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LÜHISELGITUS 

Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku 

eesmärk on luua Euroopa piiri- ja rannikuvalve, et tagada ELi välispiiril integreeritud 

haldussüsteem. 

 

Ettepanek on tervitatav ja vastab probleemidele, millega Euroopa Liit on käimasolevas 

pagulas- ja rändekriisis kokku puutunud. Hinnangute põhjal ületas ainuüksi 2015. aasta 

jaanuarist novembrini ligikaudu 1,5 miljonit inimest ebaseaduslikult piiri.  

 

ELi toimimise lepingu artiklis 77 on sätestatud eesmärk „kehtestada järk-järgult välispiiride 

integreeritud piirivalvesüsteem“ ning kõnealune ettepanek tuleks võtta vastu esimese ja 

olulise sammuna selles suunas.  

 

Kuid kavandatud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet põhineb praegusel Frontexil ning peab 

praktilise töö tegemisel toetuma liikmesriikide koostööle ja panustele.  

 

Määrust tuleb täiendavalt muuta, et selgitada liikmesriikide ning ELi piiri- ja rannikuvalve 

ameti vahel „jagatud vastutuse“ mõistet.  

 

Kuigi lisatud pädevused kujutavad endast olulist edasiminekut, tuleb neis näha esimest 

sammu protsessis, mis viib täiesti sõltumatu, integreeritud, ELi juhitava ja ELi-ülese piiri- ja 

rannikuvalveni, mida rahastatakse ELi eelarvest ja millel on tegevusautonoomia. Määruse 

lõpliku vastuvõtmisega peaks kaasnema liikmesriikide ja kõigi ELi institutsioonide võetud 

selge poliitiline kohustus sellist arengut toetada.  

 

Tuleks ära märkida määruse ettepaneku artiklis 18 sisalduvad tingimused, mis võimaldavad 

sõltumatut sekkumist, mille otsustab komisjon, seda isegi liikmesriigi tahte vastu.  

 

On hädavajalik, et amet seaks sisse head suhted piiri- ja rannikuvalvega kolmandates riikides 

ning et ametil oleks selliste välissuhete jaoks tegevuslik sõltumatus ja suutlikkus.  

 

Eelarvemõju hinnangus on ette nähtud vähemalt 31,5 miljonit eurot 2017. aastal, aga see 

summa koos töötajate esialgse hinnangulise arvuga tundub olevat liiga väike. 

 

Väliskomisjoni esitatud muudatusettepanekute hulgas on ka selgitused Euroopa Parlamendi 

rolli kohta ameti kontrollimisel ja ameti koostöö kohta kolmandate riikidega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Euroopa piiri- ja rannikuvalve 

eesmärk on asendada Frontexit, et tagada 

välispiiril Euroopa integreeritud 

piirihaldus, eesmärgiga hallata tõhusalt 

rännet ja kindlustada Euroopa Liidus 

kõrge sisejulgeoleku tase, kaitstes samal 

ajal isikute vaba liikumist liidus. 

Kooskõlas aluslepingute ja nende 

protokollidega peaksid liikmesriigid – 

mille suhtes tuleb Schengeni acquis' 

sätteid piiridel kontrolli kaotamise kohta 

veel kohaldada – olema võimelised 

osalema kõigis käesoleva määruse 

kohastes tegevustes ja/või nendest kasu 

saama. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Frontexi ülesandeid tuleks seega 

laiendada ning nende muutuste 

kajastamiseks tuleks see ümber nimetada 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiks. 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 

põhiroll peaks olema kehtestada tegevus- ja 

tehniline strateegia integreeritud 

piirihalduse rakendamiseks liidu tasandil, 

teha järelevalvet piirikontrolli tõhusa 

toimimise üle välispiiril, tagada suurem 

operatiiv- ja tehniline abi liikmesriikidele 

ühisoperatsioonide ja piirivalve 

kiirreageerimisoperatsioonide kaudu ning 

kindlustada meetmete tegelik võtmine 

olukorras, mis nõuab kiireloomulist 

tegutsemist välispiiril, samuti korraldada, 

kooskõlastada ja läbi viia 

tagasisaatmisoperatsioone ja 

tagasisaatmisega seotud sekkumist. 

(9) Frontexi ülesandeid tuleks seega 

laiendada ning nende muutuste 

kajastamiseks tuleks see ümber nimetada 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiks. 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 

põhiroll peaks olema kehtestada tegevus- ja 

tehniline strateegia integreeritud 

piirihalduse rakendamiseks liidu tasandil, 

teha järelevalvet piirikontrolli tõhusa 

toimimise üle välispiiril, tagada suurem 

operatiiv- ja tehniline abi liikmesriikidele 

ühisoperatsioonide ja piirivalve 

kiirreageerimisoperatsioonide kaudu ning 

kindlustada meetmete tegelik võtmine 

olukorras, mis nõuab kiireloomulist 

tegutsemist välispiiril, k.a otsingu- ja 

päästeoperatsioonid merel, samuti 

korraldada, kooskõlastada ja läbi viia 

tagasisaatmisoperatsioone ja 

tagasisaatmisega seotud sekkumist. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Jagatud vastutusest juhindudes 

peaks Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Ameti roll olema välispiiri halduse 

korrapärane jälgimine. Amet peaks tagama 

nõuetekohase ja tõhusa jälgimise mitte 

üksnes riskianalüüsi, teabevahetuse ja 

EUROSURi kaudu, aga ka oma töötajate 

hulka kuuluvate ekspertide liikmesriikides 

kohapeal viibimise kaudu. Amet peaks 

seega saama lähetada kontaktametnikke 

konkreetsetesse liikmesriikidesse teatavaks 

ajaks, mille jooksul annab kontaktametnik 

tegevdirektorile aru. Kontaktametnike 

aruanne peaks moodustama haavatavuse 

hinnangu osa. 

(12) Võttes jagatud vastutuse koos 

liikmesriikidega, peaks Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti roll olema välispiiri 

halduse korrapärane jälgimine. Amet peaks 

tagama nõuetekohase ja tõhusa jälgimise 

mitte üksnes riskianalüüsi, teabevahetuse ja 

EUROSURi kaudu, aga ka oma töötajate 

hulka kuuluvate ekspertide kohapeal 

viibimise kaudu, täieliku koostöö kaudu 

liikmesriikidega ja Schengeni alasse 

mittekuuluvate riikide õiguste austamise 
kaudu. Amet peaks seega saama lähetada 

kontaktametnikke konkreetsetesse 

liikmesriikidesse teatavaks ajaks, mille 

jooksul annab kontaktametnik 

tegevdirektorile aru. Kontaktametnike 

aruanne peaks moodustama haavatavuse 

hinnangu osa. 

Muudatusettepanek  4Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet peaks korraldama asjakohast tehnilist 

ja operatiivabi liikmesriikidele, et 

suurendada nende suutlikkust rakendada 

oma kohustusi seoses välispiiri kontrolliga 

ning tulla toime probleemidega välispiiril, 

mis tulenevad ebaseaduslikust 

sisserändest või piiriülesest 

kuritegevusest. Seoses sellega peaks 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet 

liikmesriigi taotlusel või omal algatusel 

korraldama ja koordineerima 

ühisoperatsioone ühe või mitme 

liikmesriigi jaoks ning lähetama Euroopa 

piiri- ja rannikuvalverühmasid, samuti 

kasutama vajalikke tehnilisi seadmeid; 

(14) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet peaks korraldama ja pakkuma 

asjakohast täiendavat tehnilist ja 

operatiivabi liikmesriikidele, et suurendada 

nende suutlikkust rakendada oma kohustusi 

seoses välispiiri kontrolliga ning tulla 

toime probleemidega välispiiril, kasutades 

selleks ka otsingu- ja päästeoperatsioone 

merel, ilma et see piiraks siseriiklike 

ametiasutuste kriminaaluurimiste 

algatamise pädevust. Seoses sellega peaks 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet 

liikmesriigi taotlusel või omal algatusel 

korraldama ja koordineerima 

ühisoperatsioone ühe või mitme 

liikmesriigi jaoks ning lähetama Euroopa 
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lisaks võib ta lähetada eksperte oma 

töötajate seast. 

piiri- ja rannikuvalverühmasid, samuti 

kasutama vajalikke tehnilisi seadmeid; 

lisaks võib ta lähetada eksperte oma 

töötajate seast. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Teatavatel välispiiri aladel, mida 

nimetatakse esmase vastuvõtu 

piirkondadeks ja kus liikmesriigid seisavad 

silmitsi ebaproportsionaalse rändesurvega, 

mida iseloomustavad suured 

segarändevood, peaksid liikmesriigid 

saama tugineda suuremale operatiivsele ja 

tehnilisele toele rändehalduse tugirühmade 

poolt, kuhu kuuluvad Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti ja Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti poolt 

liikmesriikidest lähetatud ekspertide 

rühmad ning Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti töötajate hulka 

kuuluvad eksperdid. Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Amet peaks aitama 

komisjonil erinevate ametite tegevust 

kohapeal koordineerida. 

(16) Teatavatel välispiiri aladel, mida 

nimetatakse esmase vastuvõtu 

piirkondadeks ja kus liikmesriigid seisavad 

silmitsi ebaproportsionaalse rändesurvega, 

mida iseloomustavad suured 

segarändevood, peaksid liikmesriigid 

saama tugineda suuremale operatiivsele ja 

tehnilisele toele rändehalduse tugirühmade 

poolt, kuhu kuuluvad Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti ja Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti poolt 

liikmesriikidest lähetatud ekspertide 

rühmad ning Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti töötajate hulka 

kuuluvad eksperdid. Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Amet peaks aitama 

komisjonil erinevate ametite tegevust 

kohapeal koordineerida. Ametil peaks 

olema autonoomne sekkumise õigus 

selleks, et jaotada oma töötajad ja 

seadmed piirikaitse olukorra keerukuse 

alusel ning vastavalt välispiiri alade 

eripärale, kus liikmesriigid seisavad 

silmitsi ebaproportsionaalse 

rändesurvega. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Ametil peaks olema võimalik kasutada 

(18) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Ametil peaks olema võimalik kasutada 
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vajalikke vahendeid ja töötajaid, kes on 

lähetatud ühisoperatsioonide või piirivalve 

kiirreageerimisoperatsioonide eesmärgil. 

Sel eesmärgil peaks Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ametil olema liikmesriigi 

taotlusel piirivalve kiirreageerimisrühmade 

sekkumise korral või kiireloomulist 

tegevust nõudva olukorra puhul võimalus 

lähetada Euroopa piiri- ja 

rannikuvalverühmad 

kiirreageerimisreservist, mis peaks olema 

alaline korpus, kuhu kuulub väike protsent 

liikmesriikide piirivalvurite koguarvust ja 

mis koosneb vähemalt 1 500 isikust. 

Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade 

kiirreageerimisreservist lähetatavatele 

rühmadele tuleks vastavalt vajadusele 

viivitamata lisaks saata täiendavad 

Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmad. 

vajalikke vahendeid ja töötajaid, kes on 

lähetatud ühisoperatsioonide või piirivalve 

kiirreageerimisoperatsioonide eesmärgil. 

Sel eesmärgil peaks Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ametil olema liikmesriigi 

taotlusel piirivalve kiirreageerimisrühmade 

sekkumise korral või kiireloomulist 

tegevust nõudva olukorra puhul võimalus 

lähetada Euroopa piiri- ja 

rannikuvalverühmad 

kiirreageerimisreservist, mis peaks olema 

alaline korpus, kuhu kuulub piisav protsent 

liikmesriikide piirivalvurite koguarvust ja 

mis koosneb vähemalt 1 500 isikust. 

Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade 

kiirreageerimisreservist lähetatavatele 

rühmadele tuleks vastavalt vajadusele 

viivitamata lisaks saata täiendavad 

Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmad. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet peaks suurendama oma abi 

liikmesriikidele riigis ebaseaduslikult 

viibivate kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks vastavalt liidu 

tagasisaatmispoliitikale ning kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2008/115/EÜ1. Eelkõige peaks 

amet koordineerima ja korraldama ühest 

või mitmest liikmesriigist tagasisaatmise 

operatsioone ning korraldama ja läbi viima 

tagasisaatmisega seotud sekkumist, et 

tugevdada nende liikmesriikide 

tagasisaatmissüsteemi, kes vajavad 

suuremat tehnilist ja operatiivabi, täites 

oma kohustust saata tagasi riigis 

ebaseaduslikult viibivad kolmandate riikide 

kodanikud kooskõlas kõnealuse 

direktiiviga. 

(21) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet peaks suurendama oma abi 

liikmesriikidele riigis ebaseaduslikult 

viibivate kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks vastavalt liidu 

tagasisaatmispoliitikale ning kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2008/115/EÜ1. Eelkõige peaks 

amet ühe või mitme liikmesriigi taotlusel 

koordineerima ja korraldama 

tagasisaatmisoperatsioone ning 

korraldama ja läbi viima tagasisaatmisega 

seotud sekkumist, et tugevdada nende 

liikmesriikide tagasisaatmissüsteemi, kes 

vajavad suuremat tehnilist ja operatiivabi, 

täites oma kohustust saata tagasi riigis 

ebaseaduslikult viibivad kolmandate riikide 

kodanikud kooskõlas kõnealuse 

direktiiviga. 

__________________ __________________ 
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1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2008/115/EÜ, 16. detsember 2008, ühiste 

nõuete ja korra kohta liikmesriikides 

ebaseaduslikult viibivate kolmandate 

riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 

348, 24.12.2008, lk 98). 

1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2008/115/EÜ, 16. detsember 2008, ühiste 

nõuete ja korra kohta liikmesriikides 

ebaseaduslikult viibivate kolmandate 

riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 

348, 24.12.2008, lk 98). 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet peaks hõlbustama ja ergutama 

operatiivkoostööd liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vahel liidu välissuhete 

poliitika raames, sealhulgas koordineerides 

operatiivkoostööd liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vahel välispiiri 

haldamise valdkonnas ja lähetades 

kolmandatesse riikidesse 

kontaktametnikke, samuti tehes koostööd 

kolmandate liikmesriikide ametiasutustega 

tagasisaatmise valdkonnas, sealhulgas 

seoses reisidokumentide omandamisega. 

Oma koostöös kolmandate riikidega 

peaksid Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet ja liikmesriigid järgima liidu 

õigusaktides sätestatutega vähemalt 

võrdseid norme ja standardeid ka juhul, kui 

kolmandate riikidega tehakse koostööd 

nende riikide territooriumil. 

(28) Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet peaks kokkuleppel asjaomase 

liikmesriigiga / asjaomaste 

liikmesriikidega hõlbustama ja ergutama 

operatiivkoostööd liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vahel liidu välissuhete 

poliitika raames koostöös Euroopa 

Komisjoni ja Euroopa välisteenistusega, 

sealhulgas koordineerides 

operatiivkoostööd liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vahel pärast 

kolmandate riikidega piirneva välispiiri 

riskihindamist ja lähetades kolmandatesse 

riikidesse kontaktametnikke, samuti tehes 

koostööd kolmandate riikide 

ametiasutustega tagasisaatmise valdkonnas, 

sealhulgas seoses reisidokumentide 

omandamisega. Oma koostöös kolmandate 

riikidega peaksid Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Amet ja liikmesriigid 

järgima liidu õigusaktides sätestatutega 

vähemalt võrdseid norme ja standardeid ka 

juhul, kui kolmandate riikidega tehakse 

koostööd nende riikide territooriumil. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Euroopa piiri- ja rannikuvalve 

operatsioonide käigus ei suunata ühtegi 
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isikut tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 

põhimõtte vastaselt kolmanda riigi 

asutustesse ega anta muul viisil üle 

kolmanda riigi asutustele, kus on muu 

hulgas tõsine oht, et tema suhtes võidakse 

rakendada surmanuhtlust, piinamist, 

tagakiusamist või muud ebainimlikku või 

inimväärikust alandavat kohtlemist või 

karistamist või kus ta elu või vabadus 

satuks ohtu tema rassi, usu, rahvuse, 

seksuaalse sättumuse, teatavasse 

sotsiaalsesse gruppi kuulumise või 

poliitiliste veendumuste tõttu, või kus on 

tõsine oht, et ta saadetakse välja teise riiki 

või antakse välja teisele riigile, rikkudes 

tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 

põhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Käesoleva määrusega luuakse 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 

kaebuste mehhanism koostöös põhiõiguste 

ametnikuga, et jälgida ja tagada 

inimõiguste austamine ameti kogu 

tegevuses. See peaks olema 

haldusmehhanism, mille kohaselt 

põhiõiguste ametnik peaks olema vastutav 

ameti saadud kaebuste lahendamise eest 

kooskõlas õigusega heale haldusele. 

Põhiõiguste ametnik peaks läbi vaatama 

kaebuse vastuvõetavuse, registreerima 

vastuvõetavad kaebused, edastama kõik 

registreeritud kaebused tegevdirektorile, 

edastama piirivalvureid käsitlevad 

kaebused päritoluliikmesriigile ning 

registreerima ameti või asjaomase 

liikmesriigi järelmeetmed. 

Kriminaaluurimist peaks läbi viima 

liikmesriigid. 

(30) Käesoleva määrusega luuakse 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 

kaebuste mehhanism koostöös põhiõiguste 

ametnikuga, et jälgida ja tagada 

inimõiguste austamine ameti ja selle 

töötajate kogu tegevuses. See peaks olema 

tõhus ja ligipääsetav haldusmehhanism, 

mille kohaselt ameti põhiõiguste ametnik 

osaleb kooskõlas õigusega heale 

haldusele ning on oma tegevuses 

sõltumatu. Põhiõiguste ametnik peaks läbi 

vaatama kaebuse vastuvõetavuse, 

registreerima vastuvõetavad kaebused ja 

neid vastavalt vajadusele käsitlema, 

edastama kõik registreeritud kaebused 

tegevdirektorile, edastama piirivalvureid ja 

rannikuvalvet käsitlevad kaebused 

päritoluliikmesriigile ning registreerima 

ameti või asjaomase liikmesriigi 

järelmeetmed. Need andmed peaksid 

sisalduma ameti aastaaruandes. 
Kriminaaluurimist peaks läbi viima 
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liikmesriigid. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Selleks et tagada käesoleva 

määruse rakendamise ühtsed tingimused, 

eelkõige seoses olukordadega, mis nõuavad 

välispiiril kiireloomulisi meetmeid, tuleks 

komisjonile anda rakendusvolitused. Neid 

volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

182/201118 

(31) Selleks et tagada käesoleva 

määruse rakendamise ühtsed tingimused, 

eelkõige seoses olukordadega, mis nõuavad 

välispiiril kiireloomulisi meetmeid, tuleks 

komisjonile anda rakendusvolitused. Neid 

volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

182/201118, austades tagasi- ja 

väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ning 

inimõiguste deklaratsioone ja 

standardeid. 

__________________ __________________ 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, 

millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, 

millega kehtestatakse eeskirjad ja 

üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 

olema haldusnõukogus esindatud, et viia 

ellu poliitikat ja poliitilist järelevalvet 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti üle. 

Haldusnõukogu peaks võimaluse korral 

koosnema piirivalve juhtimise eest 

vastutavate riiklike teenistuste 

tegevjuhtidest või nende esindajatest. 

Haldusnõukogule tuleks anda vajalikud 

(33) Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa 

Parlament peaksid olema haldusnõukogus 

esindatud, et viia ellu poliitikat ja poliitilist 

järelevalvet Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Ameti üle. Haldusnõukogu peaks 

võimaluse korral koosnema piirivalve 

juhtimise eest vastutavate riiklike 

teenistuste tegevjuhtidest või nende 

esindajatest. Haldusnõukogule tuleks anda 
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volitused kehtestada eelarve, kontrollida 

selle täitmist, võtta vastu asjakohaseid 

finantseeskirju, kehtestada Euroopa Piiri- 

ja Rannikuvalve Ameti otsuste tegemise 

tarbeks läbipaistev kord ning nimetada 

ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 

asetäitja. Ametit tuleks juhtida ja amet 

peaks tegutsema kooskõlas liidu 

detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise 

lähenemisviisi põhimõtetega, mille võtsid 

19. juulil 2012 vastu Euroopa Parlament, 

nõukogu ja Euroopa Komisjon. 

vajalikud volitused kehtestada eelarve, 

kontrollida selle täitmist, võtta vastu 

asjakohaseid finantseeskirju, kehtestada 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 

otsuste tegemise tarbeks läbipaistev kord 

ning nimetada ametisse tegevdirektor ja 

tegevdirektori asetäitja. Ametit tuleks 

juhtida ja amet peaks tegutsema kooskõlas 

liidu detsentraliseeritud asutusi käsitleva 

ühise lähenemisviisi põhimõtetega, mille 

võtsid 19. juulil 2012 vastu Euroopa 

Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „välispiir“ – liikmesriikide 

maismaa- ja merepiir ning nende 

lennujaamad ja sadamad, mille suhtes 

kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 562/20061 II 

jaotise sätteid; 

(1) „välispiir“ – liikmesriikide 

maismaa- ja merepiir ning nende 

lennujaamad ja meresadamad, mille suhtes 

kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 2016/3991 II 

jaotise sätteid, sh need liikmesriigid, mille 

suhtes tuleb Schengeni acquis' sätteid 

sisepiiride kaotamise kohta veel 

kohaldada; 

______________ _______________ 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 562/2006, 15. märts 2006, millega 

kehtestatakse isikute üle piiri liikumist 

reguleerivad ühenduse eeskirjad 
(Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 105, 

13.4.2006, lk 1). 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 

2016. aasta määrus (EÜ) nr 2016/399, mis 

käsitleb isikute üle piiri liikumist 

reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni 

piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.3.2016, lk 1).  

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet kehtestab Euroopa integreeritud 

2. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet kehtestab Euroopa integreeritud 
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piirihalduse tegevus- ja tehnilise strateegia. 

Ta edendab ja tagab Euroopa integreeritud 

piirihalduse rakendamise kõikides 

liikmesriikides. 

piirihalduse tegevus- ja tehnilise strateegia, 

millel on selged ja mõõdetavad eesmärgid 

piiride julgeoleku ja haldamise 

parandamise osas, ning arvestab 

vajadusel liikmesriikide konkreetset 

olukorda, eelkõige geograafilist asukohta. 

Strateegiat ajakohastatakse regulaarselt, 

et võtta arvesse uusi arenguid kohapeal. 

Ta edendab ja tagab Euroopa integreeritud 

piirihalduse rakendamise kõikides 

liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) otsingu- ja päästeoperatsioonide 

merel läbiviimine ja koordineerimine ning 

toetus kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele ja algatustele, mis 

korraldavad otsingu- ja 

päästeorganisatsioone merel; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) sisejulgeoleku riskide analüüs ning 

välispiiri toimimist või julgeolekut 

mõjutada võivate ohtude analüüs; 

(b) sisejulgeoleku riskide analüüs ning 

välispiiri toimimist või julgeolekut 

mõjutada võivate ohtude analüüs; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) koostöö kolmandate riikidega 

käesoleva määrusega reguleeritud 

(d) komisjoni, Euroopa välisteenistuse 

ja liikmesriikidega ühiselt tehtav koostöö 
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valdkondades, keskendudes eelkõige 

naaberriikidele ning neile kolmandatele 

riikidele, mis on riskianalüüsi alusel 

tuvastatud kui päritoluriigid ja 

ebaseadusliku sisserände transiidiriigid; 

kolmandate riikidega käesoleva määrusega 

reguleeritud valdkondades, keskendudes 

eelkõige naaberriikidele ning neile 

kolmandatele riikidele, mis on 

riskianalüüsi alusel tuvastatud kui 

päritoluriigid ja ebaseadusliku sisserände 

transiidiriigid; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Need liikmesriigid, mille piirid 

moodustavad välispiirid, tagavad 

välispiiride halduse enda huvides ning 

kõikide liikmesriikide huvides täielikus 

kooskõlas liidu õigusega ning vastavalt 

artikli 3 lõikes 2 osutatud tehnilise ja 

tegevusstrateegiale ning tihedas koostöös 

ametiga. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet hõlbustab liidu välispiiri haldusega 

seotud meetmete kohaldamist, tugevdades, 

hinnates ja koordineerides liikmesriikide 

tegevust nende meetmete rakendamisel ja 

tagasisaatmisel. Liikmesriigid tagavad oma 

välispiirilõigu halduse enda huvides ning 

kõikide nende liikmesriikide huvides, kes 

on kaotanud sisepiiridel kontrolli, täielikus 

kooskõlas liidu õigusega ning vastavalt 

artikli 3 lõikes 2 osutatud tehnilise ja 

tegevusstrateegiaga ning tihedas koostöös 

ametiga. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriikidel on esmavastutus 

seoses asjaomaste rahvusvaheliste, liidu ja 

riigi õigusaktide rakendamisega ning 

Euroopa piiri- ja rannikuvalve 

koordineeritud ühisoperatsioonide raames 

võetud õiguskaitsemeetmetega ja seega ka 

seoses nimetatud meetmete võtmise käigus 

põhiõiguste austamisega. Euroopa piiri- 

ja rannikuvalve vastutab koordineerijana 

samuti kõigi oma volituste alusel võetud 

meetmete ja tehtud otsuste eest ning talle 

jääb nendega seoses täielik 

aruandekohustus. Koostöös ameti, 

nõukogu ja asjaomaste sidusrühmadega 

analüüsib komisjon täiendavalt 

aruandekohustuse ja vastutusega seotud 

sätteid ning parandab ameti tegevusega 

seotud võimalikud ja tegelikud puudused. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et tagada sidus Euroopa 

integreeritud piirihaldus kõikidel 

välispiiridel, hõlbustab ja tõhustab amet 

olemasolevate ja tulevaste välispiiri 

haldamisega seotud liidu meetmete, 

eelkõige määrusega (EÜ) nr 562/2006 

kehtestatud Schengeni piirieeskirjade 

kohaldamist. 

1. Selleks et tagada sidus Euroopa 

integreeritud piirihaldus kõikidel 

välispiiridel, hõlbustab ja tõhustab amet 

olemasolevate ja tulevaste välispiiri 

haldamisega seotud liidu meetmete, kaasa 

arvatud määrusega (EL) nr 2016/399 

kehtestatud Schengeni piirieeskirjade 

kohaldamist.  
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Eesmärgiga aidata kaasa tõhusale, 

kõrgetasemelisele ja ühtsele piirikontrollile 

ja tagasisaatmisele, täidab amet järgmisi 

ülesandeid: 

1. Eesmärgiga aidata kaasa tõhusale, 

kõrgetasemelisele ja ühtsele piirikontrollile 

ja tagasisaatmise puhul rahvusvaheliste 

standardite ühtsele kohaldamisele, täidab 

amet järgmisi ülesandeid: 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) asutab jälgimis- ja 

riskianalüüsikeskuse, kes suudab jälgida 
rändevooge ning teha riskianalüüsi seoses 

integreeritud piirihalduse kõikide 

aspektidega; 

(a) jälgib rändevooge ning teeb 

riskianalüüsi seoses integreeritud 

piirihalduse kõikide aspektidega, 

kasutades ära olemasolevaid ressursse, 

nagu liidu satelliidikeskust ja 

vaatluskeskust; 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) korraldab haavatavuse hindamise, 

mille käigus hindab ka liikmesriikide 

suutlikkust tulla toime ohtude ja survega 

välispiiril; 

(b) korraldab korrapäraselt 

haavatavuse hindamise, mille käigus 

hindab ka liikmesriikide suutlikkust tulla 

toime ohtude ja survega nende välispiiril; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) abistab liikmesriike olukorras, kus (c) toetab liikmesriike olukorras, kus 
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välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja 

operatiivabi, koordineerides ja korraldades 

ühisoperatsioone, võttes arvesse seda, et 

mõnikord on tegemist 

humanitaarhädaolukorraga või tuleb 

tegeleda päästetöödega merel; 

välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja 

operatiivabi, koordineerides ja korraldades 

ühisoperatsioone, võttes arvesse seda, et 

mõnikord on tegemist 

humanitaarhädaolukorraga või tuleb 

tegeleda päästetöödega merel; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) loob tehniliste seadmete reservi, 

mida kasutatakse ühisoperatsioonidel, 

piirivalve kiirreageerimisoperatsioonidel 

ning rändehalduse tugirühmade raames, 

samuti tagasisaatmisoperatsioonidel ja 

tagasisaatmisega seotud sekkumises; 

(f) loob tehniliste seadmete reservi, 

mida kasutatakse ühisoperatsioonidel, 

piirivalve kiirreageerimisoperatsioonidel, 

otsingu- ja päästeoperatsioonidel ning 

rändehalduse tugirühmade raames, samuti 

tagasisaatmisoperatsioonidel ja 

tagasisaatmisega seotud sekkumises; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) toetab seadmete tehniliste 

standardite väljatöötamist, eriti taktikalise 

tasandi juhtimises ja sides, samuti tehnilist 

järelevalvet, et tagada koostalitlusvõime 

liidu ja liikmesriikide tasandil; 

(h) toetab seadmete ühiste tehniliste 

standardite väljatöötamist, eriti taktikalise 

tasandi juhtimises ja sides, samuti tehnilist 

järelevalvet, et tagada koostalitlusvõime 

liidu ja liikmesriikide tasandil; 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt n 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(n) osaleb sellise teadus- ja 

innovatsioonitegevuse arendamises ja 

juhtimises, mis on välispiiri kontrolli ja 

järelevalve jaoks oluline ja mis hõlmab 

(n) jälgib sellise teadus- ja 

innovatsioonitegevuse arendamist ja 

juhtimist ning osaleb selles, mis on 

välispiiri kontrolli ja järelevalve jaoks 
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kõrgetasemelise järelevalvetehnoloogia 

kasutamist, nagu kaugjuhitava õhusõiduki 

süsteemid, ning töötab käesoleva 

määrusega reguleeritud valdkondades välja 

katseprojekte; 

oluline ja mis hõlmab kõrgetasemelise 

järelevalvetehnoloogia kasutamist, nagu 

kaugjuhitava õhusõiduki süsteemid, ning 

töötab käesoleva määrusega reguleeritud 

valdkondades välja katseprojekte; 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt q 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(q) teeb koostööd Euroopa 

Kalanduskontrolli Ameti ja Euroopa 

Meresõiduohutuse Ametiga, et toetada 

rannikuvalve funktsioone täitvaid 

liikmesriikide ametiasutusi, pakkudes 

teenuseid, teavet, seadmeid ja koolitust 

ning koordineerides mitmeotstarbelisi 

operatsioone; 

(q) teeb koostööd Euroopa 

Kalanduskontrolli Ameti ja Euroopa 

Meresõiduohutuse Ametiga, et toetada 

rannikuvalve funktsioone täitvaid 

liikmesriikide ametiasutusi, pakkudes 

teenuseid, teavet ning vajaduse korral 

seadmeid ja koolitust ning koordineerides 

mitmeotstarbelisi operatsioone; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt r 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(r) abistab liikmesriike ja kolmandaid 

riike välispiiri haldamise ja tagasisaatmise 

valdkonnas tehtavas operatiivkoostöös. 

(r) abistab ja toetab liikmesriike ja 

kolmandaid riike välispiiri haldamise ja 

tagasisaatmise valdkonnas tehtavas 

operatiivkoostöös; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt r a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (r a) rakendab ja edendab piirihalduse 

tavade kõrgeimaid standardeid, 

võimaldades läbipaistvust ja avalikku 

kontrolli ning tagades põhiõiguste ja 

õigusriigi põhimõtte austamise ja 
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edendamise; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid võivad jätkata välispiiril 

operatiivtasandil koostööd teiste 

liikmesriikide ja/või kolmandate riikidega, 

sealhulgas sõjalisi operatsioone 

õiguskaitsemissioonidel ning 

tagasisaatmise valdkonnas, kui selline 

koostöö on kooskõlas ameti tegevusega. 

Liikmesriigid hoiduvad tegevusest, mis 

võiks ohustada ameti toimimist või tema 

eesmärkide saavutamist. 

Liikmesriigid võivad jätkata välispiiril 

operatiivtasandil koostööd teiste 

liikmesriikide ja/või kolmandate riikidega, 

sealhulgas sõjalisi operatsioone 

õiguskaitsemissioonidel ning 

tagasisaatmise valdkonnas, kui selline 

koostöö ei ole vastuolus ameti tegevusega 

ning ÜJKP ja NATO missioonidega, kui 

see on asjakohane. Liikmesriigid hoiduvad 

tegevusest, mis võiks ohustada ameti 

toimimist või tema eesmärkide 

saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Amet asutab jälgimis- ja 

riskianalüüsikeskuse, kes suudab jälgida 

Euroopa Liitu suunduvaid ja liidusiseseid 

rändevooge. Selleks töötab amet välja 

ühise integreeritud riskianalüüsi mudeli, 

mida amet ja liikmesriigid kohaldavad. 

1. Amet asutab jälgimis- ja 

riskianalüüsikeskuse, kes suudab jälgida 

rändevooge. Amet tagab, et kõiki 

olemasolevaid liidu ressursse (luureteave, 

riskianalüüsid, satelliidid jne) kasutatakse 

täielikult ja igakülgselt. Selleks töötab 

amet haldusnõukogu otsusega välja ühise 

integreeritud riskianalüüsi mudeli, mida 

amet ja liikmesriigid kohaldavad. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Ameti koostatud riskianalüüs 

hõlmab kõiki Euroopa integreeritud 

piirihalduse seisukohast asjakohaseid 

aspekte, eelkõige piirikontrolli, 

tagasisaatmist, kolmandate riikide 

kodanike ebaseaduslikku teisest rännet 

liidus, piiriülese kuritegevuse, sealhulgas 

ebaseaduslikule sisserändele 

kaasaaitamise, inimkaubanduse ja 

terrorismi tõkestamist ning naabruses 

asuvate kolmandate riikide olukorda 

eesmärgiga töötada välja varajase 

hoiatamise mehhanism, millega 

analüüsitakse liitu suunduvaid rändevooge. 

3. Ameti koostatud riskianalüüs 

hõlmab kõiki Euroopa integreeritud 

piirihalduse seisukohast asjakohaseid 

aspekte, eelkõige piirikontrolli, 

põhiõiguste kaitset, tagasisaatmist, 

kolmandate riikide kodanike 

ebaseaduslikku teisest rännet liidus, 

piiriülese kuritegevuse, inimkaubanduse ja 

terrorismi tõkestamist ning naabruses 

asuvate kolmandate riikide, samuti 

päritoluriikide ja ebaseadusliku rände 

transiidiriikide olukorda eesmärgiga 

töötada välja varajase hoiatamise 

mehhanism, millega analüüsitakse liitu 

suunduvaid rändevooge ning põhiõiguste 

austamist. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Amet avalikustab oma 

riskianalüüsi metoodika ja kriteeriumid. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) annavad tegevdirektorile 

korrapäraselt aru välispiiril valitseva 

olukorra ning asjaomase liikmesriigi 

suutlikkuse kohta tegeleda tõhusalt 

olukorraga välispiiril; 

(e) annavad tegevdirektorile ja 

asjaomase riikliku asutuse juhile 

korrapäraselt aru välispiiril valitseva 

olukorra ning asjaomase liikmesriigi 

suutlikkuse kohta olukorraga tõhusalt 

tegeleda; 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 4 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) piiramatu juurdepääs riiklikule 

koordinatsioonikeskusele ja riigi 

olukorrapildile, mis on koostatud vastavalt 

määrusele (EL) nr 1052/2013; 

(a) juurdepääs riiklikule 

koordinatsioonikeskusele ja riigi 

olukorrapildile, mis on koostatud vastavalt 

määrusele (EL) nr 1052/2013; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Haavatavuse hinnangu tulemused 

esitatakse järelevalvenõukogule, kes 

annab tegevdirektorile nõu liikmesriikide 

võetavate meetmete kohta, tuginedes 
haavatavuse hinnangu tulemustele ning 

võttes arvesse ameti riskianalüüsi ja 

Schengeni hindamismehhanismi tulemusi. 

4. Haavatavuse hinnangu tulemused 

esitatakse asjaomastele liikmesriikidele. 

Asjaomane liikmesriik võib hinnangu 

kohta märkusi esitada. Tegevdirektor 

tugineb asjaomastele liikmesriikidele 

soovitatavate meetmete osas haavatavuse 

hinnangu tulemustele, võttes arvesse ameti 

riskianalüüsi, asjaomase liikmesriigi 

märkuseid ja Schengeni 

hindamismehhanismi tulemusi. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) rändevoogude kohta teabe 

vahetamine kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ning otsingu- ja 

päästeoperatsioone läbi viivate 

algatustega; 
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Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühisoperatsioonide ja piirivalve 

kiirreageerimisoperatsioonide algatamine 

välispiiril 

Ühisoperatsioonide ja piirivalve 

kiirreageerimisoperatsioonide algatamine 

välispiiril 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Ühisoperatsiooni või piirivalve 

kiirreageerimisoperatsiooni eesmärgid võib 

saavutada mitmeotstarbelise operatsiooni 

osana, mis võib hõlmata merehädas olevate 

isikute päästmist või muid rannikuvalve 

funktsioone, võitlust inimeste 

ebaseadusliku üle piiri toimetamise või 

inimkaubanduse vastu, ebaseadusliku 

uimastikaubanduse kontrolli operatsioone 

ning rändehaldust, mis hõlmab isikute 

tuvastamist, registreerimist, küsitlemist ja 

tagasisaatmist. 

5. Ühisoperatsiooni või piirivalve 

kiirreageerimisoperatsiooni eesmärgid võib 

saavutada mitmeotstarbelise operatsiooni 

osana, mis võib hõlmata merehädas olevate 

isikute päästmist või muid rannikuvalve 

funktsioone, võitlust inimeste 

ebaseadusliku üle piiri toimetamise või 

inimkaubanduse vastu, ebaseadusliku 

uimastikaubanduse kontrolli operatsioone 

ning rändehaldust, mis hõlmab isikute 

tuvastamist, registreerimist, küsitlemist ja 

tagasisaatmist. Mereoperatsiooni 

korraldamisel tuleb meetmeid võtta nii, et 

nendega igal juhul tagatakse kinnipeetud 

või päästetud isikute ja osalevate üksuste 

või kolmandate isikute ohutus. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ühisoperatsiooni ettevalmistamisel 

koostab tegevdirektor koostöös vastuvõtva 

liikmesriigiga vajalike tehniliste seadmete 

ja personali loetelu, võttes arvesse 

vastuvõtva liikmesriigi kättesaadavaid 

1. Ühisoperatsiooni ettevalmistamisel 

koostab tegevdirektor koostöös vastuvõtva 

liikmesriigiga või kolmanda riigiga 

vajalike tehniliste seadmete ja personali 

loetelu, võttes arvesse vastuvõtva 
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vahendeid. Nende elementide põhjal 

määrab amet kindlaks operatiiv- ja 

tehnilise toe paketi ning suutlikkuse 

suurendamise meetmed, mida tegevusplaan 

peab sisaldama. 

liikmesriigi kättesaadavaid vahendeid. 

Nende elementide põhjal määrab amet 

kindlaks operatiiv- ja tehnilise toe paketi 

ning suutlikkuse suurendamise meetmed, 

mida tegevusplaan peab sisaldama. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) korraldusi ja kontrolli käsitlevad 

sätted, sealhulgas rühmade liikmete ja 

ametiga koostöö tegemise eest vastutavate 

vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurite – 

eelkõige piirivalvurid, kes annavad 

lähetuse ajal korraldusi – nimed ja 

auastmed ning rühmade liikmete koht 

käsuliinis; 

(f) korraldusi ja kontrolli käsitlevad 

sätted, sealhulgas rühmade liikmete ja 

ametiga koostöö tegemise eest vastutavate 

vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurite – 

eelkõige piiri- ja rannikuvalvurid, kes 

annavad lähetuse ajal korraldusi – nimed ja 

auastmed ning rühmade liikmete koht 

käsuliinis; 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) mereoperatsioonide puhul 

spetsiifiline teave selles geograafilises alas, 

kus ühisoperatsioon toimub, kohaldatava 

jurisdiktsiooni ja õigusaktide kohta, 

sealhulgas viited rahvusvahelistele ja liidu 

õigusnormidele, mis käsitlevad 

pealtkuulamist, merel toimuvat 

päästetegevust ja pardalt lahkumist. Seda 

arvestades kehtestatakse tegevusplaan 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 656/2014; 42 

(j) mereoperatsioonide puhul 

spetsiifiline teave selles geograafilises alas, 

kus ühisoperatsioon toimub, kohaldatava 

jurisdiktsiooni ja õigusaktide kohta, 

sealhulgas viited rahvusvahelistele ja liidu 

õigusnormidele, mis käsitlevad 

pealtkuulamist, merel toimuvaid otsinguid, 

päästetegevust ja pardalt lahkumist. Seda 

arvestades kehtestatakse kooskõlas 

rahvusvahelise õiguse ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

656/201442 tegevusplaan, milles 

määratakse kindlaks ameti roll otsingu- ja 

päästetegevuses; 

__________________ __________________ 

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 656/2014, 15. mai 2014, millega 

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 656/2014, 15. mai 2014, millega 
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kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuuri koordineeritava operatiivkoostöö 

raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse 

jaoks välistel merepiiridel (ELT L 189, 

27.6.2014, lk 93). 

kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuuri koordineeritava operatiivkoostöö 

raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse 

jaoks välistel merepiiridel (ELT L 189, 

27.6.2014, lk 93). 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 3 – punkt k 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(k) kolmandate riikide, muude liidu 

organite, asutuste ja ametite või 

rahvusvaheliste organisatsioonidega 

tehtava koostöö kord; 

(k) kolmandate riikide, muude liidu 

organite, asutuste ja ametite või 

rahvusvaheliste organisatsioonidega 

komisjoni ja Euroopa välisteenistusega 

tihedas koostoimes tehtava koostöö kord. 

Euroopa Parlamendile antakse selle 

koostöö kohta korrapäraselt teavet; 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tehniline ja operatiivabi 

tagasisaatmise valdkonnas, sealhulgas 

tagasisaatmisoperatsioonide 

ettevalmistamine ja korraldamine. 

(c) tehniline ja operatiivabi 

tagasisaatmise valdkonnas, sealhulgas 

tagasisaatmisoperatsioonide 

ettevalmistamine ja korraldamine, austades 

täielikult põhiõigusi, nõuetekohast 

menetlust ning tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 3 a (uus) 



 

PE580.484v04-00 24/43 AD\1095560ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Amet tagab koostöös Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti, Euroopa 

Liidu Põhiõiguste Ameti ja teiste 

asjakohaste ELi ametitega ning komisjoni 

koordineerimisel nende tegevuste 

kooskõla Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi ja põhiõigustega. See 

hõlmab varjualuste, hügieenitingimuste 

ning soopõhiseid ja laste vajadusi arvesse 

võtvate rajatiste tagamist esmase 

vastuvõtu piirkondades. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kiirreageerimisreserv on alaline 

korpus, mida amet saab viivitamata 

kasutada ning mis võidakse lähetada igast 

liikmesriigist kolme tööpäeva jooksul 

alates kuupäevast, millal tegevdirektor ja 

vastuvõttev liikmesriik tegevusplaanis 

kokku lepivad. Sel eesmärgil annab iga 

liikmesriik igal aastal ameti käsutusse 

sellise arvu piirivalvureid, mis vastab 

vähemalt 3 %-le töötajatest välise 

maismaa- või merepiirita liikmesriikides 

ning 2 %-le töötajatest välise maismaa- või 

merepiiriga liikmesriikides ning mis ulatub 

vähemalt 1 500 piirivalvurini, kes vastavad 

haldusnõukogu otsuses kindlaks määratud 

profiilidele. 

5. Kiirreageerimisreserv on alaline 

korpus, mida amet saab viivitamata 

kasutada ning mis võidakse lähetada igast 

liikmesriigist kolme tööpäeva jooksul 

alates kuupäevast, millal tegevdirektor ja 

vastuvõttev liikmesriik tegevusplaanis 

kokku lepivad. Sel eesmärgil annab iga 

liikmesriik igal aastal ameti käsutusse 

sellise arvu piirivalvureid, mis vastab 

vähemalt 3 %-le töötajatest välise 

maismaa- või merepiirita liikmesriikides 

ning 2 %-le töötajatest välise maismaa- või 

merepiiriga liikmesriikides ning mis ulatub 

vähemalt 1 500 piirivalvurini, kes vastavad 

haldusnõukogu otsuses kindlaks määratud 

profiilidele. Amet toetub liidu teadmistele, 

mis on saadud ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika missioonide ning 

peaeesmärkide kaudu.  

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 8 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Amet saadab Euroopa piiri- ja 

rannikuvalverühmadesse pädevaid 

piirivalvureid, kelle liikmesriigid on 

lähetanud ametisse riiklike ekspertidena. 

Liikmesriikide panus seoses piirivalvurite 

lähetamisega ameti teenistusse järgneval 

aastal kavandatakse ameti ja liikmesriikide 

vahel igal aastal peetavate kahepoolsete 

läbirääkimiste ja kokkulepete alusel. 

Vastavalt nendele kokkulepetele teevad 

liikmesriigid oma piirivalvurid 

lähetamiseks kättesaadavaks, välja arvatud 

juhul, kui see mõjutaks tõsiselt riiklike 

ülesannete täitmist. Sellisel juhul võivad 

liikmesriigid oma lähetuses viibivad 

piirivalvurid tagasi kutsuda. 

Amet saadab Euroopa piiri- ja 

rannikuvalverühmadesse pädevaid 

piirivalvureid, kelle liikmesriigid on 

lähetanud ametisse riiklike ekspertidena. 

Liikmesriikide panus seoses piirivalvurite 

lähetamisega ameti teenistusse järgneval 

aastal kavandatakse ameti ja liikmesriikide 

vahel igal aastal peetavate kahepoolsete 

läbirääkimiste ja kokkulepete alusel. 

Vastavalt nendele kokkulepetele teevad 

liikmesriigid oma piirivalvurid 

lähetamiseks kättesaadavaks, välja arvatud 

juhul, kui see mõjutaks tõsiselt riiklike 

ülesannete täitmist. Sellisel juhul võivad 

liikmesriigid oma lähetuses viibivad 

piirivalvurid tagasi kutsuda. Töötajate 

võimaliku nappuse korvamiseks võib amet 

oma volituste kohaselt piirikontrolli 

ülesannete täitmiseks ajutiselt töötajaid 

palgata. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 8 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Sellised lähetused võivad kesta 12 kuud 

või kauem, aga ühelgi juhul ei kesta need 

alla kolme kuu. Lähetatud piirivalvureid 

käsitatakse rühmade liikmetena ning neil 

on rühmade liikmetele antud ülesanded ja 

volitused. Piirivalvurid lähetanud 

liikmesriiki käsitatakse 

päritoluliikmesriigina. 

Lähetused võivad kesta 12 kuud või 

kauem, aga ühelgi juhul ei kesta need alla 

kolme kuu. Lähetatud piirivalvureid 

käsitatakse rühmade liikmetena ning neil 

on rühmade liikmetele antud ülesanded ja 

volitused. Piirivalvurid lähetanud 

liikmesriiki käsitatakse 

päritoluliikmesriigina. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kooskõlastab tehnilisel ja 

operatiivtasandil liikmesriikide 

tagasisaatmismeetmeid, et saavutada 

tagasisaatmise halduse integreeritud 

süsteem liikmesriikide pädevate asutuste 

seas ja koostöös kolmandate riikide 

asjaomaste ametiasutuste ja muude oluliste 

sidusrühmadega; 

(a) kooskõlastab tehnilisel ja 

operatiivtasandil liikmesriikide 

tagasisaatmismeetmeid, kaasa arvatud 

vabatahtlikke tagasipöördumisi, et 

saavutada tagasisaatmise halduse 

integreeritud süsteem liikmesriikide 

pädevate asutuste seas ja koostöös 

kolmandate riikide asjaomaste 

ametiasutuste ja muude oluliste 

sidusrühmadega; 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) teeb koostööd kolmandate 

riikidega, et hõlbustada liikmesriikide 

tagasisaatmismeetmeid; 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) abi meetmete puhul, mis on 

vajalikud selleks, et tagada 

tagasipöördujate kättesaadavus 

tagasisaatmise eesmärgil ning vältida 

nende põgenemist. 

(d) abi meetmete puhul, mis on 

seaduslikud, proportsionaalsed ja 

vajalikud selleks, et tagada 

tagasipöördujate kättesaadavus 

tagasisaatmise eesmärgil ja vältida nende 

põgenemist ning anda nõu sisserändajate 

kinnipidamise alternatiivide kohta, 

kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ ja 

rahvusvahelise õigusega. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tagasisaatmisbüroo eesmärk on 

luua koostoime ja ühendada tagasisaatmise 

valdkonnas liidu rahastatavaid võrgustikke 

ja programme tihedas koostöös Euroopa 

Komisjoni ning Euroopa 

rändevõrgustikuga43. 

3. Tagasisaatmisbüroo eesmärk on 

luua koostoime ja ühendada liidu 

rahastatavaid võrgustikke ja programme 

tihedas koostöös Euroopa Komisjoni ning 

Euroopa rändevõrgustikuga43 ning teiste 

asjaomaste organisatsioonide ja 

liikmesriikidega. 

__________________ __________________ 

43 ELT L 131, 21.5.2008, lk 7. 43 ELT L 131, 21.5.2008, lk 7. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Amet ei koordineeri ega korralda 

tagasisaatmisoperatsioone sellistes 

kolmandates riikides ning ei tee 

tagasisaatmisoperatsioonide ettepanekuid 

selliste kolmandate riikide suhtes, mille 

puhul on riskianalüüsidega tuvastatud või 

põhiõiguste ametniku, liidu ametite, 

inimõigustega tegelevate organite või 

valitsustevaheliste ja valitsusväliste 

organisatsioonide aruannete kaudu 

kindlaks tehtud, et esineb põhiõiguste 

rikkumise oht või tõsiseid puuduseid 

asjakohastes tsiviil- ja 

kriminaalõigusaktides ja -menetlustes. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet tagab oma käesolevast määrusest 

tulenevate ülesannete täitmisel põhiõiguste 

kaitse vastavalt asjaomasele liidu õigusele, 

1. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet tagab oma käesolevast määrusest 

tulenevate ülesannete täitmisel põhiõiguste 

kaitse vastavalt asjaomasele liidu õigusele, 
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eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartale, asjaomasele rahvusvahelisele 

õigusele, sealhulgas pagulasseisundi 

konventsioonile, ning rahvusvahelise kaitse 

kättesaadavusega seotud kohustustele, 

eelkõige tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõttele. Selleks koostab 

amet põhiõiguste strateegia, arendab seda 

edasi ning rakendab seda. 

eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartale 

ja asjaomasele rahvusvahelisele õigusele, 

sealhulgas Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioonile, 

pagulasseisundi konventsioonile ja lapse 

õiguste konventsioonile, ning 

rahvusvahelise kaitse kättesaadavusega 

seotud kohustustele, eelkõige seoses tagasi- 

ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega. 

Selleks koostab amet koos Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ametiga põhiõiguste 

strateegia (sh tõhusa mehhanismi 

põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtete 

austamise tagamiseks ameti kogu 

tegevuses), arendab seda edasi ning 

rakendab seda. Euroopa Parlamendile 

antakse selle koostöö kohta korrapäraselt 

teavet; 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Oma ülesannete täitmisel tagab 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, et 

ühtki isikut ei toimetata, sunnita sisenema 

ega saadeta tagasi riiki ega anta muul viisil 

üle sellise riigi ametiasutustele, kes rikub 

tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 

põhimõtet või kust isikut võidakse saata 

välja või tagasi riiki, kes seda põhimõtet 

rikub. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet võtab oma ülesannete täitmisel 

arvesse laste, inimkaubanduse ohvrite, 

arstiabi vajavate isikute, rahvusvahelist 

3. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 

Amet võtab oma ülesannete täitmisel 

arvesse alaealiste, eriti saatjata alaealiste, 

inimkaubanduse ohvrite, arstiabi vajavate 
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kaitset vajavate isikute, merehädas isikute 

ja teiste eriti haavatavas olukorras isikute 

erivajadusi. 

isikute, rahvusvahelist kaitset vajavate 

isikute, merehädas isikute ja teiste eriti 

haavatavas olukorras isikute erivajadusi. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Oma ülesannete täitmisel, suhetes 

liikmesriikidega ja koostöös kolmandate 

riikidega võtab amet arvesse 

nõuandefoorumi ja põhiõiguste ametniku 

aruandeid. 

4. Kõigi oma ülesannete täitmisel, sh 

põhiõiguste austamise jälgimise tõhusa 

mehhanismi edasisel arendamisel ja 

rakendamisel, suhetes liikmesriikidega ja 

koostöös kolmandate riikidega tagab amet 

nõuandefoorumi ja põhiõiguste ametniku 

aruannete vajalikud järelmeetmed. Amet 

teavitab nõuandefoorumit ja põhiõiguste 

ametnikku sellest, kas ja kuidas ta on 

muutnud oma tegevust vastusena nende 

organite aruannetele ja soovitustele, ning 

lisab üksikasjad oma aastaaruandesse. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Amet teeb vajalikud algatused, et 

tagada selliste tagasisaatmisega seotud 

ülesannete täitmisel osalevate töötajate 

koolitamine, kes hakkavad kuuluma 

artiklites 28, 29 ja 30 osutatud 

reservidesse. Amet tagab, et kõik 

tagasisaatmisoperatsioonides ja 

tagasisaatmisega seotud sekkumistes 

osalevad töötajad ning ameti töötajad on 

saanud enne osalemist ameti korraldatavas 

operatiivtegevuses koolitust asjaomase 

liidu ja rahvusvahelise õiguse, sealhulgas 

põhiõiguste ja rahvusvahelise kaitse 

kättesaadavuse valdkonnas. 

3. Amet teeb vajalikud algatused, et 

tagada selliste tagasisaatmisega seotud 

ülesannete täitmisel osalevate töötajate 

koolitamine, kes hakkavad kuuluma 

artiklites 28, 29 ja 30 osutatud 

reservidesse. Amet tagab, et kõik 

tagasisaatmisoperatsioonides ja 

tagasisaatmisega seotud sekkumistes 

osalevad töötajad ning ameti töötajad on 

saanud enne osalemist ameti korraldatavas 

operatiivtegevuses koolitust asjaomase 

liidu ja rahvusvahelise õiguse, sealhulgas 

põhiõiguste ja rahvusvahelise kaitse 

kättesaadavuse valdkonnas, mis võimaldab 

neil ka tuvastada võimalikke inimõiguste 

rikkumisi ning neid nõuetekohaselt 
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menetleda. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 41 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui selline kahju on põhjustatud 

raskest hooletuse või tahtliku kuritarvituse 

tagajärjel, võib vastuvõttev liikmesriik 

pöörduda päritoluliikmesriigi poole, et 

lasta päritoluliikmesriigil hüvitada 

summad, mis ta on maksnud ohvritele või 

asjaomastele õigustatud isikutele. 

2. Kui selline kahju on põhjustatud 

raske hooletuse või tahtliku kuritarvituse 

tagajärjel, hüvitab amet mis tahes kahju 

vastavalt liikmesriikide õiguse ühistele 

üldprintsiipidele. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 41 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Lõikes 1 ja 2 osutatud kahju 

heastamisega seotud vaidluste 

lahendamine kuulub Euroopa Liidu 

Kohtu pädevusse. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 44 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ilma et see piiraks artikli 47 

kohaldamist, on ameti poolt töödeldud 

isikuandmete edastamine ning 

liikmesriikide poolt käesoleva määruse 

raames töödeldud isikuandmete 

kolmandate riikide asutustele või 

kolmandatele isikutele edastamine 

keelatud. 

4. Ilma et see piiraks artikli 47 

kohaldamist, on ameti poolt töödeldud 

isikuandmete edastamine ning 

liikmesriikide poolt käesoleva määruse 

raames töödeldud isikuandmete 

kolmandate riikide asutustele või 

rahvusvahelistele organisatsioonidele või 

kolmandatele isikutele edastamine 

keelatud. 
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Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Amet teeb koostööd komisjoni, teiste liidu 

institutsioonide, Euroopa välisteenistuse, 

Europoli, Euroopa Varjupaigaküsimuste 

Tugiameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste 

Ameti, Eurojusti, Euroopa Liidu 

Satelliidikeskuse, Euroopa 

Meresõiduohutuse Ameti, Euroopa 

Kalanduskontrolli Ameti ning muude liidu 

organite, asutuste ja ametitega käesoleva 

määrusega reguleeritud küsimustes ning 

eelkõige eesmärgiga tõkestada 

ebaseaduslikku sisserännet ja piiriülest 

kuritegevust, sealhulgas ebaseaduslikule 

sisserändele kaasaaitamist, inimkaubandust 

ja terrorismi ning nendega võidelda. 

Amet teeb koostööd Euroopa Parlamendi, 

komisjoni ja teiste liidu institutsioonide, 

Euroopa välisteenistuse, Europoli, Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti, Euroopa 

Liidu Põhiõiguste Ameti, Eurojusti, 

Euroopa Liidu Satelliidikeskuse, Euroopa 

Meresõiduohutuse Ameti, Euroopa 

Kalanduskontrolli Ameti ning muude liidu 

organite, asutuste ja ametitega käesoleva 

määrusega reguleeritud küsimustes ning 

eelkõige eesmärgiga tõkestada 

ebaseaduslikku sisserännet ja piiriülest 

kuritegevust, sealhulgas ebaseaduslikule 

sisserändele kaasaaitamist, inimkaubandust 

ja terrorismi ning nendega võidelda. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 52 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) suutlikkuse suurendamine, töötades 

välja suuniseid, soovitusi ja parimaid 

tavasid ning toetades töötajate koolitust ja 

vahetust eesmärgiga edendada 

teabevahetust ja koostööd rannikuvalve 

ülesannete valdkonnas; 

(c) suutlikkuse suurendamine, töötades 

välja suuniseid, soovitusi ja parimaid 

tavasid ning toetades töötajate koolitust ja 

vahetust eesmärgiga edendada 

teabevahetust ja koostööd rannikuvalve 

ülesannete valdkonnas, otsingu- ja 

päästetegevusvõimet ning kooskõla 

inimõiguste, rände ja varjupaiga 

ülesannete ja kohustustega. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – pealkiri 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Koostöö kolmandate riikidega Koostöö kolmandate riikide ja 

vabaühendustega 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidu välissuhete poliitika raames 

hõlbustab ja julgustab amet oma 

tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes ja 

oma ülesannete täitmiseks vajalikus 

ulatuses liikmesriikide ja kolmandate 

riikide operatiivkoostööd, sealhulgas 

põhiõiguste kaitsega seotud küsimustes. 

Amet ja liikmesriigid järgivad liidu 

õigusaktides sätestatutega vähemalt 

võrdseid norme ja standardeid ka juhul, kui 

kolmandate riikidega tehtav koostöö 

toimub nende riikide territooriumil. 

Koostöö sisseseadmine kolmandate 

riikidega peab edendama Euroopa 

piirihalduse ja tagasisaatmisnorme. 

1. Liidu välissuhete poliitika ning 

eriti Euroopa naabruspoliitika ja 

arengupoliitika raames hõlbustab ja 

julgustab amet oma tegevusvaldkonda 

kuuluvates küsimustes ja oma ülesannete 

täitmiseks vajalikus ulatuses liikmesriikide 

ja kolmandate riikide operatiivkoostööd, 

sealhulgas põhiõiguste kaitsega seotud 

küsimustes. Amet ja liikmesriigid järgivad 

liidu õigusaktides sätestatutega vähemalt 

võrdseid norme ja standardeid ka juhul, kui 

kolmandate riikidega tehtav koostöö 

toimub nende riikide territooriumil. 

Koostöö sisseseadmine kolmandate 

riikidega peab edendama Euroopa 

piirihalduse ja tagasisaatmisnorme. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Olukorras, mis nõuab suuremat 

tehnilist ja operatiivabi, võib amet 

koordineerida operatiivkoostööd 

liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 

välispiiri halduse valdkonnas ning tal on 

võimalus viia välispiiril ellu 

ühisoperatsioone, milles osalevad üks või 

mitu liikmesriiki ja vähemalt üks 

asjaomase liikmesriigi naabruses paiknev 

kolmas riik, kes on selleks oma nõusoleku 

3. Olukorras, mis nõuab suuremat 

tehnilist ja operatiivabi, võib amet 

koordineerida operatiivkoostööd 

liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 

välispiiri halduse valdkonnas ning tal on 

võimalus viia rahvusvahelist 

inimõigustealast õigust järgides välispiiril 

ellu ühisoperatsioone, milles osalevad üks 

või mitu liikmesriiki ja vähemalt üks 

asjaomase liikmesriigi naabruses paiknev 



 

AD\1095560ET.doc 33/43 PE580.484v04-00 

 ET 

andnud, ning mida võidakse teostada 

kolmanda riigi territooriumil. Sellest 

tegevusest tuleb teatada komisjonile. 

kolmas riik, kes on selleks oma nõusoleku 

andnud, ning mida võidakse teostada 

kolmanda riigi territooriumil. 

Liikmesriikide osalemine kolmanda riigi 

territooriumil toimuvates 

ühisoperatsioonides on vabatahtlik. 
Sellest tegevusest tuleb teatada Euroopa 

Parlamendile, komisjonile, Euroopa 

välisteenistusele, Eurojustile ja 

Europolile. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Rühmaliikmete lähetamiseks 

ühisoperatsioonidele, kus rühmaliikmetel 

on täitevvõim, või vajaduse korral 

muudeks tegevusteks, sõlmib EL 

kolmanda riigiga staatust käsitleva 

kokkuleppe. Nimetatud kokkulepe hõlmab 

kõiki tegevuse elluviimiseks vajalikke 

aspekte, eelkõige operatsiooni ulatuse 

kirjeldust, tsiviil- ja kriminaalvastutust 

ning rühmaliikmete ülesandeid ja volitusi. 

Kokkuleppega tagatakse operatsioonide 

käigus põhiõiguste täielik austamine. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Komisjon koostab kolmandate 

riikide territooriumil toimuva tegevuse 

jaoks staatust käsitleva kokkuleppe 

näidise. 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 53 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Amet võib asjaomaste 

liikmesriikide nõusolekul kutsuda 

kolmandate riikide vaatlejaid osalema 

artiklis 13 osutatud välispiiril toimuvas 

tegevuses, artiklis 27 osutatud 

tagasisaatmisoperatsioonides, artiklis 32 

osutatud tagasisaatmisega seotud 

sekkumistes ning artiklis 35 osutatud 

koolitustel niivõrd, kui nende kohalolek on 

vastavuses nimetatud tegevuse 

eesmärkidega või kui see võib aidata kaasa 

koostöö ja parimate tavade vahetamise 

parandamisele ega mõjuta tegevuste üldist 

ohutust. Nende vaatlejate osalemine võib 

toimuda seoses artiklites 13, 27 ja 35 

osutatud tegevusega üksnes asjaomaste 

liikmesriikide nõusolekul ning seoses 

artiklites 13 ja 32 osutatud tegevusega 

üksnes vastuvõtva liikmesriigi nõusolekul. 

Vaatlejate osalemise üksikasjalikud 

eeskirjad lisatakse tegevusplaani. 

Kõnealused vaatlejad saavad enne 

tegevuses osalemist ametilt asjakohast 

koolitust. 

5. Amet võib asjaomaste 

liikmesriikide nõusolekul kutsuda 

kolmandate riikide vaatlejaid osalema 

artiklis 13 osutatud välispiiril toimuvas 

tegevuses, artiklis 27 osutatud 

tagasisaatmisoperatsioonides, artiklis 32 

osutatud tagasisaatmisega seotud 

sekkumistes ning artiklis 35 osutatud 

koolitustel niivõrd, kui nende kohalolek on 

vastavuses nimetatud tegevuse 

eesmärkidega või kui see võib aidata kaasa 

koostöö ja parimate tavade vahetamise 

parandamisele ega mõjuta tegevuste üldist 

ohutust või tagasisaadetavate isikute 

turvalisust. Nende vaatlejate osalemine 

võib toimuda seoses artiklites 13, 27 ja 35 

osutatud tegevusega üksnes asjaomaste 

liikmesriikide nõusolekul ning seoses 

artiklites 13 ja 32 osutatud tegevusega 

üksnes vastuvõtva liikmesriigi nõusolekul. 

Vaatlejate osalemise üksikasjalikud 

eeskirjad lisatakse tegevusplaani. 

Kõnealused vaatlejad saavad enne 

tegevuses osalemist ametilt asjakohast 

koolitust. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Enne mis tahes selles artiklis 

viidatud lepingu sõlmimist peab komisjon 

veenduma, et selle sätted on kooskõlas nii 

käesoleva määruse kui ka asjaomaste 

põhiõigusi ja rahvusvahelist kaitset 

puudutavate liidu ja rahvusvaheliste 

õigusaktidega, sealhulgas Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioon, 

pagulasseisundi konventsioon, lapse 

õiguste konventsioon, kuid eriti tagasi- ja 
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väljasaatmise lubamatuse põhimõttega, 

õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile 

ning käesoleva määruse sätetega 

teabevahetuse ja andmekaitse kohta. 

Hinnang põhineb teabel, mis on saadud 

erinevatest allikatest, sealhulgas 

liikmesriigid, liidu organid, asutused ja 

talitused, asjaomased rahvusvahelised 

organisatsioonid ja vabaühendused. 

Komisjon edastab oma hinnangu 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Amet teavitab Euroopa Parlamenti 

lõigetes 2 ja 3 osutatud toimingutest. 

9. Amet avaldab lepingud ja 

töökorraldused kolmandate riikidega oma 

veebisaidil. Amet annab Euroopa 

Parlamendile oma koostööst kolmandate 

riikidega aru vähemalt iga kolme kuu 

tagant. Kolmandate riikidega tehtava 

koostöö detailne hindamine, sealhulgas 

üksikasjalik teave põhiõiguste täitmise ja 

rahvusvahelise kaitse kohta, lisatakse 

ameti aastaaruandesse. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 54 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Amet võib lähetada oma töötajate 

seast pärit eksperte kolmandatesse 

riikidesse kontaktametnikena, kellele 

tuleks kolmandates riikides nende 

ülesannete täitmise ajal tagada kõige 

kõrgemal tasemel kaitse. Nad moodustavad 

osa liidu ja liikmesriikide sisserände 

kontaktametnike ja julgeolekuekspertide 

kohalikest või piirkondlikest 

koostöövõrgustikest, sealhulgas vastavalt 

1. Amet võib lähetada oma töötajate 

seast pärit eksperte kolmandatesse 

riikidesse kontaktametnikena, kellele 

tuleks kolmandates riikides nende 

ülesannete täitmise ajal tagada kõige 

kõrgemal tasemel kaitse. Nad moodustavad 

osa liidu ja liikmesriikide sisserände 

kontaktametnike ja julgeolekuekspertide 

kohalikest või piirkondlikest 

koostöövõrgustikest. Amet koordineerib 
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nõukogu määrusele (EÜ) nr 377/2004 

loodud võrgustikust49. 

vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 

377/200449 loodud võrgustiku tööd ja 

tagab selle nõuetekohase toimimise. 

__________________ __________________ 

49 Nõukogu määrus (EÜ) nr 377/2004, 19. 

veebruar 2004, sisserände kontaktametnike 

võrgustiku loomise kohta (ELT L 64, 

2.3.2004, lk 1). 

49 Nõukogu määrus (EÜ) nr 377/2004, 19. 

veebruar 2004, sisserände kontaktametnike 

võrgustiku loomise kohta (ELT L 64, 

2.3.2004, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 61 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Haldusnõukogu võib luua väikese 

koosseisuga juhatuse, kuhu kuulub 

haldusnõukogu esimees, üks komisjoni 

esindaja ning kolm haldusnõukogu liiget, 

et abistada teda ja tegevdirektorit 

haldusnõukogu vastu võetavate otsuste, 

programmide ja tegevuste 

ettevalmistamisel ning võtta 

kiireloomulistel juhtudel vajaduse korral 

haldusnõukogu nimel vastu teatavaid 

esialgseid otsuseid. 

6. Haldusnõukogu võib luua väikese 

koosseisuga juhatuse, kuhu kuulub 

haldusnõukogu esimees, üks komisjoni 

esindaja ning kolm haldusnõukogu liiget, 

samuti abi vajava liikmesriigi esindaja, et 

abistada teda ja tegevdirektorit 

haldusnõukogu vastu võetavate otsuste, 

programmide ja tegevuste 

ettevalmistamisel ning võtta 

kiireloomulistel juhtudel vajaduse korral 

haldusnõukogu nimel vastu teatavaid 

esialgseid otsuseid. 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 62 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks lõike 3 

kohaldamist, kuulub haldusnõukogusse üks 

esindaja igast liikmesriigist ja kaks 

komisjoni esindajat, kellel kõigil on 

hääleõigus. Selleks nimetab iga liikmesriik 

haldusnõukogu liikme ning asendusliikme, 

kes esindab liiget tema puudumise korral. 

Komisjon nimetab kaks liiget ja nende 

asendusliikmed. Haldusnõukogu liikmete 

ametiaeg on neli aastat. Ametiaega võib 

1. Ilma et see piiraks lõike 3 

kohaldamist, kuulub haldusnõukogusse üks 

esindaja igast liikmesriigist, kaks 

komisjoni ja kaks Euroopa Parlamendi 

esindajat, kellel kõigil on hääleõigus. 

Selleks nimetab iga liikmesriik 

haldusnõukogu liikme ning asendusliikme, 

kes esindab liiget tema puudumise korral. 

Komisjon nimetab kaks liiget ja nende 

asendusliikmed. Euroopa Parlament valib 
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selle lõppemisel pikendada. enda hulgast kaks liiget, kellest vähemalt 

üks on kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjoni liige. Haldusnõukogu 

liikmete ametiaeg on neli aastat. 

Ametiaega võib selle lõppemisel 

pikendada. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 68 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab kandidaadid 

tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 

ametikohale nimekirja alusel, mis on 

koostatud pärast seda, kui Euroopa Liidu 

Teatajas ning vajaduse korral muus 

ajakirjandusväljaandes või veebilehel on 

avaldatud teade ametikoha kohta. 

1. Komisjon esitab pärast Euroopa 

Parlamendiga konsulteerimist 

kandidaadid tegevdirektori ja 

tegevdirektori asetäitja ametikohale 

nimekirja alusel, mis on koostatud pärast 

seda, kui Euroopa Liidu Teatajas ning 

vajaduse korral muus 

ajakirjandusväljaandes või veebilehel on 

avaldatud teade ametikoha kohta. 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 68 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tegevdirektori nimetab ametisse 

haldusnõukogu, pidades silmas tema 

pädevust, dokumenteeritud kõrgetasemelist 

haldus- ja juhtimisoskust ning välispiiri 

haldamise ja tagasisaatmise vallas kõrgel 

tasemel saadud asjakohaseid erialaseid 

kogemusi. Haldusnõukogu teeb oma otsuse 

kõikide hääleõiguslike liikmete kahe 

kolmandiku häälteenamusega. 

2. Enne kui haldusnõukogu nimetab 

ametisse tegevdirektori, pidades silmas 

tema pädevust, dokumenteeritud 

kõrgetasemelist haldus- ja juhtimisoskust 

ning välispiiri haldamise ja tagasisaatmise 

vallas kõrgel tasemel saadud asjakohaseid 

erialaseid kogemusi, kuulavad 

tegevdirektori ära Euroopa Parlamendi 

asjaomased organid. Haldusnõukogu teeb 

oma otsuse kõikide hääleõiguslike liikmete 

kahe kolmandiku häälteenamusega. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 71 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Põhiõiguste ametnik on oma 

ülesannete täitmisel sõltumatu, ta annab 

aru otse haldusnõukogule ning teeb 

koostööd nõuandefoorumiga. Põhiõiguste 

ametnik esitab korrapäraste ajavahemike 

järel aruandeid ning aitab seeläbi kaasa 

põhiõiguste austamise üle järelevalve 

tegemise mehhanismi toimimisele. 

2. Põhiõiguste ametnik on oma 

ülesannete täitmisel täielikult sõltumatu, ta 

annab aru otse haldusnõukogule ja 

Euroopa Parlamendile ning teeb koostööd 

nõuandefoorumiga. Põhiõiguste ametnik 

esitab korrapäraste ajavahemike järel 

aruandeid ning aitab seeläbi kaasa 

põhiõiguste austamise üle järelevalve 

tegemise mehhanismi toimimisele. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 71 – lõige 2 – punkt a uus 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Põhiõiguste ametnik peab 

korrapäraselt arvamuste vahetusi 

Euroopa Parlamendi pädevate organitega 

ning annab aru kaebuste ja nende 

järelmeetmete kohta. 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 72 – lõige 5 – punkt a uus 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Tegevdirektor teatab põhiõiguste 

ametnikule ka ameti poolt kaebuse alusel 

tehtud järeldustest ja võetud 

järelmeetmetest. 
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Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 72 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Põhiõiguste ametnik teatab 

tegevdirektorile ja haldusnõukogule ameti 

ja liikmesriikide poolt kaebuse tagajärjel 

tehtud järeldustest ja võetud 

järelmeetmetest. 

7. Põhiõiguste ametnik teatab 

tegevdirektorile ja haldusnõukogule ameti 

vastuvõetavaks peetud kaebuste kohta 

tehtud järeldustest. Tegevdirektor ja 

haldusnõukogu annavad seejärel 

aruameti ja liikmesriikide poolt kaebuse 

tagajärjel tehtud järelmeetmetest. 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 72 – lõige 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Ameti iga-aastasse 

tegevusaruandesse lisatakse aruanne 

saadud kaebuste, põhiõiguste rikkumiste 

liikide, asjaomase ameti, liikmesriigi või 

asjaomase kolmanda riigi tegevuse ning 

järelmeetmete kohta. 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 72 – lõige 9 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Amet tagab, et standardvorm on 

kättesaadav kõige levinumates keeltes ning 

et see tehakse ameti kogu tegevuse ajal 

kättesaadavaks ameti veebisaidil ja 

paberkandjal. Põhiõiguste ametnik vaatab 

kaebused läbi ka siis, kui need ei ole 

esitatud kaebuse standardvormil. 

Amet tagab, et standardvorm ja teabeleht 

on kättesaadav kõige levinumates keeltes 

ning nendes keeltes, millest rändajad ja 

varjupaigataotlejad aru saavad või mille 

puhul on põhjust eeldada, et nad sellest 

aru saavad, ning et see tehakse ameti kogu 

tegevuse ajal kättesaadavaks ameti 

veebisaidil ja paberkandjal. Põhiõiguste 

ametnik vaatab kaebused läbi ka siis, kui 

need ei ole esitatud kaebuse 

standardvormil. Oletatavatele ohvritele 
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pakutakse kaebuste menetluse kohta 

nende palvel täiendavaid juhiseid ja abi. 

Lastele pakutakse neile kohandatud 

teavet, et muuta ligipääs kaebuste 

mehhanismile nende jaoks lihtsamaks. 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 74 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 74 a 

 Euroopa Parlamendile esitatavad 

aruanded ja teave 

 1. Euroopa Parlament või nõukogu 

võivad kutsuda tegevdirektori oma 

ülesannete täitmisest aru andma, 

sealhulgas põhiõiguste strateegia 

rakendamisest ja järelevalvest, ameti 

eelmise aasta konsolideeritud iga-

aastasest tegevusaruandest, järgneva 

aasta tööprogrammist ja ameti 

mitmeaastasest programmist. 

Tegevdirektor annab Euroopa 

Parlamendile aru ning vastab alati kõigi 

Parlamendi liikmete esitatud küsimustele. 

 2. Lisaks lõikes 1 osutatud teabele 

sisaldab aruanne samuti vajaduse korral 

kogu Euroopa Parlamendi palutud 

asjakohast teavet. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon viib kolme aasta 

möödumisel alates käesoleva määruse 

jõustumisest ning seejärel iga kolme aasta 

järel läbi hindamise, et hinnata eelkõige 

ameti tegevuse ja töömeetodite mõju, 

1. Komisjon viib ühe aasta 

möödumisel alates käesoleva määruse 

jõustumisest ning seejärel iga kahe aasta 

järel läbi hindamise, et hinnata eelkõige 

ameti tegevuse ja töömeetodite mõju, 
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tõhusust ja tulemuslikkust seoses tema 

eesmärkide, volituste ja ülesannetega. 

Hindamise eesmärk on eelkõige välja 

selgitada vajadus muuta ameti volitusi ja 

selliste võimalike muudatuste finantsmõju. 

tõhusust ja tulemuslikkust seoses tema 

eesmärkide, volituste ja ülesannetega. 

Hindamise eesmärk on eelkõige välja 

selgitada vajadus muuta määrust, ameti 

volitusi ja selliste võimalike muudatuste 

finantsmõju. 

Hindamine hõlmab erianalüüsi, mille 

raames uuritakse põhiõiguste harta 

järgimist käesoleva määruse kohaldamisel. 

Hindamine hõlmab erianalüüsi, mille 

raames uuritakse põhiõiguste harta 

järgimist käesoleva määruse kohaldamisel 

ning kaebusi ja nende käsitlemist. 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Esimesel hindamisel pärast käesoleva 

määruse jõustumist analüüsitakse 

vajadust anda ametile ligipääs 

asjaomastele Euroopa andmebaasidele. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Tegevdirektor peab korrapäraselt 

arvamuste vahetusi Euroopa Parlamendi 

asjaomaste organitega, eelkõige 

kolmandate riikidega tehtava konkreetse 

koostöö küsimuses, ning esitab ameti 

aastaaruande. 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Iga teise hindamise käigus hindab 

komisjon ameti saavutatud tulemusi, võttes 

3. Iga hindamise käigus hindab 

komisjon ameti saavutatud tulemusi, võttes 
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arvesse tema eesmärke, volitusi ja 

ülesandeid. 

arvesse tema eesmärke, volitusi ja 

ülesandeid. 
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