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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartat, 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  võttes arvesse rahvusvahelist lapse õiguste 

konventsiooni, eriti selle artikli 3 lõiget 1 

ning artikleid 11, 20 ja 22, 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Välispiiridel toimuv kontroll on üks 

peamisi kaitsemeetmeid 

sisepiirikontrollideta alal. See toimub 

kõikide liikmesriikide huvides. Selliste 

kontrollide üks eesmärk on ennetada mis 

tahes ohtu liikmesriikide sisejulgeolekule 

ja avalikule korrale sõltumata sellise ohu 

päritolust. 

(1) Välispiiridel toimuv kontroll on üks 

peamisi kaitsemeetmeid 

sisepiirikontrollideta alal. See toimub 

kõikide liikmesriikide huvides ja austades 

täiel määral põhiõigusi. Selliste 

kontrollide üks eesmärk on ennetada mis 

tahes ohtu liikmesriikide sisejulgeolekule 

ja avalikule korrale sõltumata sellise ohu 

päritolust, sh juhul, kui sellist ohtu 

põhjustavad liidu kodanikud. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d)  Arvesse tuleks võtta määrust ELi 

kodanike isikuandmete kaitse kohta. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Terroristist välisvõitlejate (kellest 

paljud on liidu kodanikud) olemasolu 

näitab vajadust tugevdada välispiiridel 

liidu kodanike suhtes tehtavaid kontrolle. 

(2) Terroristist välisvõitlejate 

olemasolu näitab vajadust Euroopa ühtse 

reageerimise, piirikaitse kiireloomulise 

tugevdamise ja välispiiridel liidu kodanike 

suhtes tehtavate kontrollide tugevdamise 

järele, samuti tuleks paremini ära 

kasutada olemasolevaid vahendeid, nagu 

teabevahetus liikmesriikide ja asjaomaste 

liidu ametite vahel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) ELi kodanikele peab kogu ELi 

territooriumil olema tagatud samaväärne 

turvalisus. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 

2252/20049 määrati näokujutis ja 

sõrmejäljed ELi kodanike passide 

turvaelementideks. Nende turvaelementide 

määramise eesmärk oli muuta passid 

turvalisemaks ja siduda pass selle 

kasutajaga usaldusväärsel viisil. 

Liikmesriigid peaksid seepärast 

kontrollima neid biomeetrilisi tunnuseid, 

kui neil tekivad kahtlused passi autentsuses 

või selle kasutaja identiteedis. 

(6) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 

2252/20049 määrati näokujutis ja 

sõrmejäljed ELi kodanike passide 

turvaelementideks. Nende turvaelementide 

määramise eesmärk oli muuta passid 

turvalisemaks ja siduda pass selle 

kasutajaga usaldusväärsel viisil. 

Liikmesriigid peaksid seepärast 

kontrollima neid biomeetrilisi tunnuseid, 

kui neil tekivad kahtlused passi autentsuses 

või selle kasutaja identiteedis. Võimaluse 

korral tuleks sama lähenemisviisi 

kohaldada kolmandate riikide kodanike 

kontrollimisele. 

__________________ __________________ 

9 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2252/2004, 13. 

detsember 2004, liikmesriikide poolt 

väljastatud passide ja reisidokumentide 

turvaelementide ja biomeetria standardite 

kohta (ELT L 385, 29.12.2004, lk 1). 

9 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2252/2004, 13. 

detsember 2004, liikmesriikide poolt 

väljastatud passide ja reisidokumentide 

turvaelementide ja biomeetria standardite 

kohta (ELT L 385, 29.12.2004, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Liikmesriigid on kohustatud 

kontrollima kolmandate riikide kodanikke 

nende ELi sisenemisel süstemaatiliselt 

kõikides andmebaasides. Tuleks tagada, et 

selliseid kontrolle tehakse süstemaatiliselt 

ka väljumisel. 

(8) Liikmesriigid on kohustatud 

kontrollima kolmandate riikide kodanikke 

nende ELi sisenemisel süstemaatiliselt 

kõikides andmebaasides. Samamoodi 

peavad liikmesriigid tagama, et selliseid 

kontrolle tehakse süstemaatiliselt 

väljumisel. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b – taane 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui esimese lõigu punktides a ja b osutatud 

kontrollid välistel maismaa- ja merepiiridel 

mõjutaksid ebaproportsionaalselt 

liiklusvooge piiril, võivad liikmesriigid 

teha andmebaasides ainult sihipäraseid 

kontrolle vastavalt liikmesriikide 

sisejulgeoleku, avaliku korra, 

rahvusvaheliste suhete ja rahvatervisega 

seotud riskide hinnangule. 

Kui esimese lõigu punktides a ja b osutatud 

kontrollid välistel maismaa- ja merepiiridel 

mõjutaksid ebaproportsionaalselt 

liiklusvooge piiril, võivad asjaomased 

liikmesriigid teha andmebaasides ainult 

sihipäraseid kontrolle, tingimusel et 

riskihinnang näitab, et selline erand ei 

kahjusta liidu sisejulgeolekut, 

liikmesriikide avalikku korda või 

rahvusvahelisi suhteid ega kujuta ohtu 

rahvatervisele. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

Määrus (EÜ) nr 562/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b – taane 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga liikmesriik edastab oma riskihinnangu 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 2007/2004 

loodud Euroopa Liidu liikmesriikide 

välispiiril tehtava operatiivkoostöö 

juhtimise Euroopa agentuurile ja esitab iga 

kolme kuu järel komisjonile ja asjaomasele 

agentuurile aruande tehtud sihipäraste 

kontrollide kohta. 

Iga liikmesriik edastab oma riskihinnangu 

ja selle ajakohastused nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 2007/2004 loodud Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuurile ja esitab iga kolme kuu järel 

komisjonile ja asjaomasele agentuurile 

aruande tehtud sihipäraste kontrollide 

kohta. Komisjon jälgib olukorda 

tähelepanelikult ja teavitab Euroopa 

Parlamenti parlamendile ja nõukogule 

esitatavate poolaastaaruannete raames 

Schengeni ala toimimisest. 
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