitleva teabe automaatse 
menetlemise raames ja Euroopa 
otsinguportaali abil ETIASe 
kesksüsteemile, et kontrollida, kas uus 
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hoiatusteade langeb kokku mõne kehtiva 
reisiloaga.

hoiatusteade langeb kokku mõne kehtiva 
reisiloaga.“

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Määruse (EL) 2019/817 

(koostalitlusvõime piiride valdkonnas) 
muudatused

Artiklile 72 lisatakse järgmine lõige:
„1a. Ilma et see piiraks käesoleva 
artikli lõike 1 kohaldamist, alustab 
Euroopa otsinguportaal määruse (EL) 
2018/1240 artiklites 20 ja 23, artikli 24 
lõike 6 punkti c alapunktis ii, artiklis 41 ja 
artikli 54 lõike 1 punktis b osutatud 
automatiseeritud töötlemise eesmärkidel 
nimetatud eesmärkidega piirduvat 
tegevust, kui määruse (EL) 2018/1240 
artiklis 88 sätestatud tingimused on 
täidetud.“

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis 
on kindlaks määratud kooskõlas määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 96 teise lõiguga.

välja jäetud
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SELETUSKIRI

Ettepaneku taust ja sisu

Nõukogu ja Euroopa Parlament võtsid 2018. aasta septembris vastu kaks seadusandlikku akti 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) kohta: ETIASe loomise määruse1 ja Europoli 
määruse muutmise määruse seoses ETIASe loomisega2. Pärast seda esitas komisjon 
ettepanekud ETIASest tulenevate muudatuste kohta.

ETIASe määruse artikli 11 lõikega 2 on kindlaks määratud, et „ELi infosüsteemide loomist 
käsitlevate õigusaktide muutmiseks, mis on vajalik, et näha ette nende koostalitlusvõime 
ETIASega, samuti vastavate sätete lisamiseks käesolevasse määrusesse, kasutatakse eraldi 
õigusakti.“ Sellest lähtudes esitas komisjon 7. jaanuaril 2019 kaks ettepanekut ETIASest 
tulenevate muudatuste kohta, eesmärgiga teha ETIASe süsteemi täielikuks rakendamiseks 
vajalikud tehnilised muudatused, muutes Euroopa Liidu infotehnoloogiasüsteemide ETIASe 
kaudu tehtavaid päringuid käsitlevaid õigusakte, lisades sellekohased sätted ja muutes vastavalt 
ETIASe määrust (2019/0001 (COD) ja 2019/0002 (COD)).

Kooskõlas 2016. aasta aprilli teatisega „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad 
infosüsteemid“ peab ETIAS lisaks põhinema riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi riist- 
ja tarkvara komponentide korduskasutamisel. Sedasama käsitust järgitakse ka infosüsteemide 
koostalitlusvõimet käsitlevates seadusandlikes ettepanekutes. Nendes ettepanekutes ette nähtud 
ühise isikuandmete hoidla ja Euroopa otsinguportaali tehnilisel väljatöötamisel tuleks tugineda 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning ETIASe komponentidele. Käesolevas 
ettepanekus esitatakse seega ETIASe määruse muudatusettepanekud, millega täpsustatakse, et 
ETIASe kesksüsteem põhineb riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kesksüsteemi riist- 
ja tarkava komponentidel eesmärgiga luua jagatud isikuandmete hoidla, milles hakatakse 
säilitama tähtnumbrilisi isikuandmeid nii ETIASe taotlejate kui ka riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemis registreeritud kolmandate riikide kodanike kohta.

Menetlus

Komisjoni ettepanekutele ei olnud lisatud mõjuhinnanguid. Ettepanekute nõuetekohaseks 
hindamiseks ja käesoleva raporti projekti ettevalmistamiseks otsustasid fraktsioonide 
koordinaatorid tellida Euroopa Parlamendi uuringuteenistuselt asendava mõjuhindamise. See 
viidi lõpule ja esitati parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile 2019. 
aasta detsembris.

Raportöör toonitab, et mõjuhinnangud on olulised uute seadusandlike ettepanekute hoolikaks 
hindamiseks ja nõuetekohaseks analüüsimiseks ning asjakohased õigusloome kvaliteeti toetava 
tegurina.

Lisaks paluti täiendava teabe saamiseks esitada arvamused Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil, 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 
2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1241, millega muudetakse 
määrust (EL) 2016/794 Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomise eesmärgil (ELT L 236, 
19.9.2018, lk 72).
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Euroopa Andmekaitseinspektoril ja Euroopa Andmekaitsenõukogul.

Raportööri seisukoht

Raportöör kiidab ettepanekud ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) muutmise kohta 
üldjoontes heaks. Raportöör on aga seisukohal, et mõnda muudetavat artiklit saab veel 
paremaks muuta, järgides Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse asendava mõjuhinnangu 
soovitusi.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekute üldist põhjendamist ja põhielemente, tunnistades, et 
ettepanekud kujutavad endast määruse (EL) 2018/1240 (ETIASe määrus) tagajärge ja 
õiguslikku kohustust, milles kaasseadusandjad kokku leppisid. ETIASe määruse kohaselt 
nõutavaid automaatseid kontrolle saab teha ainult siis, kui ETIASe kesksüsteem suudab suhelda 
teiste ELi infosüsteemidega. Ettepanekutes sätestatakse tehnilised elemendid, mida on vaja, et 
võrrelda eri rakendustes sisalduvaid isikuandmeid andmetega, mis sisalduvad ELi 
infosüsteemides ja andmebaasides registreeritud kannetes, failides või hoiatusteadetes, pidades 
silmas julgeoleku-, piiri- ja rändehalduse infosüsteemide koostalitlusvõimet.

Arvestades asjaolu, et komisjoni ettepanekud esitati 7. jaanuaril 2019, samal ajal kui 
institutsioonidevahelised läbirääkimised koostalitlusvõime raamistikku käsitlevate 
ettepanekute ja ECRIS-TCNi ettepaneku üle olid veel pooleli, oli vaja komisjoni ettepanekuid 
ajakohastada vastavalt vahepeal vastu võetud kokkulepetele nende ettepanekute kohta.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse asendava mõjuhinnangu soovitustega on 
terrorismis või rasketes kuritegudes süüdi mõistetud kolmandate riikide kodanike 
registreerimise menetlust veelgi parandatud. Lisaks on tugevdatud järelevalvet ja statistikat 
käsitlevaid sätteid. Sellega tahetakse tagada, et komisjon regulaarselt hindaks ETIASe süsteemi 
päringuid ECRIS-TCN-süsteemist ning teavitaks Euroopa Parlamenti ja Euroopa 
Andmekaitseinspektorit. Raportöör leiab veel, et ELi infosüsteemide andmete osalise vastavuse 
määratlus rakendusaktis ei ole kohane. Seoses võimaliku olulise mõjuga eraelu puutumatusele 
ja isikuandmete kaitsele on sobilikum teha seda delegeeritud õigusaktiga, et tagada Euroopa 
Parlamendi nõuetekohane järelevalve kooskõlas koostalitlusvõime raamistikku käsitlevate 
määruste samalaadsete sätetega.

Raportöör on kindel, et Schengeni infosüsteemis (SIS) päringute tegemine annab lisaväärtust 
ka hoiatusteadete puhul kolmandate riikide kodanike kohta, kelle suhtes on tehtud 
tagasisaatmisotsus. Päringute tegemine SISis seda liiki hoiatusteadete kohta varajases etapis, 
enne kui kolmanda riigi kodanik ilmub liikmesriigi piirile, on liikmesriigi ja kolmanda riigi 
kodaniku huvides.
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