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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Selliste kolmandate riikide 

kodanike tagasisaatmine, kes ei vasta või 

enam ei vasta liikmesriigi territooriumile 

sisenemise, seal viibimise või elamise 

tingimustele, austades põhiõigusi ja 

mittetagasisaatmise põhimõtet ning 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2008/115/EÜ, on kesksel kohal 

ulatuslikes jõupingutustes, mida EL teeb 

ebaseadusliku rände piiramiseks ja 

ebaseaduslike rändajate tagasisaatmise 

määra suurendamiseks.. 

(1) Selliste kolmandate riikide 

kodanike tagasisaatmine, kes ei vasta või 

enam ei vasta liikmesriigi territooriumile 

sisenemise, seal viibimise või elamise 

tingimustele, austades põhiõigusi ja 

mittetagasisaatmise põhimõtet, mis on 

sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas ja 1951. aasta Genfi 

konventsioonis, ning kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2008/115/EÜ, on kesksel kohal ulatuslikes 

jõupingutustes, mida EL teeb 

ebaseadusliku rände piiramiseks ja rände 

haldamiseks tihedas koostöös kolmandate 

päritolu- või transiidiriikidega. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

vajalikud meetmed ebaseaduslikult riigis 

viibivate kolmandate riikide kodanike 

tulemuslikuks ja proportsionaalseks 

tagasisaatmiseks kooskõlas direktiiviga 

2008/115/EÜ. 

(3) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

vajalikud meetmed ebaseaduslikult riigis 

viibivate kolmandate riikide kodanike 

tulemuslikuks ja proportsionaalseks 

tagasisaatmiseks, austades samas täielikult 

põhiõigusi, eriti mittetagasisaatmise 

põhimõtet ja rändajate inimõiguste 

kaitsmist, kooskõlas direktiiviga 

2008/115/EÜ. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Tagasisaatmist käsitlevad 

hoiatusteated tuleb kustutada niipea, kui 

direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides 

tagasisaatmisotsuse väljastanud 

liikmesriiki või pädevat asutust on 

teavitatud, et isik on tagasi pöördunud. Kui 

lisaks tagasisaatmisotsusele on kehtestatud 

sisenemiskeeld, tuleks see sisestada SISi 

vastavalt määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri 

ületamise kontroll] artikli 24 lõikele 3. 

Sellistel juhtudel peaksid liikmesriigid 

võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, 

et hetke, mil kolmanda riigi kodanik 

lahkub Schengeni alalt, ja riiki sisenemise 

keeldu käsitleva hoiatusteate SISi 

sisestamise vahele ei jääks ajalist tühikut. 

(12) Tagasisaatmist käsitlevad 

hoiatusteated tuleb kustutada niipea, kui 

direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides 

tagasisaatmisotsuse väljastanud 

liikmesriiki või pädevat asutust on 

teavitatud, et isik on tagasi pöördunud. Kui 

lisaks tagasisaatmisotsusele on kehtestatud 

sisenemiskeeld, tuleks see sisestada SISi 

vastavalt määruse (EL) 2018/xxx [riigipiiri 

ületamise kontroll] artikli 24 lõikele 3. 

Sellistel juhtudel peaksid liikmesriigid 

võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, 

et hetke, mil kolmanda riigi kodanik 

lahkub liikmesriigi välispiiri kaudu, ja 

riiki sisenemise keeldu käsitleva 

hoiatusteate SISi sisestamise vahele ei 

jääks ajalist tühikut. 

Selgitus 

Schengeni ala mõiste ei ole järjepidev artikli 6 sõnastusega: „Kui kolmanda riigi kodanik, 

kelle kohta on sisestatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade, lahkub hoiatusteate sisestanud 

liikmesriigi välispiiri kaudu, saadetakse kinnitus tagasipöördumise kohta pädevale asutusele 

kooskõlas siseriikliku õigusega“. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) SISis töödeldavad või täiendava 

teabe vahetamise käigus edastatud andmed 

võivad sisaldada täitva liikmesriigi jaoks 

teavet, mis on kasulik ebaseaduslikult riigis 

viibivate kolmandate riikide kodanike 

kiireks tuvastamiseks ja neile uute 

dokumentide väljaandmiseks, et neid saaks 

kolmandasse riiki tagasi saata. Sel 

eesmärgil peaks olema juhtumipõhiselt 

(16) SISis töödeldavad või täiendava 

teabe vahetamise käigus edastatud andmed 

võivad sisaldada täitva liikmesriigi jaoks 

teavet, mis on kasulik ebaseaduslikult riigis 

viibivate kolmandate riikide kodanike 

kiireks tuvastamiseks ja neile uute 

dokumentide väljaandmiseks, et neid saaks 

kolmandasse riiki tagasi saata. Sel 

eesmärgil peaks olema juhtumipõhiselt 
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võimalik jagada neid andmeid ja teavet 

kolmanda riigiga. Isikuandmete 

vahetamine peab toimuma selgetel 

tingimustel kooskõlas määrusega 

(EL) 2016/679 ja hoiatusteate sisestanud 

liikmesriigi nõusolekul. 

võimalik jagada neid andmeid ja teavet 

kolmanda riigiga. Seda peaks siiski tegema 

üksnes siis, kui on tehtud lõplik 

tagasisaatmisotsus. Isikuandmete 

vahetamine peab toimuma selgetel 

tingimustel kooskõlas määrusega 

(EL) 2016/679, lastega seotud juhtumite 

korral eelkõige artikli 6 lõike 1 punktiga f, 

artikliga 8, artikli 12 lõikega 1 ja artikli 

40 lõike 2 punktiga g, ja hoiatusteate 

sisestanud liikmesriigi nõusolekul. 

Selgitus 

Isikuandmeid ei tohiks edastada kolmandale riigile enne, kui direktiivi 2008/115(EÜ) alusel 

vastu võetud tagasisaatmisotsus on muutunud lõplikuks ja seetõttu mitte enne, kui võimalikud 

õiguskaitse- või apellatsioonimenetlused on ammendatud või taotleja vastav taotlus on 

tunnistatud vastuvõetamatuks. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (16 a) Lastega seotud juhtumite korral 

tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 

esikohale seada lapse huvid. Kui SISi on 

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 16 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (16 b) Kõik SISiga seoses võetavad 

meetmed peaksid olema hartaga 
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kooskõlas. 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, mis tugineb Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti koostatud 

kontrollnimekirjale. Liikmesriigid peaksid 

sõrmejälgede võtmise ja näokujutise 

jäädvustamise käigus alati austama 

alaealise väärikust ja füüsilist 

puutumatust. Liikmesriigid ei tohiks 

kasutada alaealiste sõrmejälgede 

võtmiseks sunnimeetmeid. 

Selgitus 

Kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga tuleb lapsi alati kohelda inimlikult ja 

austusega viisil, mis arvestab nende vanusepõhiste vajadustega. Seetõttu tuleb alaealiste 

olukorrale pöörata erilist tähelepanu. Esmajärjekorras tuleb alati arvesse võtta lapse huve. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Eri liikmesriikides võivad 

tagasisaatmise eest vastutada erinevad 

asutused ning ka ühes liikmesriigis võivad 

tagasisaatmise eest vastutada eri asutused 

sõltuvalt ebaseadusliku viibimise alustest. 

Ka kohtud võivad teha direktiivi 

2008/115/EÜ sätteid järgides 

tagasisaatmisotsuseid, näiteks kui 

tagasisaatmisotsus tehakse viibimisloa või 

-õiguse andmisest keeldumise otsuse 

edasikaebamise tulemusena või 

kriminaalkaristusena. Kõik riiklikud 

asutused, kes vastutavad direktiivi 

2008/115/EÜ kohaselt tagasisaatmisotsuste 

tegemise ja täitmise eest, peaksid saama 

juurdepääsu SISile tagasisaatmist 

käsitlevate hoiatusteadete sisestamiseks, 

(17) Eri liikmesriikides võivad 

tagasisaatmise eest vastutada erinevad 

asutused ning ka ühes liikmesriigis võivad 

tagasisaatmise eest vastutada eri asutused 

sõltuvalt ebaseadusliku viibimise alustest. 

Lisaks on olemas erinevad riiklikud 

nimekirjad nn turvalistest kolmandatest 

riikidest. Ka kohtud võivad teha direktiivi 

2008/115/EÜ sätteid järgides 

tagasisaatmisotsuseid, näiteks kui 

tagasisaatmisotsus tehakse viibimisloa või 

-õiguse andmisest keeldumise otsuse 

edasikaebamise tulemusena või 

kriminaalkaristusena. Kõik riiklikud 

asutused, kes vastutavad direktiivi 

2008/115/EÜ kohaselt tagasisaatmisotsuste 

tegemise ja täitmise eest, peaksid saama 
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ajakohastamiseks ja kustutamiseks ning 

otsingute tegemiseks. 

juurdepääsu SISile tagasisaatmist 

käsitlevate hoiatusteadete sisestamiseks, 

ajakohastamiseks ja kustutamiseks ning 

otsingute tegemiseks. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Käesolevas määruses sisalduvad 

muudatusettepanekud või uued sätted ei 

tohiks tekitada tarbetuid takistusi 

liikmesriikidele, kes kavatsevad ühineda 

või parasjagu ühinevad Schengeni alaga. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Andmed selliste kolmandate riikide 

kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 

2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud 

tagasisaatmisotsus, sisestatakse SISi 

selleks, et võimaldada kontrollida, kas 

tagasipöördumiskohustus on täidetud, ning 

toetada sellise otsuse täitmist. Hoiatusteade 

sisestatakse SISi viivitamata pärast seda, 

kui tagasisaatmisotsus on väljastatud 

direktiivi 2008/115/EÜ sätteid järgides. 

1. Andmed selliste kolmandate riikide 

kodanike kohta, kelle kohta on direktiivi 

2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud 

tagasisaatmisotsus, sisestatakse SISi kohe 

pärast seda, kui otsus on vastavalt 

asjaomase liikmesriigi siseriiklikele 

õigusaktidele jõustunud, et võimaldada 

kontrollida, kas tagasipöördumiskohustus 

on täidetud, ning toetada sellise otsuse 

täitmist. Hoiatusteade sisestatakse SISi 

viivitamata pärast seda, kui 

tagasisaatmisotsus on väljastatud direktiivi 

2008/115/EÜ sätteid järgides. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt p 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(p) isikut tõendava dokumendi liik; (p) isiku praeguste või vanade isikut 

tõendavate dokumentide või muude 

dokumentide (mida ta kasutas seni mingi 

muu nime all) liik; 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt r 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(r) isikut tõendava dokumendi 

number; 

(r) isiku praeguste või vanade isikut 

tõendavate dokumentide numbrid; 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks artiklite 6 ja 8 

kohaldamist, kustutatakse tagasisaatmist 

käsitlevad hoiatusteated, kui pädev asutus 

on hoiatusteate sisestamise aluseks olnud 

otsuse tühistanud või kehtetuks 

tunnistanud. Kui hoiatusteates nimetatud 

isik tõendab, et ta on direktiivi 

2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud 

tagasisaatmisotsuse alusel liikmesriikide 

territooriumilt lahkunud, siis tagasisaatmist 

käsitlev hoiatusteade kustutatakse. 

1. Ilma et see piiraks artiklite 6 ja 8 

kohaldamist, kustutatakse tagasisaatmist 

käsitlevad hoiatusteated viivitamata, kui 

pädev asutus on hoiatusteate sisestamise 

aluseks olnud otsuse tühistanud või 

kehtetuks tunnistanud. Kui hoiatusteates 

nimetatud isik tõendab, et ta on direktiivi 

2008/115/EÜ sätteid järgides väljastatud 

tagasisaatmisotsuse alusel liikmesriikide 

territooriumilt lahkunud, siis tagasisaatmist 

käsitlev hoiatusteade kustutatakse. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

SISis käesoleva määruse kohaselt 

töödeldavaid andmeid ja nendega seotud 

lisateavet võib hoiatusteate sisestanud 

liikmesriigi loal edastada või 

SISis käesoleva määruse kohaselt 

töödeldavaid andmeid ja nendega seotud 

lisateavet võib hoiatusteate sisestanud 

liikmesriigi loal edastada või 
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kättesaadavaks teha kolmandale riigile 

vastavalt määruse (EL) 2016/679 V 

peatükile ainult selleks, et ebaseaduslikult 

riigis viibiv kolmanda riigi kodanik 

tuvastada või anda talle välja isikut 

tõendav või reisidokument, et teda saaks 

tagasi saata. 

kättesaadavaks teha kolmandale riigile 

vastavalt määruse (EL) 2016/679 V 

peatükile ainult selleks, et ebaseaduslikult 

riigis viibiv kolmanda riigi kodanik 

tuvastada või anda talle välja isikut 

tõendav või reisidokument, et teda saaks 

tagasi saata. Seda tehakse siiski üksikutel 

juhtudel ja üksnes siis, kui lõplik 

tagasisaatmisotsus on tehtud täielikus 

kooskõlas mittetagasisaatmise 

põhimõttega. Eelkõige peab olema 

kontrollitud, et kõnealune riik tagab 

andmekaitse piisava taseme, milleks 

võetakse arvesse õigusriigi põhimõtte ja 

inimõiguste austamist riigis, sõltumatute 

järelevalveasutuste olemasolu ja 

tulemuslikku toimimist ning riigi 

rahvusvahelisi kohustusi. Enne teabe 

edastamist kolmandale riigile peab pädev 

asutus olema veendunud, et 

tagasisaadetava isiku elu ja vabadus ei 

satu teatavasse rassi, usku, rahvusesse või 

sotsiaalsesse gruppi kuulumise või 

poliitiliste vaadete tõttu ohtu. Andmeid ja 

nendega seotud lisateavet ei edastata, kui 

selline edastamine võib seada ohtu isiku, 

keda need andmed puudutavad. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva määruse kohaldamisel ei 

edastata kolmandale riigile andmeid, mis 

on seotud tagasisaadetava isiku 

varasemate varjupaigataotluste või 

sisserändaja seisundiga liikmesriikide 

territooriumil. 

 



 

PE605.921v02-00 10/11 AD\1129893ET.docx 

ET 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult viibivate kolmanda 

riigi kodanike tagasisaatmiseks 

Viited COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

LIBE 

6.4.2017 
   

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

AFET 

6.4.2017 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Hilde Vautmans 

15.5.2017 

Vastuvõtmise kuupäev 11.7.2017    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

26 

13 

21 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras 

Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar 

Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo 

Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud 

Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta 

Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, 

Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, 

David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier 

Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino 

Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, 

Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, 

Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Eleni Theocharous, Ernest 

Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, 

Željana Zovko 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Frank Engel 

 



 

AD\1129893ET.docx 11/11 PE605.921v02-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS 
NÕUANDVAS KOMISJONIS 

26 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, 

Paavo Väyrynen 

ECR Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

S&D Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, 

Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan 

Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala 

 

13 – 

EFDD James Carver 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Christine Vergiat 

NI Janusz Korwin-Mikke 

Verts/ALE Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero 

 

21 0 

NI Aymeric Chauprade 

PPE Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, 

Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, 

Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian 

Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual 

Verts/ALE Klaus Buchner 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


