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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek 1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Kogutakse väga tundlikke 

biomeetrilisi andmeid. Arvestades 

andmete tundlikkust, peab nende 

kogumist ja kasutamist enne, kui 

otsustatakse need SISis registreerida, 

rangelt analüüsima. Biomeetrilised 

tunnused tuleks kehtestada ja nende 

suhtes tuleks esitada päring ainult 

teatavatel tingimustel, mis vastavad 

andmekaitse õigusraamistiku 

proportsionaalsuse nõudele. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Käesoleva määrusega tuleks 

kehtestada kohustuslikud eeskirjad, mis 

käsitlevad riiklike asutustega 

konsulteerimist juhul, kui kolmanda riigi 

kodanikul on ühes liikmesriigis antud 

kehtiv elamisluba või muu luba või riigis 

viibimise õigus või ta võib selle saada ning 

muu liikmesriik kavatseb sisestada või on 

juba sisestanud asjaomase kolmanda riigi 

kodanikuga seoses hoiatusteate riiki 

sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa 

andmata jätmise kohta. Sellised olukorrad 

tekitavad piirivalveametnikele, politseile ja 

immigratsiooniasutustele suurt ebakindlust. 

(21) Käesoleva määrusega tuleks 

kehtestada kohustuslikud eeskirjad, mis 

käsitlevad riiklike asutustega 

konsulteerimist juhul, kui kolmanda riigi 

kodanikul on ühes liikmesriigis antud 

kehtiv elamisluba või muu luba või riigis 

viibimise õigus või ta võib selle saada ning 

muu liikmesriik kavatseb sisestada või on 

juba sisestanud asjaomase kolmanda riigi 

kodanikuga seoses hoiatusteate riiki 

sisenemiseks ja riigis viibimiseks loa 

andmata jätmise kohta. Sellised olukorrad 

tekitavad piirivalveametnikele, politseile ja 

immigratsiooniasutustele suurt ebakindlust. 
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Seepärast on asjakohane näha ette 

kohustuslik ajakava lõpliku tulemuseni 

viivaks kiireks konsulteerimiseks, et 

tõkestada endast ohtu kujutavate isikute 

sisenemist Schengeni alale. 

Seepärast on asjakohane näha ette selged 

suunised ja kohustuslik ajakava lõpliku 

tulemuseni viivaks kiireks 

konsulteerimiseks, et tõkestada endast ohtu 

kujutavate isikute sisenemist Schengeni 

alale. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Käesoleva määruse kohaldamisel 

SISis töödeldavaid andmeid ei tohiks 

edastada kolmandatele riikidele või 

rahvusvahelistele organisatsioonidele ega 

teha neile kättesaadavaks. 

(26) Käesoleva määruse kohaldamisel 

SISis töödeldavaid ja salvestatud andmeid 

ning volitatud ametiasutustele juba 

kättesaadavaks tehtud SISi andmeid ei 

tohiks edastada kolmandatele riikidele või 

rahvusvahelistele organisatsioonidele ega 

teha neile kättesaadavaks. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (42 a) Kaitset vajavate kolmandate riikide 

kodanike, näiteks laste isikuandmete 

töötlemise puhul tuleks nõuda 

konkreetseid kaitsemeetmeid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (42 b) Lastega seotud juhtumite korral 

tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 

esikohale seada lapse huvid. Kui SISi on 
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sisestatud last puudutavad andmed, võib 

neid kasutada üksnes kadunud laste 

juhtumite ennetamise, avastamise ja 

uurimisega seotud eesmärkidel ning lapse 

huvide kaitseks kooskõlas ÜRO lapse 

õiguste konventsiooniga. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (42 c) Kõik SISiga seoses võetavad 

meetmed peaksid olema kooskõlas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. 

Liikmesriigid peaksid kohaldama 

suuniseid, mille koostamise ja jälgimise 

eest vastutavad ühiselt Euroopa Liidu 

Varjupaigaamet ja Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Amet ning milles käsitletakse 

seadusliku aluseta riiki sisenenud 

kolmandate riikide kodanike sõrmejälgede 

võtmise ja näokujutiste jäädvustamise 

üldist tava, tuginedes Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti koostatud 

kontrollnimekirjale. Liikmesriigid peavad 

sõrmejälgede võtmise ja näokujutise 

jäädvustamise käigus alati austama 

alaealise väärikust ja füüsilist 

puutumatust. Liikmesriigid ei tohi 

kasutada alaealiste sõrmejälgede 

võtmiseks sunnimeetmeid. 

Selgitus 

Kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga tuleb lapsi alati kohelda inimlikult ja 

austusega viisil, mis arvestab nende vanusepõhiste vajadustega. Seega tuleb erilist 

tähelepanu pöörata alaealiste eriolukorrale. Esmajärjekorras tuleks alati arvesse võtta lapse 

huve. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 53 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (53 a) Käesolevas määruses sisalduvad 

muudatusettepanekud või uued sätted ei 

tohiks tekitada tarbetuid takistusi 

liikmesriikidele, kes kavatsevad ühineda 

või parasjagu ühinevad Schengeni alaga. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon korraldab koostöös riiklike 

järelevalveasutustega ja Euroopa 

Andmekaitseinspektoriga korrapäraselt 

teavituskampaaniaid, mille käigus 

jagatakse üldsusele teavet SISi eesmärkide, 

säilitatavate andmete, SISile juurdepääsu 

õigust omavate asutuste ja 

andmesubjektide õiguste kohta. 

Liikmesriigid kavandavad ja rakendavad 

koostöös riiklike järelevalveasutustega 

tegevuspõhimõtted, mille alusel anda 

kodanikele SISi kohta üldist teavet. 

Komisjon korraldab koostöös riiklike 

järelevalveasutustega ja Euroopa 

Andmekaitseinspektoriga korrapäraselt 

teavituskampaaniaid, mille käigus 

jagatakse üldsusele, sealhulgas 

kolmandate riikide kodanikele, teavet SISi 

eesmärkide, säilitatavate andmete, SISile 

juurdepääsu õigust omavate asutuste ja 

andmesubjektide õiguste kohta. 

Liikmesriigid kavandavad ja rakendavad 

koostöös riiklike järelevalveasutustega 

tegevuspõhimõtted, mille alusel anda 

kodanikele, sealhulgas kolmandate riikide 

kodanikele, SISi kohta üldist teavet. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt s 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(s) isiku isikut tõendava dokumendi 

kategooria; 

(s) isiku praeguse või vana isikut 

tõendava dokumendi või muude 

dokumentide (mida ta kasutas seni mingi 

muu nimel all) kategooria; 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 20 – lõige 2 – punkt u 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(u) isiku isikut tõendava dokumendi 

number (numbrid); 

(u) isiku praeguse või vana isikut 

tõendava dokumendi või muude 

dokumentide (mida ta kasutas seni mingi 

muu nimel all) number (numbrid); 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selliste kolmandate riikide 

kodanike andmed, kelle kohta on sisestatud 

hoiatusteade riiki sisenemiseks ja riigis 

viibimiseks loa andmata jätmise eesmärgil, 

sisestatakse SISi siseriikliku hoiatusteate 

alusel, mis põhineb pädeva haldus- või 

õigusasutuse poolt vastavalt siseriiklikes 

õigusaktides sätestatud korrale tehtud 

otsusel, mis on tehtud üksikjuhtumi 

hindamise alusel. Selliste otsuste peale 

kaebamine toimub siseriikliku õiguse 

kohaselt. 

1. Selliste kolmandate riikide 

kodanike andmed, kelle kohta on sisestatud 

hoiatusteade riiki sisenemiseks ja riigis 

viibimiseks loa andmata jätmise eesmärgil, 

sisestatakse SISi siseriikliku hoiatusteate 

alusel, põhineb pädeva haldus- või 

õigusasutuse poolt vastavalt siseriiklikes 

õigusaktides sätestatud korrale tehtud 

otsusel, milles järgitakse ne bis in idem 

põhimõtet ja mis on tehtud üksikjuhtumi 

hindamise alusel. Järgides täielikult 

määrust 2016/679, tagatakse tulemuslikud 

õiguskaitsevahendid ja selliste otsuste 

peale kaebamine ning õigus pääseda 

juurde oma isikuandmetele ning neid 

kustutada, täiendada või kinnitada, 

sealhulgas kolmandate riikide kodanikele, 

kes ei ole ELi territooriumil. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 24 lõigete 2 ja 3 ning artikli 

27 kohaldamisel võivad õigust pääseda 

juurde SISi sisestatud andmetele ning neid 

otse otsida kasutada oma siseriiklike 

õigusaktide kohaste ülesannete täitmiseks 

2. SISile peab olema juurdepääs 

ainult määratud asutuste volitatud 

töötajatel pärast asjakohase 

andmeturvalisuse ja andmekaitse alase 

koolituse läbimist. Artikli 24 lõigete 2 ja 3 
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ka riiklikud õigusasutused, sealhulgas 

need, kes vastutavad kriminaalmenetluses 

riikliku süüdistuse esitamise eest ja 

kohtuliku uurimise eest enne süüdistuse 

esitamist, ning nende koordineerivad 

asutused. 

ning artikli 27 kohaldamisel võivad õigust 

pääseda juurde SISi sisestatud andmetele 

ning neid otse otsida kasutada oma 

siseriiklike õigusaktide kohaste ülesannete 

täitmiseks ka riiklikud õigusasutused, 

sealhulgas need, kes vastutavad 

kriminaalmenetluses riikliku süüdistuse 

esitamise eest ja kohtuliku uurimise eest 

enne süüdistuse esitamist, ning nende 

koordineerivad asutused. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Andmesubjektid rakendavad oma 

õigust omada juurdepääsu nendega seotud 

SISi sisestatud andmetele ja lasta 

kõnealuseid andmeid parandada või 

kustutada vastavalt selle liikmesriigi 

õigusele, kus nad seda õigust kasutavad. 

1. Andmesubjektid rakendavad oma 

õigust omada juurdepääsu nendega seotud 

SISi sisestatud andmetele ja lasta 

kõnealuseid andmeid parandada või 

kustutada vastavalt selle liikmesriigi 

õigusele, kus nad seda õigust kasutavad, 

olenemata sellest, kas andmesubjekt on 

ELi territooriumil. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 49 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga isik võib esitada hagi kohtule 

või mis tahes liikmesriigi õigusaktide 

alusel pädevale asutusele temaga seotud 

hoiatusteatele juurdepääsu saamiseks, selle 

parandamiseks või kustutamiseks või selle 

kohta teabe või sellega seoses 

kompensatsiooni saamiseks. 

1. Iga isik võib esitada hagi kohtule 

või mis tahes liikmesriigi õigusaktide 

alusel pädevale asutusele temaga seotud 

hoiatusteatele juurdepääsu saamiseks, selle 

parandamiseks või kustutamiseks või selle 

kohta teabe või sellega seoses 

kompensatsiooni saamiseks, olenemata 

sellest, kas ta on hagi esitamise ajal ELi 

territooriumil. 
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