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MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) ETIAS esindab ühte prioriteeti, 
mis määrati kindlaks 16. septembri 2016. 
aasta Bratislava tegevuskavas, millele on 
alla kirjutanud ja milles on kokku 
leppinud liidu 27 riigipead ja 
valitsusjuhti.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Komisjon peaks koos liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindajaga ning koostöös liikmesriikidega 
pöörama suurt tähelepanu ETIASe 
loomisega seotud välispoliitilistele 
aspektidele ning teavitama õigeaegselt ja 
kokkuvõtlikult asjaomaste kolmandate 
riikide valitsusi selle eesmärkidest, 
rõhutades viisanõude ja reisiloa vahelisi 
põhimõttelisi poliitilisi, õiguslikke ja 
praktilisi erinevusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(5 b) Komisjon peaks käivitama 
asjaomastes kolmandates riikides 
teavituskampaaniad aegsasti enne 
ETIASe määruse jõustumist, et reisijad 
oleksid nõuetekohaselt teavitatud ETIASe 
loa taotlemise menetlusest, loa andmisest 
keeldumise korral kättesaadavatest 
õiguskaitsevahenditest ning eelneva 
reisiloaga reisijate sujuva ja kiirema 
piiriületuse tagamise positiivsetest 
külgedest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) ETIAS peaks ette nägema reisiloa 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks viisat, 
et oleks võimalik kindlaks teha, kas nende
viibimine liikmesriikide territooriumil ei 
kujuta endast ebaseadusliku rände, 
julgeoleku- või rahvaterviseohtu. Kehtiva 
reisiloa omamine peaks olema uus 
liikmesriikidesse sisenemise eeltingimus, 
kuid ainult reisiloa omamine ei tohiks
automaatselt anda sisenemise õigust.

(9) Mitmed kolmandad riigid on ellu 
viinud terve rea keerukaid reforme, et 
tagada oma kodanikele viisavaba 
reisimine, ja liit on kehtestanud nende 
edukate jõupingutuste tunnustamiseks 
viisavabaduse. Seega peaks ETIAS ette 
nägema reisiloa nendele kolmandate riikide 
kodanikele, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
eranditult kindlaks teha, kas teatavate 
isikute viibimine liikmesriikide 
territooriumil ei kujuta endast 
ebaseadusliku rände, julgeoleku- või 
rahvaterviseohtu. Sel põhjusel peaks 
kehtiva reisiloa omamine olema uus 
liikmesriikidesse sisenemise eeltingimus.
Siiski ei tohiks ainult reisiloa omamine 
automaatselt anda sisenemise õigust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
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taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 
järgmised andmed: nimi, reisidokument, 
elukoht, kontaktandmed, haridus ja 
praegune töökoht, andmed selle kohta, et ta 
on ELi kodaniku või elamisloakaardita, 
kuid vaba liikumise õigusega kolmanda 
riigi kodaniku pereliige, ning alaealise 
taotleja puhul vastutava isiku nimi. Lisaks 
tuleb anda vastus küsimustele taotleja 
tausta kohta: kas taotlejal on mõni 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
rahvusvahelistes tervise-eeskirjades 
nimetatud haigus, mis võib kujuneda 
epideemiaks, või muu nakkus- või 
nakkuslik parasitaarhaigus, kas ta on 
kantud karistusregistrisse, kas ta on olnud 
sõjapiirkonnas, ning võimalikud piirile 
tagasisaatmise otsused ja territooriumilt 
lahkumise korraldused. Juurdepääs 
taotlejate terviseandmetele peaks olema 
lubatud üksnes selleks, et teha kindlaks, 
kas nad kujutavad endast ohtu 
rahvatervisele.

taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 
järgmised andmed: nimi, reisidokument, 
elukoht, kontaktandmed, praegune töökoht, 
andmed selle kohta, et ta on ELi kodaniku 
või elamisloakaardita, kuid vaba liikumise 
õigusega kolmanda riigi kodaniku 
pereliige, ning alaealise taotleja puhul 
vastutava isiku nimi. Lisaks tuleb anda 
vastus küsimustele taotleja tausta kohta: 
kas taotlejal on mõni Maailma 
Terviseorganisatsiooni rahvusvahelistes 
tervise-eeskirjades nimetatud haigus, mis 
võib kujuneda epideemiaks, või muu 
nakkus- või nakkuslik parasitaarhaigus, kas 
ta on kantud karistusregistrisse, kas ta on 
olnud sõjapiirkonnas, ning võimalikud 
piirile tagasisaatmise otsused ja 
territooriumilt lahkumise korraldused. 
Juurdepääs taotlejate terviseandmetele 
peaks olema lubatud üksnes selleks, et teha 
kindlaks, kas nad kujutavad endast ohtu 
rahvatervisele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Juhuks kui reisija ei saa mingil 
põhjusel ise taotlust täita, peaks ETIAS 
võimaldama esitada taotluse teisel isikul 
taotleja nimel. Sellisel juhul peaks taotluse 
esitama reisija volitatud või tema eest 
õiguslikult vastutav kolmas isik, kelle nimi 
tuleb samuti taotlusvormile märkida.

(17) ETIAS peaks olema kavandatud 
kasutajasõbraliku platvormina, mis esitab 
kogu asjakohase teabe taotleja keeles või 
taotlejale arusaadavas keeles. Juhuks kui 
reisija ei saa mingil põhjusel ise taotlust 
täita, peaks ETIAS võimaldama esitada 
taotluse teisel isikul taotleja nimel. Sellisel 
juhul peaks taotluse esitama reisija 
volitatud või tema eest õiguslikult vastutav 
kolmas isik, kelle nimi tuleb samuti 
taotlusvormile märkida. ETIAS peaks 
tagama peamiste lennujaamade ning 
meresadamate väljasõiduterminalides ja 
suuremates maismaapiiripunktides 
taotlejatele taotluse esitamise punktide 
(iseteeninduspunktide) olemasolu. 
Reisibürood peaksid saama luua taotlusi 



PE604.668v03-00 6/28 AD\1132630ET.docx

ET

üksiku taotleja või taotlejate rühma nimel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Taotleja esitatud isikuandmeid 
tohiks ETIASes töödelda ainsa eesmärgiga 
eelnevalt kontrollida määruses (EL) nr 
2016/39924 sätestatud sisenemise 
eeltingimuste täitmist ning analüüsida, 
milline on tõenäosus, et taotlejast võib 
saada ebaseaduslik sisserändaja, ning kas 
taotleja võib liitu saabununa kujuneda 
ohuks liidu julgeolekule või rahvatervisele.

(20) Taotleja esitatud isikuandmeid 
tohiks ETIASes töödelda ainsa eesmärgiga 
eelnevalt kontrollida määruses (EL) nr 
2016/39924 sätestatud sisenemise 
eeltingimuste täitmist ning analüüsida, kas 
taotleja riiki lubamisest on varem 
keeldutud või kas ta on viibimisaega
ületanud ning kas taotleja võib liitu 
saabununa kujuneda ohuks liidu 
julgeolekule või rahvatervisele.

_________________ _________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 
2016/399 isikute üle piiri liikumist 
reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni 
piirieeskirjad) kohta.

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 
2016/399 isikute üle piiri liikumist 
reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni 
piirieeskirjad) kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selliseid ohte ei saa analüüsida ilma 
põhjenduses 16 loetletud isikuandmeid 
töötlemata. Kõiki taotluses esitatud 
isikuandmeid tuleks võrrelda Schengeni 
infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi 
(VIS), Europoli andmete, Interpoli 
varastatud ja kaotatud reisidokumentide 
andmebaasi, riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi, Eurodaci, Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) 
ja/või Interpoli varastatud ja kaotatud 
reisidokumentide andmebaasi (SLTD) ja 
Interpoli hoiatusteadetega seotud 

(21) Selliseid ohte ei saa analüüsida ilma 
põhjenduses 16 loetletud isikuandmeid 
töötlemata. Kõiki taotluses esitatud 
isikuandmeid tuleks võrrelda Schengeni 
infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi 
(VIS), Europoli andmete, Interpoli 
varastatud ja kaotatud reisidokumentide 
andmebaasi, riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi, Eurodaci, Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) 
ja/või Interpoli varastatud ja kaotatud 
reisidokumentide andmebaasi (SLTD) ja 
Interpoli hoiatusteadetega seotud 
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reisidokumentide andmebaasi (TDAWN) 
kirjete, failide ja hoiatusteadetega ning 
ETIASe enda jälgimisnimekirjade ja 
konkreetsete ohunäitajatega. Võrdlemiseks 
ei tohiks kasutada muid isikuandmete 
kategooriaid peale nende, mis on juba 
esitatud infosüsteemides, kuhu päring 
esitatakse, ETIASe jälgimisnimekirjas või 
konkreetsetes ohunäitajates.

reisidokumentide andmebaasi (TDAWN) 
kirjete, failide ja hoiatusteadetega, 
sealhulgas Interpoli kollaste 
hoiatusteadetega, mis võib aidata leida 
kadunud isikuid, ning ETIASe enda 
jälgimisnimekirjade ja konkreetsete 
ohunäitajatega. Võrdlemiseks ei tohiks 
kasutada muid isikuandmete kategooriaid 
peale nende, mis on juba esitatud 
infosüsteemides, kuhu päring esitatakse, 
ETIASe jälgimisnimekirjas või 
konkreetsetes ohunäitajates.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Taotlejal, kellele on keeldutud 
reisiluba andmast, peaks olema õigus otsus 
vaidlustada. Kaebus tuleks esitada taotluse 
kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas 
selle liikmesriigi õigusaktidega.

(24) Taotlejal, kellele on keeldutud 
reisiluba andmast, peaks olema õigus otsus 
vaidlustada. Kaebus tuleks esitada taotluse 
kohta otsuse teinud liikmesriigis kooskõlas 
selle liikmesriigi õigusaktidega. 
Vaidlustamismenetlus tuleks lõpule viia 
kõige rohkem kolme kuu jooksul.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kui liikmesriik lubab 
erandjuhtudel kolmanda riigi kodanikul 
siseneda oma territooriumile
humanitaarkaalutlustel, peaks olema 
võimalik talle riigi huvides või 
rahvusvahelise kohustuse tõttu anda 
piiratud territoriaalse ja ajalise kehtivusega 
reisiluba.

(30) Kui erandjuhtudel on vaja lubada
kolmanda riigi kodanikul siseneda 
humanitaarkaalutlustel, peaks olema 
võimalik talle riigi huvides või 
rahvusvahelise kohustuse tõttu anda 
piiratud territoriaalse ja ajalise kehtivusega 
reisiluba.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Juurdepääs ETIASes sisalduvale 
teabele on vajalik nõukogu raamotsuses 
2002/475/JSK26 nimetatud terroriaktide ja 
nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK27

sätestatud muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja 
uurimiseks. Konkreetse uurimise raames 
ning tõendite ja teabe kogumiseks kuriteo 
toimepanemises kahtlustatava isiku või 
kuriteo ohvri kohta on õiguskaitseasutustel 
vaja juurdepääsu ETIASe andmetele. 
ETIASes säilitatavad andmed võivad ka 
aidata tuvastada terroriakti või muude 
raskete kuritegude toimepanija isikut, eriti 
juhul, kui on vaja võtta kiireloomulisi 
meetmeid. Juurdepääs ETIASele 
terroriaktide ja muude raskete kuritegude 
tõkestamise, avastamise või uurimise 
eesmärgil kujutab endast sekkumist nende 
isikute põhiõigusse eraelu puutumatusele ja
isikuandmete kaitsele, kelle isikuandmeid 
töödeldakse ETIASes. Seetõttu tuleks 
ETIASe andmed säilitada ja teha need 
kättesaadavaks liikmesriikide määratud 
asutustele ja Euroopa Politseiametile 
(edaspidi „Europol“) käesolevas määruses 
sätestatud rangetel tingimustel, 
võimaldades juurdepääsu ainult 
terroriaktide ja muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks 
kooskõlas Euroopa Kohtu praktikast, 
eelkõige Digital Rights Ireland’i 
kohtuasjast28 tulenevate tingimustega.

(34) Juurdepääs ETIASes sisalduvale 
teabele peaks aitama kaasa nõukogu 
raamotsuses 2002/475/JSK2626 nimetatud 
terroriaktide ja nõukogu raamotsuses 
2002/584/JSK2727 sätestatud muude 
raskete kuritegude tõkestamisele, 
avastamisele ja uurimisele. Konkreetse 
uurimise raames ning tõendite ja teabe 
kogumiseks kuriteo toimepanemises 
kahtlustatava isiku või kuriteo ohvri kohta 
on õiguskaitseasutustel vaja juurdepääsu 
ETIASe andmetele. ETIASes säilitatavad 
andmed võivad ka aidata tuvastada 
terroriakti või muude raskete kuritegude 
toimepanija isikut, eriti juhul, kui on vaja 
võtta kiireloomulisi meetmeid. Juurdepääs 
ETIASele terroriaktide ja muude raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise või 
uurimise eesmärgil kujutab endast 
sekkumist nende isikute põhiõigusse, kelle 
isikuandmeid töödeldakse ETIASes, 
eelkõige nende õigusse eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. 
Seetõttu tuleks ETIASe andmed säilitada ja 
teha need kättesaadavaks liikmesriikide 
määratud asutustele ja Euroopa 
Politseiametile (edaspidi „Europol“) 
käesolevas määruses sätestatud rangetel 
tingimustel, võimaldades juurdepääsu 
ainult terroriaktide ja muude raskete 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja 
uurimiseks kooskõlas Euroopa Kohtu 
praktikast, eelkõige Digital Rights Ireland’i 
kohtuasjast28. tulenevate tingimustega.

_________________ _________________

26 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase 
võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 
6).

26 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase 
võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 
6).

27 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsus 2002/584/JSK Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 

27 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsus 2002/584/JSK Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
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kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1). kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

28 Euroopa Kohtu suurkoja 8. aprilli 2014. 
aasta otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 
ja C-594/12: Digital Rights Ireland Ltd jt 
(EU:C:2014:238).

28 Euroopa Kohtu suurkoja 8. aprilli 2014. 
aasta otsus liidetud kohtuasjades C-293/12 
ja C-594/12: Digital Rights Ireland Ltd jt 
(EU:C:2014:238).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tuleks kehtestada ranged ETIASe 
kesksüsteemile juurdepääsu eeskirjad koos 
vajalike kaitsemeetmetega. Samuti tuleks 
ette näha üksikisikute õigus oma 
andmetega tutvuda, neid parandada ja 
kustutada, nende õigus õiguskaitsele, 
eelkõige kohtulikule õiguskaitsele, ja 
avalike sõltumatute asutuste järelevalve 
andmete töötlemise üle.

(47) Tuleks kehtestada ranged ETIASe 
kesksüsteemile juurdepääsu eeskirjad koos 
vajalike kaitsemeetmetega. ETIASe 
raames saadud andmete kogumise, 
säilitamise ja kasutamise puhul tuleks igal 
juhul järgida Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat. Samuti tuleks ette näha üksikisikute 
õigus oma andmetega tutvuda, neid 
parandada ja kustutada, nende õigus 
õiguskaitsele, eelkõige kohtulikule 
õiguskaitsele, ja avalike sõltumatute 
asutuste järelevalve andmete töötlemise 
üle.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Lõige 50 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võtta vastu loetelu etteantud 
vastusevariantidega reisiloa taotluses 
esitatavatele küsimustele haridustaseme ja 
eriala, töökoha ja ametinimetuse kohta;

– võtta vastu loetelu etteantud 
vastusevariantidega reisiloa taotluses 
esitatavatele küsimustele töökoha ja 
ametinimetuse kohta;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Lõige 50 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kehtestada reisiloa tasu maksmise 
viisid ja kord, võttes arvesse tehnoloogia 
arengut ja kättesaadavust, ning muuta tasu 
suurust;

– muuta tasu suurust, kehtestada
reisiloa tasu maksmise viisid ja kord, võttes 
arvesse tehnoloogia arengut ja 
kättesaadavust, vältimaks takistuste 
tekitamist sellistele viisanõudest 
vabastatud kolmandate riikide kodanikele, 
kellel ei pruugi olla ETIASe loa 
taotlemisel teatavatele makseviisidele 
juurdepääsu;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks ettevalmistava töö käigus 
asjakohased konsultatsioonid, ka 
ekspertide tasandil, ning et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
kokkuleppes parema õigusloome kohta. 
Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende eksperdid võivad 
regulaarselt osaleda komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutel, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

(51) On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks ettevalmistava töö käigus mõju 
hindamise ja asjakohased 
konsultatsioonid, ka ekspertide ja 
diplomaatilisel tasandil, ning et need 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
kokkuleppes parema õigusloome kohta. 
Samuti tuleks konsulteerida Euroopa 
välisteenistuse ja nende kolmandate 
riikide diplomaatiliste esindustega, mille 
suhtes kehtib viisavabadus. Selleks et 
tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende eksperdid võivad 
regulaarselt osaleda komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutel, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist. Nendesse 
eksperdirühmadesse peaksid kuuluma 
Euroopa välisteenistuse esindajad.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „ebaseadusliku rände oht“ – oht, 
mis on seotud kolmanda riigi kodanikuga, 
kes ei vasta riiki sisenemise ja seal 
viibimise tingimustele, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2016/399 artiklis 6;

Selgitus

Ebaseadusliku rände ohu määratlus on ettepanekusse lisatud vastavalt Euroopa 
Andmekaitseinspektori soovitusele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) „julgeolekuoht“ – mis tahes 
liikmesriigi avalikku korda, 
sisejulgeolekut või rahvusvahelisi suhteid 
ähvardav oht;

Selgitus

Julgeolekuohu määratlus on ettepanekusse lisatud vastavalt Euroopa Andmekaitseinspektori 
soovitusele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada turvalisust, analüüsides 
põhjalikult taotlejatest tulenevat 
julgeolekuohtu enne nende saabumist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse, et 
selgitada välja, kas on faktilisi tõendeid või 
piisavat alust järeldada, et isiku viibimine 
liikmesriikide territooriumil kujutab endast 

(a) parandada turvalisust, analüüsides 
põhjalikult taotlejatest tulenevat 
julgeolekuohtu enne nende saabumist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse, et 
selgitada välja, kas on faktilisi tõendeid 
järeldamaks, et isiku viibimine 
liikmesriikide territooriumil kujutab endast 
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ohtu julgeolekule; ohtu julgeolekule;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) täita Schengeni infosüsteemi (SIS) 
eesmärke seoses üle- või väljaandmise 
eesmärgil vahi alla võtmiseks 
tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, 
kohtumenetluses osalemise eesmärgil 
otsitavate isikute ning diskreetse ja 
erikontrolli alla kuluvate isikute kohta 
sisestatud hoiatusteadetega;

(e) täita Schengeni infosüsteemi (SIS) 
eesmärke seoses üle- või väljaandmise 
eesmärgil vahi alla võtmiseks 
tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, 
eelkõige laste, kohtumenetluses osalemise 
eesmärgil otsitavate isikute ning diskreetse 
ja erikontrolli alla kuluvate isikute kohta 
sisestatud hoiatusteadetega;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti põhiõiguste ametniku ülesanne on 
teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise ja artikli 28 rakendamise 
auditeid, sealhulgas hinnata 
korrapäraselt nende mõju põhiõigustele, 
eriti eraelu puutumatusele. Euroopa Piiri-
ja Rannikuvalve Ameti 
andmekaitseametniku ülesanne on 
teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise auditeid, sealhulgas hinnata 
korrapäraselt nende mõju isikuandmete 
kaitsele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Taotlejad esitavad taotluse selleks 
ettenähtud avalikul veebisaidil oleva 
veebipõhise taotlusvormi või
veebiseadmetele mõeldud 
mobiilirakenduse abil piisava ajavaruga 
enne kavandatud reisi.

1. Taotlejad esitavad taotluse selleks 
ettenähtud avalikul veebisaidil oleva 
veebipõhise taotlusvormi, veebiseadmetele 
mõeldud mobiilirakenduse abil või
vajaduse korral taotluse esitamise punktis 
(iseteeninduspunktis) piisava ajavaruga 
enne kavandatud reisi.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse võib esitada taotleja ise 
või isik või vahendusettevõte, keda taotleja 
on volitanud seda enda nimel tegema.

2. Taotluse võib esitada taotleja ise 
või isik või vahendusettevõte, keda taotleja 
on volitanud seda enda nimel tegema. 
Liidu delegatsioonid kolmandates riikides 
osutavad taotlejatele vajalikku abi.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotlusvorm tehakse laialdaselt, 
hõlpsalt ja tasuta kättesaadavaks avalikul 
veebisaidil ja mobiilseadmetele mõeldud 
mobiilirakenduse kaudu.

2. Taotlusvorm tehakse laialdaselt, 
hõlpsalt ja tasuta kättesaadavaks avalikul 
veebisaidil ja mobiilseadmetele mõeldud 
mobiilirakenduse kaudu. Nii veebisait kui 
ka mobiilirakendus on juurdepääsetavad 
puudetega inimestele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) e-posti aadress, telefoninumber; g) e-posti aadress ja telefoninumber, 
kui see on olemas;
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) haridus (tase ja eriala); välja jäetud

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) alaealiste puhul taotleja vanema 
õigusi teostava isiku või seadusliku 
eestkostja perekonnanimi ja eesnimi või -
nimed;

k) alaealiste puhul taotleja vanema 
õigusi teostava isiku või seadusliku 
eestkostja perekonnanimi ja eesnimi või -
nimed, e-posti aadress või telefoninumber 
ja kodune aadress;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) kas ta on varjupaigataotleja või 
kodakondsuseta isik;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) kui taotluse täidab muu isik kui 
taotleja, siis selle isiku perekonnanimi, 
eesnimi või -nimed, ärinimi, 
organisatsiooni nimi (kui see on 
asjakohane), e-posti aadress, postiaadress, 
telefoninumber, seos taotlejaga ja tema kui 
esindaja digitaalallkirjaga deklaratsioon.

m) kui taotluse täidab muu isik kui 
taotleja või kui tegemist on 
rühmataotlusega, siis selle isiku 
perekonnanimi, eesnimi või -nimed, 
ärinimi, organisatsiooni nimi (kui see on 
asjakohane), e-posti aadress, postiaadress, 
telefoninumber, seos taotlejaga ja tema kui 
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esindaja digitaalallkirjaga deklaratsioon.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotleja valib haridustaseme ja 
eriala, praeguse töökoha ja ametinimetuse 
etteantud variantide seast. Komisjonile 
antakse artikli 78 kohaselt õigus näha need 
etteantud variandid ette delegeeritud 
õigusaktiga.

3. Taotleja valib praeguse töökoha ja 
ametinimetuse etteantud variantide seast. 
Komisjonile antakse artikli 78 kohaselt 
õigus näha need etteantud variandid ette 
delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kas teda on mõnes riigis 
kriminaalkorras karistatud;

b) kas teda on mõnes riigis karistatud 
artikli 3 punktis m määratletud raske 
kuriteo eest;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse artikli 78 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad reisiloa tasu
maksmise viise ja korda ning tasu suuruse 
muutmist.

4. Komisjonile antakse artikli 78 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad reisiloa tasu 
maksmise viise ja korda ning tasu suuruse 
muutmist. Komisjon võtab arvesse 
tehnoloogia arengut ja kättesaadavust, 
vältimaks takistuste tekitamist sellistele 
viisanõudest vabastatud kolmandate 
riikide kodanikele, kellel ei pruugi olla 
ETIASe loa taotlemisel teatavatele 
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makseviisidele juurdepääsu.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) ega taotlemisel kasutatav 
reisidokument ei vasta mõnele sellisele 
reisidokumendile, mis on registreeritud 
Interpoli TDAWNi toimikus.

m) ega taotlemisel kasutatav 
reisidokument ei vasta mõnele sellisele 
reisidokumendile, mis on registreeritud 
Interpoli TDAWNi toimikus, sealhulgas 
Interpoli kollastes hoiatusteadetes, mis 
võib aidata leida kadunud isikuid;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoiatusteade kadunud isikute kohta; b) hoiatusteade kadunud isikute, eriti 
laste kohta;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a

Viisavabas riigis elavate 
varjupaigataotlejate ja kodakondsuseta 
isikute suhtes kohaldatavad erieeskirjad

Kui artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud 
varjupaigataotleja või kodakondsuseta 
isik esitab reisiloa taotluse, kohaldatakse 
järgmisi erieeskirju:

a) taotleja peab märkima oma 
staatuse vastavalt artikli 15 lõike 2 
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punktile l a;

b) taotleja ei pea vastama artikli 15 
lõike 4 punktis c osutatud küsimusele;

c) artiklis 16 osutatud tasu ei nõuta.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Täiendavat teavet ja dokumente 
nõutakse e-kirjaga, mis saadetakse 
taotlustoimikus olevale kontaktaadressile. 
Seejuures tuleb selgelt ära näidata, millise 
teabe ja dokumendid peab taotleja esitama. 
Taotleja esitab täiendava teabe ja 
dokumendid artikli 6 lõike 2 punkti g 
kohase turvalise konto teenuse kaudu otse 
ETIASe riiklikule üksusele 7 tööpäeva 
jooksul alates nõude kättesaamise 
kuupäevast.

2. Täiendavat teavet ja dokumente 
nõutakse e-kirjaga, mis saadetakse 
taotlustoimikus olevale kontaktaadressile. 
Seejuures tuleb selgelt ära näidata, millise 
teabe ja dokumendid peab taotleja esitama. 
Taotleja esitab täiendava teabe ja 
dokumendid artikli 6 lõike 2 punkti g 
kohase turvalise konto teenuse kaudu otse 
ETIASe riiklikule üksusele 7 tööpäeva 
jooksul alates nõude kättesaamise 
kuupäevast. Taotlejal on õigus paluda 
nõutud dokumentide esitamiseks lisaaega. 
Selle palve põhjal antud lisaaeg ei tohi 
ületada 30 tööpäeva.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selle liikmesriigi ETIASe riiklik 
üksus saadab taotlejale kutse 
taotlustoimikus oleval e-posti aadressil.

5. Selle liikmesriigi ETIASe riiklik 
üksus saadab taotlejale kutse 
taotlustoimikus oleval e-posti aadressil või 
esitab selle telefoni teel.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui taotleja ei vasta kutsele tähtaja 
jooksul või ei ilmu vestlusele, lükatakse 
tema taotlus artikli 31 lõike 1 kohaselt 
tagasi ja vastutava liikmesriigi ETIASe 
riiklik üksus teatab talle sellest viivitamata.

6. Kui taotleja ei vasta kutsele tähtaja 
jooksul või ei ilmu vestlusele ilma 
tõendatud põhjendusi esitamata, lükatakse 
tema taotlus artikli 31 lõike 1 kohaselt 
tagasi ja vastutava liikmesriigi ETIASe 
riiklik üksus teatab talle sellest viivitamata.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühelgi juhul ei saa Europol 
juurdepääsu isikuandmetele taotleja 
hariduse kohta vastavalt artikli 15 lõike 2 
punktile h ega tervise kohta vastavalt 
artikli 15 lõike 4 punktile a.

3. Ühelgi juhul ei saa Europol 
juurdepääsu isikuandmetele taotleja tervise 
kohta vastavalt artikli 15 lõike 4 punktile a.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) [riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi statistika, millest 
ilmneb, et teatava reisijaterühma puhul 
kaldub viibimisaja ületajate ja 
sisenemiskeeldude määr tavapärasest 
kõrvale;]

(a) [riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi statistika, millest 
ilmneb, et viibimisaja ületajate ja 
sisenemiskeeldude määr kaldub
tavapärasest kõrvale;]

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 73 kohane ETIASe statistika, 
millest ilmneb, et ebaseadusliku rände või 
julgeoleku- või rahvaterviseohtude tõttu 

(b) artikli 73 kohane ETIASe statistika, 
millest ilmneb, et julgeoleku- või 
rahvaterviseohtude tõttu reisiloa andmisest 
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reisiloa andmisest keeldumise määr kaldub 
tavapärasest kõrvale;

keeldumise määr kaldub tavapärasest 
kõrvale;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) liikmesriikide statistika, millest 
ilmneb, et selles liikmesriigis kaldub 
teatava reisijaterühma puhul viibimisaja 
ületajate ja sisenemiskeeldude määr 
tavapärasest kõrvale;

(e) liikmesriikide statistika, millest 
ilmneb, et teatavate reisijate puhul kaldub
viibimisaja ületajate ja sisenemiskeeldude 
määr tavapärasest kõrvale;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) haridustase, välja jäetud

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Konkreetsed ohunäitajad peavad 
olema otstarbekohased ja 
proportsionaalsed. Need ei tohi mitte 
mingil juhul põhineda inimese rassil, 
etnilisel päritolul, poliitilistel 
seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel 
veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, 
seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel.

5. Konkreetsed ohunäitajad peavad 
olema otstarbekohased ja 
proportsionaalsed. Need ei tohi mitte 
mingil juhul põhineda inimese rassil, 
etnilisel päritolul, poliitilistel 
seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel 
veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, 
seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel. 
Üldandmetel põhinev ennetav 
riskiprofiilide koostamine konkreetsetele 
ja ilmselgetele riskidele tuginemise asemel 
ei ole lubatud.



PE604.668v03-00 20/28 AD\1132630ET.docx

ET

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tuleb luua kaitsemeetmed, mis 
tagavad, et ETIASe jälgimisnimekirjas 
töödeldavad isikuandmed on piisavalt 
kaitstud.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui ETIASe jälgimisnimekirja 
lisamine on põhjendamatu, peaks ETIASe 
jälgimisnimekirjast eemaldamine olema 
igal ajal võimalik.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotlejal, kellele keelduti reisiluba 
andmast, on õigus otsus vaidlustada. 
Kaebus esitatakse taotluse kohta otsuse 
teinud liikmesriigis kooskõlas selle 
liikmesriigi õigusaktidega. Vastutava 
liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teavitab 
taotlejaid sellest, millist menetlust 
vaidlustamise korral kasutatakse.

2. Taotlejal, kellele keelduti reisiluba 
andmast, on õigus otsus vaidlustada. 
Kaebus esitatakse taotluse kohta otsuse 
teinud liikmesriigis kooskõlas selle 
liikmesriigi õigusaktidega. Vastutava 
liikmesriigi ETIASe riiklik üksus teavitab 
taotlejaid kirjalikult neile arusaadavas 
keeles sellest, millist menetlust 
vaidlustamise korral kasutatakse. 
Vaidlustamismenetlus viiakse lõpule kõige 
rohkem kolme kuu jooksul.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui asjaomane liikmesriik peab 
seda humanitaarkaalutlustel, riiklikest 
huvidest või rahvusvahelistest kohustustest 
tulenevalt vajalikuks, võib erandkorras 
välja anda piiratud territoriaalse 
kehtivusega reisiloa, isegi kui artikli 22 
kohane analüüs ei ole veel lõpule viidud 
või reisiloa andmisest on keeldutud või 
reisiluba on kehtetuks tunnistatud või 
tühistatud.

1. Kui see on humanitaarkaalutlustel, 
riiklikest huvidest või rahvusvahelistest 
kohustustest tulenevalt vajalik, antakse
erandkorras välja piiratud territoriaalse 
kehtivusega reisiluba, isegi kui artikli 22 
kohane analüüs ei ole veel lõpule viidud 
või reisiloa andmisest on keeldutud või 
reisiluba on kehtetuks tunnistatud või 
tühistatud.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Piiratud territoriaalse kehtivusega 
reisiloaga võib teha kuni 15päevase reisi
loa andnud liikmesriigi territooriumil.

4. Piiratud territoriaalse kehtivusega 
reisiluba kehtib loa andnud liikmesriigi 
territooriumil.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ETIASe kesksüsteemis tehtud 
otsingu tulemusel saadakse taotlustoimiku 
andmete seast päringutabamus, antakse 
juurdepääs selle taotlustoimiku nendele 
andmetele, millele on osutatud artikli 15 
lõike 2 punktides a–g ja j–m, ning 
taotlustoimiku andmetele reisiloa andmise, 
andmisest keeldumise, tühistamise või 
kehtetuks tunnistamise kohta kooskõlas 
artiklitega 33 ja 37. Artikli 15 lõike 2 
punktis i ja artikli 4 punktides b–d osutatud 

4. Kui ETIASe kesksüsteemis tehtud 
otsingu tulemusel saadakse taotlustoimiku 
andmete seast päringutabamus, antakse 
juurdepääs selle taotlustoimiku nendele 
andmetele, millele on osutatud artikli 15 
lõike 2 punktides a–g ja j–m, ning 
taotlustoimiku andmetele reisiloa andmise, 
andmisest keeldumise, tühistamise või 
kehtetuks tunnistamise kohta kooskõlas 
artiklitega 33 ja 37. Artikli 15 lõike 2 
punktis i ja artikli 4 punktides b–d osutatud 
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taotlustoimiku andmetele võimaldatakse 
juurdepääs üksnes juhul, kui tegevusüksus 
on nende andmetega tutvumist sõnaselgelt 
taotlenud artikli 44 lõike 1 kohaselt 
esitatud põhjendatud elektroonses 
taotluses, mis on sõltumatu kontrolli käigus 
heaks kiidetud. ETIASe kesksüsteemis 
otsingu tegijale ei võimaldata juurdepääsu 
andmetele taotleja hariduse kohta 
vastavalt artikli 15 lõike 2 punktile h ega 
selle kohta, kas taotleja võib kujutada 
endast ohtu rahvatervisele vastavalt artikli 
15 lõike 4 punktile a.

taotlustoimiku andmetele võimaldatakse 
juurdepääs üksnes juhul, kui tegevusüksus 
on nende andmetega tutvumist sõnaselgelt 
taotlenud artikli 44 lõike 1 kohaselt 
esitatud põhjendatud elektroonses 
taotluses, mis on sõltumatu kontrolli käigus 
heaks kiidetud. ETIASe kesksüsteemis 
otsingu tegijale ei võimaldata juurdepääsu 
andmetele selle kohta, kas taotleja võib 
kujutada endast ohtu rahvatervisele 
vastavalt artikli 15 lõike 4 punktile a.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon toetab koostöös ETIASe 
kesküksuse ja liikmesriikidega ETIASe 
tegevuse alustamist teavituskampaaniaga, 
et teavitada kolmandate riikide kodanikke, 
kelle suhtes käesolevat määrust 
kohaldatakse, nõudest, et välispiiride 
ületamisel peab neil olema kehtiv reisiluba.

Komisjon käivitab koostöös ETIASe 
kesküksuse, liikmesriikide, nende 
käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluvate kolmandates riikides asuvate 
saatkondade ja nendes riikides asuvate 
liidu delegatsioonidega aegsasti enne
ETIASe tegevuse alustamist
teavituskampaania, et teavitada 
kolmandate riikide kodanikke, kelle suhtes 
käesolevat määrust kohaldatakse, nõudest, 
et välispiiride ületamisel peab neil olema 
kehtiv reisiluba.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku veebisaidi, 
mobiilirakenduse ja vedajatele mõeldud 
võrguvärava tugitaristut majutavad eu-
LISA ja komisjon. See taristu peab olema 
geograafiliselt hajus, et tagada käesoleva 
määrusega ette nähtud funktsioonide 

2. Avaliku veebisaidi, 
mobiilirakenduse, taotluse esitamise 
punktide (iseteeninduspunktide) ja 
vedajatele mõeldud võrguvärava 
tugitaristut majutavad eu-LISA ja 
komisjon. See taristu peab olema 
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toimimine vastavalt lõikes 3 sätestatud 
turvalisus-, kättesaadavus-, kvaliteedi- ja 
kiirusnõuete kohaselt.

geograafiliselt hajus, et tagada käesoleva 
määrusega ette nähtud funktsioonide 
toimimine vastavalt lõikes 3 sätestatud 
turvalisus-, kättesaadavus-, kvaliteedi- ja 
kiirusnõuete kohaselt.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast ETIASe töölerakendamist vastutab 
eu-LISA kesksüsteemi ja ühtsete riiklike 
liideste tehnilise haldamise eest. Amet 
tagab koostöös liikmesriikidega, et alati 
kasutatakse parimat kättesaadavat 
tehnoloogiat, mille kohta tehakse 
tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka 
kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste 
vahelise sidetaristu ning artiklis 6 osutatud 
avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele 
mõeldud mobiilirakenduse, e-postiteenuse, 
turvalise konto teenuse, vedajatele 
mõeldud võrguvärava, veebiteenuse ja 
taotluste menetlemise tarkvara tehnilise 
haldamise eest.

Pärast ETIASe töölerakendamist vastutab 
eu-LISA kesksüsteemi ja ühtsete riiklike 
liideste tehnilise haldamise eest. Amet 
tagab koostöös liikmesriikidega, et alati 
kasutatakse parimat kättesaadavat 
tehnoloogiat, mille kohta tehakse 
tasuvusanalüüs. eu-LISA vastutab ka 
kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liideste 
vahelise sidetaristu ning artiklis 6 osutatud 
avaliku veebisaidi ja mobiilseadmetele 
mõeldud mobiilirakenduse, taotluse 
esitamise punktide 
(iseteeninduspunktide), e-postiteenuse, 
turvalise konto teenuse, vedajatele 
mõeldud võrguvärava, veebiteenuse ja 
taotluste menetlemise tarkvara tehnilise 
haldamise eest.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a. oma põhiõigustega seotud, 
eelkõige Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonist, 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast ja 
lapse õiguste Euroopa konventsioonist 
tulenevate kohustuste täitmine;
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1 – punkt n
Määrus (EL) nr 2016/794
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 4 lõikesse 1 lisatakse punkt 
n:

välja jäetud

„n) koostada, hallata ja ajakohastada 
[määruse (millega luuakse Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS))] 
artiklis 29 osutatud ETIASe 
jälgimisnimekirja vastavalt artikli 18 lõike 
2 punktile a.“

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selle kuuekuulise perioodi jooksul 
teavitavad piirivalveametnikud kolmandate 
riikide kodanikke, kellel peab välispiiri 
ületamiseks olema reisiluba, sellest, et 
pärast kuuekuise tähtaja möödumist 
nõutakse neilt kehtivat reisiluba. Selleks 
annavad piirivalveametnikud kõnealuse 
kategooria reisijatele ühise teabelehe.

2. Selle kuuekuulise perioodi jooksul 
teavitavad piirivalveametnikud ning 
käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluvates riikides asuvad ELi 
liikmesriikide diplomaatilised esindused ja 
ELi delegatsioonid kolmandate riikide 
kodanikke, kellel peab välispiiri 
ületamiseks olema reisiluba, sellest, et 
pärast kuuekuise tähtaja möödumist 
nõutakse neilt kehtivat reisiluba. Selleks 
annavad piirivalveametnikud kõnealuse 
kategooria reisijatele ühise teabelehe. 
Asjaomased teabelehed tehakse 
kättesaadavaks ka käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvates riikides 
asuvates ELi liikmesriikide 
diplomaatilistes esindustes ja ELi 
delegatsioonides.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) haridus; välja jäetud

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni nõudmisel esitab eu-
LISA statistika käesoleva määruse 
rakendamisega seotud konkreetsete 
aspektide kohta ja lõike 3 kohase statistika.

6. Komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
nõudmisel esitab eu-LISA statistika 
käesoleva määruse rakendamisega seotud 
konkreetsete aspektide kohta ja lõike 3 
kohase statistika.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon teeb lõike 1 kohaselt 
esitatud teabe kättesaadavaks 
liikmesriikidele ja üldsusele pidevalt 
ajakohastatava avaliku veebisaidi 
vahendusel.

5. Komisjon teeb lõike 1 kohaselt 
esitatud teabe kättesaadavaks 
liikmesriikidele ja üldsusele 
juurdepääsetava ja pidevalt ajakohastatava 
avaliku veebisaidi vahendusel.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mõju liidu ja asjaomaste 
kolmandate riikide diplomaatilistele 
suhetele;
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