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Muudatusettepanek 145
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Euroopa Andmekaitseinspektor, artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühm, FRA, 
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Euroopa Parlamendi jaoks läbiviidud uuring ja Meijersi komitee on kõik juhtinud tähelepanu 
sellele, et puuduvad tõendid sellise laiaulatusliku meetme vajalikkuse ja proportsionaalsuse 
kohta. Lisaväärtus võrreldes olemasolevate või kokkulepitud mehhanismidega, nagu SIS, VIS, 
Europoli andmebaas, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, broneeringuinfo ja API, on 
ebaselge. ETIAS kujutaks endast viisanõudest vabastatud riikidest pärit kodanike jaoks ka 
varjatud viisat.

Muudatusettepanek 148
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 4 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 
1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisiku 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta,

Or. fr

Muudatusettepanek 149
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 4 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta ning eriti selle artikli 28 
lõiget 2, artikli 41 lõiget 2 ja artikli 46 
punkti d,

Or. fr

Muudatusettepanek 150
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Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
Andmekaitseinspektori arvamust Euroopa 
Liidu arukate piiride teise paketi kohta 
(arvamus 06/2016),

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
Andmekaitseinspektori arvamust 
ettepaneku kohta võtta vastu määrus, 
millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade 
süsteem (ETIAS) (arvamus 3/2017),

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 c (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse artikli 29 alusel 
asutatud andmekaitse töörühma 
10. aprilli 2017. aasta kirja ja selle lisa,

Or. fr
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Muudatusettepanek 153
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 d (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti (FRA) arvamust 
teemal „Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) käsitleva määruse 
ettepaneku mõju põhiõigustele“ (FRA 
arvamus nr 2/2017),

Or. fr

Muudatusettepanek 154
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 e (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti poolt eu-LISA e-piiride 
katseprojekti raames koostatud uurimust,

Or. fr

Muudatusettepanek 155
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 f (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse 7. detsembri 
2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat (edaspidi „harta“), mis kuulutati 
välja 12. detsembril 2007 Strasbourgis ja 
jõustus koos Lissaboni lepinguga 
2009. aasta detsembris,
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Or. fr

Muudatusettepanek 156
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 g (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse inimõiguste 
ülddeklaratsiooni, mille ÜRO 
Peaassamblee võttis vastu 1948. aastal,

Or. fr

Muudatusettepanek 157
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 h (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO 1951. aasta 
pagulasseisundi konventsiooni (Genfi 
pagulasseisundi konventsioon) ja selle 
31. jaanuari 1967. aasta protokolli,

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Marie-Christine Vergiat

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 i (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse mõjuhinnangu 
puudumist ning eelkõige seoses 
põhiõiguste, eraelu puutumatuse kaitse ja 
andmekaitsega, mis oleks kooskõlas kas 
13. aprilli 2016. aasta 
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institutsioonidevahelise kokkuleppega 
parema õigusloome kohta või komisjoni 
paremat õigusloomet käsitlevate 
suunistega,

Or. fr

Muudatusettepanek 159
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkte 
b ja d, artikli 87 lõike 2 punkti a ja artikli 
88 lõike 2 punkti a,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkte 
a, b ja d, artikli 87 lõike 2 punkti a ja artikli 
88 lõike 2 punkti a,

Or. en

Muudatusettepanek 160
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni 6. aprilli 2016. aasta 
teatises „Piirivalve ja julgeoleku 
tugevamad ja arukamad infosüsteemid“20

on selgitatud, et ELil on vaja tugevdada ja 
parandada oma IT-süsteeme, andmete 
struktuuri ja teabevahetust piirihalduse, 
õiguskaitse ja terrorismivastase võitluse 
valdkonnas. Selles rõhutatakse vajadust 
suurendada infosüsteemide 
koostalitlusvõimet. Samuti on esitatud 
võimalused olemasolevate infosüsteemide 
kasulikkuse suurendamiseks ja vajaduse 
korral uute ja täiendavate infosüsteemide 
loomiseks, mis täidaksid senised 
teabelüngad.

(1) Komisjoni 6. aprilli 2016. aasta 
teatises „Piirivalve ja julgeoleku 
tugevamad ja arukamad infosüsteemid“20

on selgitatud, et ELil on vaja tugevdada ja 
parandada oma IT-süsteeme, andmete 
struktuuri ja teabevahetust piirihalduse, 
õiguskaitse ja terrorismivastase võitluse 
valdkonnas järjepideva 
küberjulgeolekupoliitika rakendamise 
kaudu kogu teabe ja andmete tõhusama 
kasutamise ja kaitse tagamiseks. Selles 
rõhutatakse vajadust suurendada 
infosüsteemide koostalitlusvõimet. Samuti 
on esitatud võimalused olemasolevate 
infosüsteemide kasulikkuse 
suurendamiseks ja vajaduse korral uute ja 
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täiendavate infosüsteemide loomiseks, mis 
täidaksid senised teabelüngad.

_________________ _________________

20 COM(2016) 205 final. 20 COM(2016) 205 final.

Or. ro

Muudatusettepanek 161
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 6. aprilli 2016. aasta teatises on 
osutatud mitmele teabelüngale. Nii näiteks 
puudub Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 
kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused 
ja kas nende reisimine Schengeni alale 
kujutab endast julgeoleku- või 
ebaseadusliku rände ohtu.

(2) 6. aprilli 2016. aasta teatises on 
osutatud mitmele teabelüngale. Nii näiteks 
puudub Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud., mis süvendab 
julgeolekuohte ja teeb seeläbi vajalikuks 
eelneva kontrolli võimalike ohtude 
tuvastamiseks. Selles teatises teatas 
komisjon, et kavatseb läbi viia uuringu 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi 
(ETIAS) loomise otstarbekuse kohta. 
ETIAS oleks automatiseeritud süsteem, 
mille abil saaks veel enne viisanõudest 
vabastatud kolmandate riikide kodanike 
Schengeni alale reisimist kindlaks teha, kas 
nad on täitnud Schengeni alale sisenemise 
eeltingimused ja kas nende reisimine 
Schengeni alale kujutab endast julgeoleku-
või ebaseadusliku rände ohtu.

Or. ro

Muudatusettepanek 162
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 
kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused 
ja kas nende reisimine Schengeni alale 
kujutab endast julgeoleku- või 
ebaseadusliku rände ohtu.

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 
kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused, 
pidades silmas rahvusvahelise õiguse, 
nende põhiõiguste ja eelkõige perekonna 
taasühinemise õiguse täielikku austamist 
ning seda, millistel põhjustel ja 
tingimustel nad Schengeni alale 
sisenevad.

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 
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kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused
ja kas nende reisimine Schengeni alale 
kujutab endast julgeoleku- või 
ebaseadusliku rände ohtu.

kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 
kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused 
ja kas nende reisimine Schengeni alale 
kujutab endast julgeoleku- või
ebaseadusliku rände ohtu.

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 
kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused 
ja kas nende reisimine Schengeni alale 
kujutab endast julgeoleku-, ebaseadusliku 
rände või rahvaterviseohtu.

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE609.321v02-00 12/158 AM\1135863ET.docx

ET

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 
kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused 
ja kas nende reisimine Schengeni alale 
kujutab endast julgeoleku- või 
ebaseadusliku rände ohtu.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 166
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike Schengeni alale reisimist 

(2) Kõnealuses teatises on osutatud 
mitmele teabelüngale. Nii näiteks puudub 
Schengeni välispiiridel asuvatel 
piirivalveasutustel teave selle kohta, kes 
välispiiri ületavatest reisijatest on 
viisanõudest vabastatud. Selles teatises 
teatas komisjon, et kavatseb läbi viia 
uuringu Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi (ETIAS) loomise otstarbekuse 
kohta. ETIAS oleks automatiseeritud 
süsteem, mille abil saaks veel enne 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike liikmesriikide territooriumile
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kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused 
ja kas nende reisimine Schengeni alale
kujutab endast julgeoleku- või 
ebaseadusliku rände ohtu.

reisimist kindlaks teha, kas nad on täitnud 
Schengeni alale sisenemise eeltingimused 
ja kas nende reisimine liikmesriikide 
territooriumile kujutab endast
julgeolekuohtu.

Or. en

Selgitus

Põhjenduses kasutatud termin „Schengeni ala“ on vastuolus artikli 1 lõike 1 sõnastusega 
„liikmesriikide territoorium“. Sõnastust on muudetud, et vältida ELi liikmesriikide hulgas 
segadust seoses kohaldamisalaga ja järjepidevuse huvides.

Muudatusettepanek 167
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon kinnitab oma 14. 
septembri 2016. aasta teatises „Julgeoleku 
suurendamine liikuvas maailmas: parem 
teabevahetus terrorismivastase võitluse 
valdkonnas ja tugevamad välispiirid“21

välispiiride kindlustamise tähtsust ning 
esitab konkreetsed algatused, et hoogustada 
ja laiendada ELi tegevust välispiiride 
haldamise jätkuval tugevdamisel.

(3) Komisjon kinnitab oma 14. 
septembri 2016. aasta teatises „Julgeoleku 
suurendamine liikuvas maailmas: parem 
teabevahetus terrorismivastase võitluse 
valdkonnas ja tugevamad välispiirid“21

välispiiride kindlustamise tähtsust ning 
esitab konkreetsed algatused, et hoogustada 
ja laiendada ELi tegevust välispiiride 
haldamise jätkuval tugevdamisel, 
parandamaks ELis vaba liikumist, tehes 
selle seejuures võimalikult ohutuks.

_________________ _________________

21 COM(2016) 602 final. 21 COM(2016) 602 final.

Or. ro

Muudatusettepanek 168
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) On vaja määrata kindlaks Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) 
eesmärgid ja tehniline ülesehitus, luua 
ETIASe kesküksus, ETIASe riiklikud 
üksused ja taustakontrollinõukogu, 
kehtestada tegevuseeskirjad ning taotlejate 
poolt süsteemi sisestatud andmete 
kasutamise eeskirjad, töötada välja 
reisilubade andmise ja sellest keeldumise 
eeskirjad, näha ette eesmärgid, mille nimel 
andmeid töödeldakse, määrata kindlaks 
andmetele juurdepääsu saavad 
ametiasutused ja tagada isikuandmete 
kaitse.

(4) On vaja määrata kindlaks Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) 
eesmärgid ja tehniline ülesehitus, luua 
ETIASe kesküksus, ETIASe riiklikud 
üksused ja taustakontrollinõukogu, 
kehtestada tegevuseeskirjad ning taotlejate 
poolt süsteemi sisestatud andmete 
kasutamise eeskirjad, töötada välja 
reisilubade andmise ja sellest keeldumise 
eeskirjad, näha ette eesmärgid, mille nimel 
andmeid töödeldakse, määrata kindlaks 
andmetele juurdepääsu saavad 
ametiasutused ja nii riiklikud kui ka 
Euroopa ametiasutused, kelle ülesanne on
tagada isikuandmete kaitse ning 
kontrollida süsteemi toimimist riiklikul ja 
Euroopa tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 169
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) On vaja määrata kindlaks Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) 
eesmärgid ja tehniline ülesehitus, luua 
ETIASe kesküksus, ETIASe riiklikud 
üksused ja taustakontrollinõukogu, 
kehtestada tegevuseeskirjad ning taotlejate 
poolt süsteemi sisestatud andmete 
kasutamise eeskirjad, töötada välja 
reisilubade andmise ja sellest keeldumise 
eeskirjad, näha ette eesmärgid, mille nimel 
andmeid töödeldakse, määrata kindlaks 
andmetele juurdepääsu saavad 
ametiasutused ja tagada isikuandmete 
kaitse.

(4) On vaja määrata kindlaks Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS)
eesmärgid ja anda nende kohta teavet,
määrata kindlaks selle tehniline 
ülesehitus, luua ETIASe kesküksus, 
ETIASe riiklikud üksused ja 
taustakontrollinõukogu, kehtestada 
tegevuseeskirjad ning taotlejate poolt 
süsteemi sisestatud andmete kasutamise 
eeskirjad, töötada välja reisilubade andmise 
ja sellest keeldumise eeskirjad, näha ette 
eesmärgid, mille nimel andmeid 
töödeldakse, määrata kindlaks andmetele 
juurdepääsu saavad ametiasutused ja 
tagada isikuandmete kaitse.

Or. ro
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Muudatusettepanek 170
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) On vaja määrata kindlaks Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) 
eesmärgid ja tehniline ülesehitus, luua 
ETIASe kesküksus, ETIASe riiklikud 
üksused ja taustakontrollinõukogu, 
kehtestada tegevuseeskirjad ning taotlejate 
poolt süsteemi sisestatud andmete 
kasutamise eeskirjad, töötada välja 
reisilubade andmise ja sellest keeldumise 
eeskirjad, näha ette eesmärgid, mille nimel 
andmeid töödeldakse, määrata kindlaks 
andmetele juurdepääsu saavad 
ametiasutused ja tagada isikuandmete 
kaitse.

(4) On vaja määrata kindlaks Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) 
eesmärgid ja tehniline ülesehitus, luua 
ETIASe kesküksus, ETIASe riiklikud 
üksused ja hindamisnõukogu, kehtestada 
tegevuseeskirjad ning taotlejate poolt 
süsteemi sisestatud andmete kasutamise 
eeskirjad, töötada välja reisilubade andmise 
ja sellest keeldumise eeskirjad, näha ette 
eesmärgid, mille nimel andmeid 
töödeldakse, määrata kindlaks andmetele 
juurdepääsu saavad ametiasutused ja 
tagada isikuandmete kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ETIASt kohaldataks seoses nende 
kolmandate riikide kodanikega, kellelt ei 
nõuta välispiiri ületamiseks viisat.

(5) ETIASt kohaldataks seoses nende 
kolmandate riikide kodanikega, kellelt ei 
nõuta välispiiri ületamiseks viisat, 
hoolimata nende olukorrast, austades 
rangelt inimõiguseid, järgides 
rahvusvahelist õigust ja kooskõlas 
vajaduse, proportsionaalsuse ja 
eesmärgipärasuse põhimõttega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 172
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ETIASt kohaldataks seoses nende 
kolmandate riikide kodanikega, kellelt ei 
nõuta välispiiri ületamiseks viisat.

(5) ETIASt kohaldataks seoses nende 
kolmandate riikide kodanikega, kellelt ei 
nõuta välispiiri ületamiseks viisat, välja 
arvatud Euroopa Liidu liikmesuse 
kandidaat- ja võimalike kandidaatriikide 
viisanõudest vabastatud kodanikud.

Or. en

Selgitus

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Muudatusettepanek 173
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ETIASt kohaldataks seoses nende 
kolmandate riikide kodanikega, kellelt ei 
nõuta välispiiri ületamiseks viisat.

(5) ETIASt kohaldataks seoses nende 
kolmandate riikide kodanikega, kes on 
vabastatud viisanõudest, ja nendega, kes 
on vabastatud lennujaama transiidiviisa 
nõudest.

Or. fr

Muudatusettepanek 174
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Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ETIASt kohaldatakse ka nende 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike puhul, kes on direktiivi 
2004/38/EÜ22 kohaldamisalasse kuuluvate 
liidu kodanike ja liidu õigusaktide alusel 
vaba liikumise õigusega kolmanda riigi 
kodanike pereliikmed, kellel ei ole 
direktiivis 2004/38/EÜ osutatud 
elamisloakaarti. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 21 lõikes 1 on sätestatud, et 
igal liidu kodanikul on õigus vabalt liikuda 
ja elada liikmesriikide territooriumil, kui 
aluslepingutega ja nende rakendamiseks 
võetud meetmetega kehtestatud 
piirangutest ja tingimustest ei tulene teisiti. 
Vastavad piirangud ja tingimused on 
esitatud direktiivis 2004/38/EÜ, mis 
käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil.

(6) ETIASt kohaldatakse ka nende 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike puhul, kes on direktiivi 
2004/38/EÜ22 kohaldamisalasse kuuluvate 
liidu kodanike ja liidu õigusaktide alusel 
vaba liikumise õigusega kolmanda riigi 
kodanike pereliikmed, kellel ei ole 
direktiivis 2004/38/EÜ osutatud 
elamisloakaarti või määruses (EÜ) nr 
1030/2002 osutatud elamisluba. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõikes 1 
on sätestatud, et igal liidu kodanikul on 
õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide 
territooriumil, kui aluslepingutega ja nende 
rakendamiseks võetud meetmetega 
kehtestatud piirangutest ja tingimustest ei 
tulene teisiti. Vastavad piirangud ja 
tingimused on esitatud direktiivis 
2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu 
kodanike ja nende pereliikmete õigust 
liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 
territooriumil.

_________________ _________________

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil ning 
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 
1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 
72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 
75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 
93/96/EMÜ.

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil ning 
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 
1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 
72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 
75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 
93/96/EMÜ.

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Maria Grapini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 
otsusele23 on neil pereliikmetel õigus 
siseneda liikmesriikide territooriumile ja 
saada selleks otstarbeks sissesõiduviisa. 
Järelikult peaks viisanõudest vabastatud 
pereliikmetel olema õigus saada reisiluba. 
Liikmesriigid peaksid neile isikutele 
tagama võimaluse saada vajalik reisiluba 
ning andma selle tasuta.

(7) Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 
otsusele23 on neil pereliikmetel õigus 
siseneda liikmesriikide territooriumile ja 
saada selleks otstarbeks sissesõiduviisa. 
Järelikult peaks viisanõudest vabastatud 
pereliikmetel olema õigus saada reisiluba. 
Liikmesriigid peaksid neile isikutele 
üksnes pärast eelnevat kontrolli tagama 
võimaluse saada vajalik reisiluba ning 
andma selle tasuta.

_________________ _________________

23 Euroopa Kohtu 31. jaanuari 2006. aasta 
otsus kohtuasjas C-503/03 Euroopa 
Komisjon vs. Hispaania (EKL 2006, lk. I-
1097).

23 Euroopa Kohtu 31. jaanuari 2006. aasta 
otsus kohtuasjas C-503/03 Euroopa 
Komisjon vs. Hispaania (EKL 2006, lk. I-
1097).

Or. ro

Muudatusettepanek 176
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Õigus saada reisiluba on 
tingimuslik ning luba võidakse mitte anda 
nendele pereliikmetele, kes kujutavad 
ohtu avalikule korrale, avalikule 
julgeolekule või rahvatervisele vastavalt 
direktiivile 2004/38/EÜ. Seda silmas 
pidades võib pereliikmetelt nõuda, et nad 
esitaksid oma isiku ja staatuse 
kindlakstegemiseks vajalikud isikuandmed 
niivõrd, kuivõrd seda on vaja neist lähtuva 
julgeolekuohu analüüsimiseks. Ka nende 
reisiloataotluste läbivaatamisel tuleks 
lähtuda üksnes julgeolekukaalutlustest, 
mitte aga rändeohust.

(8) Õigus saada reisiluba on 
tingimuslik, pereliikmetelt võib nõuda, et 
nad esitaksid oma isiku ja staatuse 
kindlakstegemiseks vajalikud isikuandmed 
niivõrd, kuivõrd seda on vaja neist lähtuva 
julgeolekuohu analüüsimiseks. Neilt võib 
nõuda reisiluba vaid väga erandlikel 
juhtudel ja üksnes 
julgeolekukaalutlustega seotud põhjustel. 
Arvestades selle mõju reisijate 
privaatsusele, võib asjaomaseid 
isikuandmeid kasutada vaid selgelt 
kindlaks määratud eesmärkidel, võttes 
arvesse täpseid eesmärke, mida neid 
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andmeid kasutavad asutused püüavad 
saavutada. Kui neid andmeid kasutatakse, 
tuleb arvesse võtta asjaomaste isikute 
olukorda seoses nende päritoluriigiga ja 
see ei tohi mingil juhul olla vastuolus 
1951. aasta Genfi pagulasseisundi 
konventsiooni kohaldamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Õigus saada reisiluba on 
tingimuslik ning luba võidakse mitte anda 
nendele pereliikmetele, kes kujutavad ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või rahvatervisele vastavalt direktiivile 
2004/38/EÜ. Seda silmas pidades võib 
pereliikmetelt nõuda, et nad esitaksid oma 
isiku ja staatuse kindlakstegemiseks 
vajalikud isikuandmed ainult niivõrd, 
kuivõrd seda on vaja neist lähtuda võiva 
julgeolekuohu hindamiseks. Ka nende 
reisiloataotluste läbivaatamisel tuleks 
lähtuda üksnes julgeolekukaalutlustest, 
mitte aga rändeohust.

(8) Õigus saada reisiluba on 
tingimuslik ning luba võidakse mitte anda 
nendele pereliikmetele, kes kujutavad ohtu 
avalikule korrale, avalikule julgeolekule 
või rahvatervisele vastavalt direktiivile
2004/38/EÜ. Seda silmas pidades võib 
pereliikmetelt nõuda, et nad esitaksid oma 
isiku ja staatuse kindlakstegemiseks 
vajalikud isikuandmed ainult niivõrd, 
kuivõrd seda on vaja neist lähtuda võiva 
julgeolekuohu hindamiseks. Ka nende 
reisiloataotluste läbivaatamisel tuleks 
lähtuda üksnes julgeolekukaalutlustest.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) ETIAS peaks ette nägema reisiloa 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 

(9) ETIAS peaks ette nägema reisiloa 
nendele kolmandate riikide kodanikele, 
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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 
liikmesriikide territooriumile sisenemise 
eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine 
ei tohiks automaatselt anda sisenemise 
õigust.

kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks viisat, 
et oleks võimalik kindlaks teha, kas nende 
viibimine liikmesriikide territooriumil ei 
kujuta endast julgeolekuohtu. Kehtiva 
reisiloa omamine peaks olema uus 
liikmesriikide territooriumile sisenemise 
eeltingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Marie-Christine Vergiat

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) 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 julgeolekuohtu. Kehtiva 
reisiloa omamine ei tohi olla uus 
liikmesriikidesse sisenemise eeltingimus ja 
selle puudumine ei tohiks olla piisav 
põhjus sisenemise keelamiseks. Nõutud 
tingimused ja andmed ei tohiks olla 
ulatuslikumad nendest, mida nõutakse 
viisa taotlemisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 180
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(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) 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, sellest 
võib keelduda põhjendatud asjaoludel.

Or. ro

Muudatusettepanek 181
Angelika Mlinar

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 
liikmesriikide territooriumile sisenemise 
eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine 
ei tohiks automaatselt anda sisenemise 
õigust.

(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 julgeolekuohtu. Kehtiva 
reisiloa omamine peaks olema uus 
liikmesriikide territooriumile sisenemise 
eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine 
ei tohiks automaatselt anda sisenemise 
õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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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 
liikmesriikide territooriumile sisenemise 
eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine 
ei tohiks automaatselt anda sisenemise 
õigust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 183
Brice Hortefeux, Rachida Dati

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) ETIAS peaks ette nägema reisiloa 
nendele kolmandate riikide kodanikele, kes 
on vabastatud viisanõudest, ja nendele, 
kes on vabastatud lennujaama 
transiidiviisa nõudest, 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
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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 
liikmesriikide territooriumile sisenemise 
eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine 
ei tohiks automaatselt anda sisenemise 
õigust.

(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 julgeoleku- või 
rahvaterviseohtu. Kehtiva reisiloa 
omamine peaks olema uus liikmesriikide 
territooriumile sisenemise eeltingimus, 
kuid ainult reisiloa omamine ei tohiks 
automaatselt anda sisenemise õigust.

Or. en

Selgitus

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility forMember States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Muudatusettepanek 185
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

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 

(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 või
julgeolekuohtu. Kehtiva reisiloa omamine 
peaks olema uus liikmesriikide 
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liikmesriikide territooriumile sisenemise 
eeltingimus, kuid ainult reisiloa omamine 
ei tohiks automaatselt anda sisenemise 
õigust.

territooriumile sisenemise eeltingimus, 
kuid ainult reisiloa omamine ei tohiks 
automaatselt anda sisenemise õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, tõkestada 
ebaseaduslikku rännet ja kaitsta 
rahvatervist, võimaldades analüüsida 
saabujaid enne nende jõudmist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, tõkestada 
ebaseaduslikku rännet ja kaitsta 
rahvatervist, võimaldades analüüsida 
saabujaid enne nende jõudmist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 188
Maria Grapini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, tõkestada ebaseaduslikku 
rännet ja kaitsta rahvatervist, võimaldades 
analüüsida saabujaid enne nende jõudmist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, tõkestada ebaseaduslikku 
rännet, toetada ELi kodanike ohutust 
tagavaid tõhusaid meetmeid ja kaitsta 
rahvatervist, võimaldades analüüsida 
saabujaid enne nende jõudmist välispiiridel 
asuvatesse piiripunktidesse.

Or. ro

Muudatusettepanek 189
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, tõkestada ebaseaduslikku 
rännet ja kaitsta rahvatervist, võimaldades 
analüüsida saabujaid enne nende jõudmist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, võimaldades analüüsida 
saabujaid enne nende jõudmist välispiiridel 
asuvatesse piiripunktidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, tõkestada ebaseaduslikku 
rännet ja kaitsta rahvatervist, võimaldades 
analüüsida saabujaid enne nende jõudmist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset ja kaitsta rahvatervist, 
võimaldades analüüsida saabujaid enne 
nende jõudmist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 
välja ebaseadusliku rände tõkestamine.

Muudatusettepanek 191
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, tõkestada ebaseaduslikku 
rännet ja kaitsta rahvatervist, võimaldades 
analüüsida saabujaid enne nende jõudmist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset ja tõkestada 
ebaseaduslikku rännet, võimaldades 
analüüsida saabujaid enne nende jõudmist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) ETIAS peaks aitama tõsta 
turvalisuse taset, tõkestada ebaseaduslikku 
rännet ja kaitsta rahvatervist, võimaldades 
analüüsida saabujaid enne nende jõudmist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 193
Gérard Deprez, Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) ETIAS peaks aitama hõlbustada 
piirivalveametnikel teostada kontrolli 
välispiiridel asuvates piiripunktides ja 
tagama, et nende Schengeni alale reisida 
kavatsevate kolmandate riikide kodanike 
analüüs, kelle suhtes kehtib reisiloanõue, 
on koordineeritud ja ühtlustatud. Lisaks 
peaks see parandama taotlejate teavitamist 
sellest, kas nad on täitnud Schengeni ala 
külastamise eeltingimused. ETIAS peaks 
ka aitama lihtsustada kontrolli piiril, 
vähendades nende juhtumite arvu, kui 
sisenemine keelatakse välispiiril.

(11) ETIAS peaks aitama hõlbustada 
piirivalveametnikel teostada kontrolli 
välispiiridel asuvates piiripunktides ja 
tagama, et nende Schengeni alale reisida 
kavatsevate kolmandate riikide kodanike 
analüüs, kelle suhtes kehtib reisiloanõue, 
on koordineeritud ja ühtlustatud. Lisaks 
peaks see parandama taotlejate teavitamist 
sellest, kas nad on täitnud Schengeni ala 
külastamise eeltingimused. ETIAS peaks 
ka aitama lihtsustada kontrolli piiril, 
vähendades nende juhtumite arvu, kui 
sisenemine keelatakse välispiiril, ja andma 
teatud juhtudel piirivalveametnikele teise 
astme kontrollide puhul võimaluse 
pääseda juurde asjakohasele lisateabele.

Or. fr

Muudatusettepanek 194
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) ETIAS peaks aitama hõlbustada 
piirivalveametnikel teostada kontrolli 
välispiiridel asuvates piiripunktides ja 
tagama, et nende Schengeni alale reisida 
kavatsevate kolmandate riikide kodanike 
analüüs, kelle suhtes kehtib reisiloanõue, 
on koordineeritud ja ühtlustatud. Lisaks 
peaks see parandama taotlejate teavitamist 
sellest, kas nad on täitnud Schengeni ala 
külastamise eeltingimused. ETIAS peaks 
ka aitama lihtsustada kontrolli piiril, 
vähendades nende juhtumite arvu, kui 
sisenemine keelatakse välispiiril.

(11) ETIAS peaks aitama hõlbustada 
piirivalveametnikel teostada kontrolli 
välispiiridel asuvates piiripunktides, 
vältides seal seeläbi viivitusi, ja tagama, et 
nende Schengeni alale reisida kavatsevate 
kolmandate riikide kodanike analüüs, kelle 
suhtes kehtib reisiloanõue, on 
koordineeritud ja ühtlustatud. Lisaks peaks 
see parandama taotlejate teavitamist sellest, 
kas nad on täitnud Schengeni ala 
külastamise eeltingimused. ETIAS peaks 
ka aitama lihtsustada kontrolli piiril, 
vähendades nende juhtumite arvu, kui 
sisenemine keelatakse välispiiril.
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Or. ro

Muudatusettepanek 195
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) ETIAS peaks aitama hõlbustada 
piirivalveametnikel teostada kontrolli 
välispiiridel asuvates piiripunktides ja 
tagama, et nende Schengeni alale reisida 
kavatsevate kolmandate riikide kodanike 
analüüs, kelle suhtes kehtib reisiloanõue, 
on koordineeritud ja ühtlustatud. Lisaks 
peaks see parandama taotlejate teavitamist 
sellest, kas nad on täitnud Schengeni ala
külastamise eeltingimused. ETIAS peaks 
ka aitama lihtsustada kontrolli piiril, 
vähendades nende juhtumite arvu, kui 
sisenemine keelatakse välispiiril.

(11) ETIAS peaks aitama hõlbustada 
piirivalveametnikel teostada kontrolli 
välispiiridel asuvates piiripunktides ja 
tagama, et nende Euroopa Liitu reisida 
kavatsevate kolmandate riikide kodanike 
analüüs, kelle suhtes kehtib reisiloanõue, 
on koordineeritud ja ühtlustatud. Lisaks 
peaks see parandama taotlejate teavitamist 
sellest, kas nad on täitnud Euroopa Liidu
külastamise eeltingimused. ETIAS peaks 
ka aitama lihtsustada kontrolli piiril, 
vähendades nende juhtumite arvu, kui 
sisenemine keelatakse välispiiril.

Or. en

Selgitus

Põhjenduses kasutatud termin „Schengeni ala“ on vastuolus artikli 1 lõike 1 sõnastusega 
„liikmesriikide territoorium“. Sõnastust on muudetud, et vältida ELi liikmesriikide hulgas 
segadust seoses kohaldamisalaga ja järjepidevuse huvides.

Muudatusettepanek 196
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ETIAS peaks ka aitama täita 
Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke 
seoses üle- või väljaandmise eesmärgil 
vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, 
kadunud isikute, kohtumenetluses 

(12) ETIAS peaks ka aitama täita 
Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke 
seoses üle- või väljaandmise eesmärgil 
vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, 
kadunud isikute, kohtumenetluses 
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osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning 
diskreetse ja erikontrolli alla kuuluvate 
isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega. 
Sel eesmärgil peaks ETIAS 
taotlustoimikute automaatsel menetlemisel 
võrdlema neid asjakohaste SISi 
hoiatusteadetega. Selline võrdlemine 
aitaks kaasa SISi toimimisele ja selle 
käigus saadud päringutabamused tuleks 
säilitada SISis.

osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning 
diskreetse ja erikontrolli alla kuuluvate 
isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega. 
Sel eesmärgil peaks ETIAS 
taotlustoimikute automaatsel menetlemisel 
võrdlema neid asjakohaste SISi 
hoiatusteadetega.

Or. fr

Selgitus

On võimatu tagada, et nende inimeste poolt, kelle isikut ei saa kontrollida, ETIASesse 
sisestatud andmed on õiged ja/või täpsed. Seega ei peaks neid andmeid (ja pärast nende 
ETIASes töötlemist saadud tulemusi) SISis registreerima.

Muudatusettepanek 197
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ETIAS peaks ka aitama 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 kuuluvate 
isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega. 
Sel eesmärgil peaks ETIAS 
taotlustoimikute automaatsel menetlemisel 
võrdlema neid asjakohaste SISi 
hoiatusteadetega. Selline võrdlemine aitaks 
kaasa SISi toimimisele ja selle käigus 
saadud päringutabamused tuleks säilitada 
SISis.

(12) ETIAS peaks ka aitama täita 
Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke 
seoses sisenemiskeelu kohta sisestatud 
hoiatusteadetega ning üle- või 
väljaandmise eesmärgil vahi alla võtmiseks 
tagaotsitavate isikute, kadunud isikute, 
kohtumenetluses osalemise eesmärgil 
otsitavate isikute ning diskreetse, uurimis-
ja erikontrolli alla kuuluvate isikute kohta 
sisestatud hoiatusteadetega. Sel eesmärgil 
peaks ETIAS taotlustoimikute automaatsel 
menetlemisel võrdlema neid asjakohaste 
SISi hoiatusteadetega. Selline võrdlemine 
aitaks kaasa SISi toimimisele ja selle 
käigus saadud päringutabamused tuleks 
säilitada SISis.

Or. fr
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Muudatusettepanek 198
Carlos Coelho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ETIAS peaks ka aitama 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 kuuluvate 
isikute kohta sisestatud hoiatusteadetega. 
Sel eesmärgil peaks ETIAS 
taotlustoimikute automaatsel menetlemisel 
võrdlema neid asjakohaste SISi 
hoiatusteadetega. Selline võrdlemine aitaks 
kaasa SISi toimimisele ja selle käigus 
saadud päringutabamused tuleks säilitada 
SISis.

(12) Samuti peaks ETIAS aitama täita 
Schengeni infosüsteemi (SIS) eesmärke 
seoses kadunud isikute, kohtumenetluses 
osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning 
diskreetse, uurimis- ja erikontrolli alla 
kuuluvate isikute kohta sisestatud 
hoiatusteadetega. Sel eesmärgil peaks 
ETIAS taotlustoimikute automaatsel 
menetlemisel võrdlema neid asjakohaste 
SISi hoiatusteadetega. Selline võrdlemine 
aitaks kaasa SISi toimimisele ja 
päringutabamusi tuleks käsitleda 
kooskõlas SISi õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ETIASe kesküksus peaks kuuluma 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
koosseisu. ETIASe kesküksuse ülesanne 
oleks kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus, 
koostada taustakontrollireeglid ning 
teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise auditeid. ETIASe kesküksus 

(14) ETIASe kesküksuse arendamise, 
toimimise ja turvalisuse ning sellesse 
sisestatud andmete eest peaks vastutama 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Amet (eu-LISA). ETIASe kesküksus peaks 
olema kättesaadav asutustele, kes 
vastutavad automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotluste 
kontrollimise eest, et selgitada välja, kas 
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peaks töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi. taotleja isikuandmed vastavad selle isiku 
isikuandmetele, kellega seoses on saadud 
päringutabamus. Rakendada tuleb 
taustakontrollireegleid ning teha 
korrapäraseid ja sõltumatuid taotluste 
menetlemise auditeid. ETIASe kesküksus 
peaks töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ETIASe kesküksus peaks kuuluma 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
koosseisu. ETIASe kesküksuse ülesanne 
oleks kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus, 
koostada taustakontrollireeglid ning 
teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise auditeid. ETIASe kesküksus 
peaks töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

(14) ETIASe kesküksus peaks kuuluma 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
koosseisu. ETIASe kesküksuse ülesanne 
oleks kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel ühe või mitu päringutabamust 
andnud reisiloataotlusi, et selgitada välja, 
kas taotleja isikuandmed vastavad selle 
isiku isikuandmetele, kellega seoses on 
saadud päringutabamus, koostada 
taustakontrollireeglid ning teostada 
korrapäraselt taotluste menetlemise 
auditeid. ETIASe kesküksus peaks töötama 
7 päeva nädalas ööpäev läbi.

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ETIASe kesküksus peaks kuuluma 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
koosseisu. ETIASe kesküksuse ülesanne 

(14) ETIASe kesküksus peaks kuuluma 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
koosseisu. ETIASe kesküksuse ülesanne 



PE609.321v02-00 32/158 AM\1135863ET.docx

ET

oleks kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus, 
koostada taustakontrollireeglid ning 
teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise auditeid. ETIASe kesküksus 
peaks töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

oleks kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus, ning 
teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise auditeid. ETIASe kesküksus 
peaks töötama 7 päeva nädalas ööpäev läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Iga liikmesriik peaks looma 
ETIASe riikliku üksuse, kes vaatab läbi 
reisiloataotlused ja otsustab, kas reisiluba 
anda või mitte. ETIASe riiklikud üksused 
peaksid taotluste analüüsimisel tegema 
koostööd omavahel ja Europoliga. ETIASe 
riiklikud üksused peaksid töötama 7 päeva 
nädalas ööpäev läbi.

(15) Iga liikmesriik peaks looma
ETIASe riikliku üksuse, kes vaatab läbi 
reisiloataotlused ja otsustab, kas reisiluba 
anda, selle andmisest keelduda, see 
tühistada või see kehtetuks tunnistada. 
ETIASe riiklikud üksused peaksid taotluste 
analüüsimisel tegema koostööd omavahel 
ja Europoliga. ETIASe riiklikud üksused 
peaksid töötama 7 päeva nädalas ööpäev 
läbi.

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 
järgmised andmed: nimi, reisidokument, 

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 
järgmised andmed: nimi, reisidokument, 
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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.

elukoht, kontaktandmed, 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 märkida, 
kas talle on mõistetud pikem kui 
viieaastane vanglakaristus terrorismiga 
seotud põhjustel ja kas ta on olnud 
sõjapiirkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 204
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
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 

Oma eesmärkide täitmiseks peaks ETIAS 
tegema kättesaadavaks veebipõhise 
taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 
järgmised andmed: nimi, reisidokument, 
elukoht, kontaktandmed, 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 ta on kantud karistusregistrisse, kas ta 
on olnud sõjapiirkonnas.
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
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.

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
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. Lisaks tuleks piiripunktides 
kehtestada arstlikud läbivaatused, et 
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tuvastada kõik ohud rahvatervisele, mida 
põhjustavad nende kolmandate riikide 
kodanike haigused, kes on varem 
teatanud, et on terved.

Or. ro

Muudatusettepanek 206
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
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.

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 
järgmised andmed: nimi, reisidokument, 
elukoht, kontaktandmed, 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 ta on kantud karistusregistrisse, kas ta 
on olnud sõjapiirkonnas, ning võimalikud 
piirile tagasisaatmise otsused ja 
territooriumilt lahkumise korraldused.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
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.

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 
järgmised andmed: nimi, reisidokument, 
elukoht, kontaktandmed, haridus ja 
praegune töökoht, andmed selle kohta, et ta 
on ELi kodaniku või direktiivis 
2004/38/EÜ osutatud elamisloakaardita 
või määruses (EÜ) nr 1030/2002 osutatud 
elamisloata, kuid vaba liikumise õigusega 
kolmanda riigi kodaniku pereliige, 
alaealise taotleja puhul vastutava isiku 
nimi, lisaks tuleb anda vastus küsimustele 
taotleja tausta kohta: eelkõige 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 208
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 

(16) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
ETIAS tegema kättesaadavaks veebipõhise 
taotlusvormi, mille taotleja täidab, esitades 
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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.

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 
mõistetud süüdi raske kuriteo või 
terroriakti eest, kas ta on olnud 
sõjapiirkonnas, ning võimalikud riiki 
sisenemise keelud, piirile tagasisaatmise 
otsused ja territooriumilt lahkumise 
korraldused. Juurdepääs taotlejate 
terviseandmetele peaks olema lubatud 
üksnes selleks, et teha kindlaks, kas nad 
kujutavad endast ohtu rahvatervisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 209
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Üle 18 aasta vanused taotlejad 
peaksid taotluse lõplikuks vormistamiseks 
tasuma lõivu. Makse tuleks teha panga 
või finantsvahendaja kaudu. 
Elektronmakse tegemiseks vajalikke 
andmeid ei hoita ETIASes, vaid need 
tuleks edastada ainult pangale või 
finantsvahendajale, kes tehingut teeb.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 210
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Üle 18 aasta vanused taotlejad 
peaksid taotluse lõplikuks vormistamiseks 
tasuma lõivu. Makse tuleks teha panga 
või finantsvahendaja kaudu. 
Elektronmakse tegemiseks vajalikke 
andmeid ei hoita ETIASes, vaid need 
tuleks edastada ainult pangale või 
finantsvahendajale, kes tehingut teeb.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 211
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Üle 18 aasta vanused taotlejad 
peaksid taotluse lõplikuks vormistamiseks 
tasuma lõivu. Makse tuleks teha panga või 
finantsvahendaja kaudu. Elektronmakse 
tegemiseks vajalikke andmeid ei hoita 
ETIASes, vaid need tuleks edastada ainult 
pangale või finantsvahendajale, kes 
tehingut teeb.

(18) Üle 18 aasta vanused taotlejad 
peaksid taotluse lõplikuks vormistamiseks 
tasuma lõivu. Teatavad taotlejate 
kategooriad, nagu üliõpilased, teadlased 
ja valitsusväliste organisatsioonide noored 
esindajad, peaksid olema sellise lõivu 
maksmisest vabastatud. Makse tuleks teha 
panga või finantsvahendaja kaudu. 
Elektronmakse tegemiseks vajalikke 
andmeid ei hoita ETIASes, vaid need 
tuleks edastada ainult pangale või 
finantsvahendajale, kes tehingut teeb.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Gérard Deprez, Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Üle 18 aasta vanused taotlejad 
peaksid taotluse lõplikuks vormistamiseks 
tasuma lõivu. Makse tuleks teha panga või 
finantsvahendaja kaudu. Elektronmakse 
tegemiseks vajalikke andmeid ei hoita 
ETIASes, vaid need tuleks edastada ainult 
pangale või finantsvahendajale, kes 
tehingut teeb.

(18) Üle 12 aasta vanused taotlejad, 
välja arvatud need, kes kuuluvad 
taotlejate kategooriasse, kes on tasust 
vabastatud, peaksid taotluse lõplikuks 
vormistamiseks tasuma reisiloa lõivu. 
Makse tuleks teha panga või 
finantsvahendaja kaudu. Elektronmakse 
tegemiseks vajalikke andmeid ei hoita 
ETIASes, vaid need tuleks edastada ainult 
pangale või finantsvahendajale, kes 
tehingut teeb.

Or. fr

Muudatusettepanek 213
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Üle 18 aasta vanused taotlejad 
peaksid taotluse lõplikuks vormistamiseks 
tasuma lõivu. Makse tuleks teha panga või 
finantsvahendaja kaudu. Elektronmakse 
tegemiseks vajalikke andmeid ei hoita 
ETIASes, vaid need tuleks edastada ainult 
pangale või finantsvahendajale, kes 
tehingut teeb.

(18) Üle 12 aasta vanused taotlejad 
peaksid taotluse lõplikuks vormistamiseks 
tasuma lõivu. Makse tuleks teha panga või 
finantsvahendaja kaudu. Elektronmakse 
tegemiseks vajalikke andmeid ei hoita 
ETIASes, vaid need tuleks edastada ainult 
pangale või finantsvahendajale, kes 
tehingut teeb.

Or. fr

Muudatusettepanek 214
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(19) Enamik reisilubasid tuleks välja 
anda vaid mõne minuti jooksul, kuigi 
mõningate lubade andmiseks võib kuluda 
ka kuni 72 tundi. Erandjuhtudel, kui 
taotluse esitajalt soovitakse saada 
täiendavat teavet või dokumente, võib 
menetlus kesta kuni kaks nädalat.

(19) Reisiload tuleb välja anda 
automaatselt ja selleks võib üksnes väga 
erandlikel juhtudel kuluda kuni 48 tundi.
Igal juhul ei tohi see ajavahemik ületada 
tähtaega, mis muudab reisi võimatuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Enamik reisilubasid tuleks välja 
anda vaid mõne minuti jooksul, kuigi 
mõningate lubade andmiseks võib kuluda 
ka kuni 72 tundi. Erandjuhtudel, kui 
taotluse esitajalt soovitakse saada 
täiendavat teavet või dokumente, võib 
menetlus kesta kuni kaks nädalat.

(19) Enamik reisilubasid tuleks välja 
anda vaid mõne minuti jooksul, kuigi 
mõningate lubade andmiseks võib 
erandjuhtudel, kui taotluse esitajalt 
soovitakse saada täiendavat teavet või 
dokumente, kuluda ka rohkem aega.

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Enamik reisilubasid tuleks välja 
anda vaid mõne minuti jooksul, kuigi 
mõningate lubade andmiseks võib kuluda 
ka kuni 72 tundi. Erandjuhtudel, kui 
taotluse esitajalt soovitakse saada 
täiendavat teavet või dokumente, võib 
menetlus kesta kuni kaks nädalat.

(19) Enamik reisilubasid tuleks välja 
anda vaid mõne minuti jooksul, kuigi 
mõningate lubade andmiseks võib kuluda 
ka kuni 72 tundi. Erandjuhtudel, kui 
taotluse esitajalt soovitakse saada 
täiendavat teavet või dokumente, võib 
menetlus kesta kuni 17 tööpäeva.
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Or. en

Muudatusettepanek 217
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Enamik reisilubasid tuleks välja 
anda vaid mõne minuti jooksul, kuigi 
mõningate lubade andmiseks võib kuluda 
ka kuni 72 tundi. Erandjuhtudel, kui 
taotluse esitajalt soovitakse saada 
täiendavat teavet või dokumente, võib 
menetlus kesta kuni kaks nädalat.

(19) Enamik reisilubasid tuleks välja 
anda vaid mõne minuti jooksul, kuigi 
mõningate lubade andmiseks võib kuluda 
ka kuni 48 tundi. Erandjuhtudel, kui 
taotluse esitajalt soovitakse saada 
täiendavat teavet või dokumente, võib 
menetlus kesta kuni üks nädal.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Igal juhul peab taotlemine olema 
võimalik igal ajal ja igat liiki ELi 
välispiiril.

Or. fr

Muudatusettepanek 219
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Taotleja esitatud isikuandmeid 
tohiks ETIASes töödelda ainsa eesmärgiga 

(20) Taotleja esitatud isikuandmeid 
tohiks ETIASes töödelda ainsa eesmärgiga 
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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.

eelnevalt kontrollida määruses (EL) nr 
2016/39924 sätestatud sisenemise 
eeltingimuste täitmist ning analüüsida, kas 
taotleja võib liitu saabununa kujuneda 
ohuks liidu julgeolekule.

_________________ _________________

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Jan Philipp Albrecht

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 
2016/399 sätestatud sisenemise 
eeltingimuste täitmist ning analüüsida, kas 
taotleja võib liitu saabununa kujuneda 
ohuks liidu julgeolekule.

_________________

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

Or. en

Muudatusettepanek 221
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

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 võib liitu saabununa kujuneda 
ohuks julgeolekule või ebaseadusliku 
rände ohuks.

_________________ _________________

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.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Sergei Stanishev

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 võib liitu saabununa kujuneda 
ohuks liidu julgeolekule või rahvatervisele.

_________________ _________________

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

märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 
2016/399 isikute üle piiri liikumist 
reguleerivate liidu eeskirjade (Schengeni 
piirieeskirjad) kohta.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 
välja ebaseadusliku rände tõkestamine.

Muudatusettepanek 223
Marie-Christine Vergiat

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 
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.

(21) Selliseid ohte ei saa analüüsida ilma 
põhjenduses 16 loetletud isikuandmeid 
töötlemata. Kõiki taotluses esitatud 
isikuandmeid tuleks võrrelda Schengeni 
infosüsteemi (SIS) ning Interpoli 
varastatud ja kaotatud reisidokumentide 
andmebaasi (SLTD) kirjete, failide ja 
hoiatusteadetega. Võrdlemiseks ei tohiks 
kasutada muid isikuandmete kategooriaid 
peale nende, mis on juba esitatud 
infosüsteemides, kuhu päring esitatakse.

Or. fr
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Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, millega kustutatakse kogu tekstis viide ETIASe 
jälgimisnimekirjadele või konkreetsetele ohunäitajatele.

Muudatusettepanek 224
Jan Philipp Albrecht

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 
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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 225
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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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 
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.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Võrdlemine peaks olema 
automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse 
kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) 
eespool nimetatud infosüsteemides 
olevates taotlustes või kirjetes, failides või 
hoiatusteadetes olevate isikuandmete või 
nende kombinatsiooniga, ETIASe 
jälgimisnimekirjas olevate 
isikuandmetega või ohunäitajatega, peaks 
taotluse läbi vaatama selle liikmesriigi 
ETIASe riikliku üksuse töötaja, mis on 
märgitud sisenemise riigiks. ETIASe 

(22) Võrdlemine peaks olema 
automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse 
kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) 
eespool nimetatud infosüsteemides 
olevates taotlustes või kirjetes, failides või 
hoiatusteadetes olevate isikuandmete või 
nende kombinatsiooniga, peaks taotluse 
läbi vaatama selle liikmesriigi ETIASe 
riikliku üksuse töötaja, mis on märgitud 
sisenemise riigiks. ETIASe riikliku üksuse 
analüüsi tulemuseks peaks olema otsus 
selle kohta, kas reisiluba välja anda või 
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riikliku üksuse analüüsi tulemuseks peaks 
olema otsus selle kohta, kas reisiluba välja 
anda või mitte.

mitte. Ühelgi juhul ei tohiks see 
lisamenetlus võtta rohkem aega kui kaks 
nädalat ega tohi kunagi ületada tähtaega, 
mis muudab reisi võimatuks.

Or. fr

Muudatusettepanek 227
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Võrdlemine peaks olema 
automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse 
kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) 
eespool nimetatud infosüsteemides 
olevates taotlustes või kirjetes, failides või 
hoiatusteadetes olevate isikuandmete või 
nende kombinatsiooniga, ETIASe 
jälgimisnimekirjas olevate 
isikuandmetega või ohunäitajatega, peaks 
taotluse läbi vaatama selle liikmesriigi 
ETIASe riikliku üksuse töötaja, mis on 
märgitud sisenemise riigiks. ETIASe 
riikliku üksuse hindamise tulemuseks 
peaks olema otsus selle kohta, kas reisiluba 
välja anda või mitte.

(22) Võrdlemine peaks olema 
automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse 
kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) 
eespool nimetatud infosüsteemides 
olevates taotlustes või kirjetes, failides või 
hoiatusteadetes olevate isikuandmete või 
nende kombinatsiooniga, peaks taotluse 
läbi vaatama selle liikmesriigi ETIASe 
riikliku üksuse töötaja, mis on märgitud 
sisenemise riigiks. ETIASe riikliku üksuse 
hindamise tulemuseks peaks olema otsus 
selle kohta, kas reisiluba välja anda või 
mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Võrdlemine peaks olema 
automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse 
kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) 
eespool nimetatud infosüsteemides 

(22) Võrdlemine peaks olema 
automaatne. Kui võrdlemise teel tehakse 
kindlaks kokkulangevus (päringutabamus) 
eespool nimetatud infosüsteemides 
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olevates taotlustes või kirjetes, failides või 
hoiatusteadetes olevate isikuandmete või 
nende kombinatsiooniga, ETIASe 
jälgimisnimekirjas olevate isikuandmetega 
või ohunäitajatega, peaks taotluse läbi 
vaatama selle liikmesriigi ETIASe riikliku 
üksuse töötaja, mis on märgitud 
sisenemise riigiks. ETIASe riikliku üksuse 
hindamise tulemuseks peaks olema otsus 
selle kohta, kas reisiluba välja anda või 
mitte.

olevates taotlustes või kirjetes, failides või 
hoiatusteadetes olevate isikuandmete või 
nende kombinatsiooniga, ETIASe 
jälgimisnimekirjas olevate isikuandmetega 
või ohunäitajatega, peaks taotluse läbi 
vaatama vastutava liikmesriigi ETIASe 
riikliku üksuse töötaja. ETIASe riikliku 
üksuse hindamise tulemuseks peaks olema 
otsus selle kohta, kas reisiluba välja anda 
või mitte.

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 22 lõike 1 muudatusele tuleks käesoleva määrusega ette näha kohustuste 
tasakaalustatum jaotamine liikmesriikide riiklike üksuste vahel.

Muudatusettepanek 229
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kui automaatse menetlemise 
käigus saadakse Interpoli infosüsteemides 
(SLTD ja TDAWN) päringutabamus, 
peaks kesküksus tegema enne käsitsi 
menetlemist erikontrolli, et kontrollida 
päringutabamuse täpsust ja asjaomase 
reisija reisidokumendi Interpoli 
infosüsteemidesse sisestamise põhjusi.

Or. en

Selgitus

Vajalik kolmandate riikide tehtud teatavate selliste sisestuste tagajärgede vältimiseks, mis 
võivad põhineda muudel põhjustel kui infosüsteemi eesmärgid (nt poliitiliste vastaste süsteemi 
sisestamine), mis oleks asjaomase isiku suhtes diskrimineerivad.
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Muudatusettepanek 230
Heinz K. Becker

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 231
Marie-Christine Vergiat

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 
tõhusale õiguskaitsevahendile. Kaebus 
tuleks esitada taotluse kohta otsuse teinud 
liikmesriigis kooskõlas selle liikmesriigi 
õigusaktidega, isegi kui taotleja ei asu 
asjaomase menetluse ajal ELi 
territooriumil. Taotlejatele tuleb tagada 
vajalikud kaitsemeetmed seoses isikute 
kaitse ja põhiõiguste austamise 
põhimõtetega, nagu need on sätestatud 
Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses, 
ning eelkõige tuleb neile tagada õigus 
pääseda juurde oma andmetele, neid 
parandada ja kustutada ning õigus 
õiguskaitsevahendile, eelkõige kohtulikule 
õiguskaitsevahendile, ning avalike 
sõltumatute asutuste poolne järelevalve 
andmete töötlemise üle. Käesolevas 
määruses võetakse seega arvesse 
põhiõigusi ja järgitakse inimõiguste 
ülddeklaratsioonis, 1951. aasta Genfi 
pagulasseisundi konventsioonis ja 
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Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud põhimõtteid, eelkõige õigust 
inimväärikusele (harta artikkel 1), 
orjapidamise ja sunniviisilise töö keeldu 
(artikkel 5), õigust vabadusele ja 
turvalisusele (artikkel 6), 
varjupaigaõigust, era- ja perekonnaelu 
austamist (artikkel 7), perekonna 
taasühinemise õigust, õigust tervishoiule, 
isikuandmete kaitset (artikkel 8), 
diskrimineerimiskeeldu (artikkel 21), 
lapse õigusi (artikkel 24), eakate õigusi 
(artikkel 25), puuetega inimeste õigusi 
(artikkel 26) ja õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile (artikkel 47).

Or. fr

Muudatusettepanek 232
Jan Philipp Albrecht

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
tõhusale õiguskaitsevahendile.
Õiguskaitsemenetlus tuleks algatada
taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis 
kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega, 
mis peaks hõlmama kohtuliku õiguskaitse 
võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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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 ja õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Kaebus tuleks 
esitada ja õiguskaitsemenetlus algatada
taotluse kohta otsuse teinud liikmesriigis 
kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Vastavalt ELi põhiõiguste harta artiklile 47.

Muudatusettepanek 234
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja 
rahvatervise ning ebaseadusliku rände 
ohtu. Kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks konkreetsed 
ohunäitajad, ei tohiks mingil juhul 
põhineda taotleja rassil või etnilisel 
päritolul, poliitilistel seisukohtadel, 
usulistel või filosoofilistel veendumustel, 
ametiühingusse kuulumisel, seksuaalelul 
ega seksuaalsel sättumusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 235
Angelika Mlinar
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja 
rahvatervise ning ebaseadusliku rände 
ohtu. Kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks konkreetsed 
ohunäitajad, ei tohiks mingil juhul 
põhineda taotleja rassil või etnilisel 
päritolul, poliitilistel seisukohtadel, 
usulistel või filosoofilistel veendumustel, 
ametiühingusse kuulumisel, seksuaalelul 
ega seksuaalsel sättumusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 236
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja 
rahvatervise ning ebaseadusliku rände 
ohtu. Kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks konkreetsed ohunäitajad, ei tohiks 
mingil juhul põhineda taotleja rassil või 
etnilisel päritolul, poliitilistel 
seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel 
veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, 
seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel.

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja 
rahvatervise ning ebaseadusliku rände 
ohtu. Kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks konkreetsed ohunäitajad, ei tohiks 
mingil juhul põhineda taotleja rassil või 
etnilisel päritolul, poliitilistel 
seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel 
veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, 
seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel. 
Ühelgi juhul ei tohi vastutava liikmesriigi 
ETIASe riiklik üksus teha otsust üksnes 
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konkreetsetel ohunäitajatel põhinevale 
päringutabamusele tuginedes. Igal juhul 
teostab vastutava liikmesriigi ETIASe 
riiklik üksus rände-, julgeoleku- ja 
rahvaterviseohtude hindamise.

Or. fr

Muudatusettepanek 237
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja
rahvatervise ning ebaseadusliku rände 
ohtu. Kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks konkreetsed 
ohunäitajad, ei tohiks mingil juhul 
põhineda taotleja rassil või etnilisel 
päritolul, poliitilistel seisukohtadel, 
usulistel või filosoofilistel veendumustel, 
ametiühingusse kuulumisel, seksuaalelul 
ega seksuaalsel sättumusel.

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid eespool nimetatud 
andmebaasidega, ning need reeglid ei 
tohiks mingil juhul põhineda taotleja rassil 
või etnilisel päritolul, poliitilistel 
seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel 
veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, 
seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
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võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja
rahvatervise ning ebaseadusliku rände 
ohtu. Kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks konkreetsed ohunäitajad, ei tohiks 
mingil juhul põhineda taotleja rassil või
etnilisel päritolul, poliitilistel 
seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel 
veendumustel, ametiühingusse 
kuulumisel, seksuaalelul ega seksuaalsel 
sättumusel.

võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja 
ebaseadusliku rände ohtu. Kriteeriumid, 
mille alusel määratakse kindlaks 
konkreetsed ohunäitajad, ei tohiks mingil 
juhul põhineda taotleja sool, rassil, 
nahavärvusel, etnilisel või sotsiaalsel
päritolul, geneetilistel omadustel, keelel, 
usul, poliitilistel või muudel 
seisukohtadel, rahvusvähemusse
kuulumisel, varalisel seisundil, 
sünnipäral, puuetel, vanusel ega 
seksuaalsel sättumusel.

Or. en

Selgitus

Vastavalt ELi põhiõiguste harta artiklile 21.

Muudatusettepanek 239
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja 
rahvatervise ning ebaseadusliku rände 
ohtu. Kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks konkreetsed ohunäitajad, ei tohiks 
mingil juhul põhineda taotleja rassil või 
etnilisel päritolul, poliitilistel 
seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel 
veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, 
seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 240
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja 
rahvatervise ning ebaseadusliku rände
ohtu. Kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks konkreetsed ohunäitajad, ei tohiks 
mingil juhul põhineda taotleja rassil või 
etnilisel päritolul, poliitilistel 
seisukohtadel, usulistel või filosoofilistel 
veendumustel, ametiühingusse kuulumisel, 
seksuaalelul ega seksuaalsel sättumusel.

(25) Taotlustoimiku läbivaatamisel 
tuleks lähtuda taustakontrollireeglitest, 
võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimiku andmeid konkreetsete 
ohunäitajatega, mis kajastavad 
kindlaksmääratud julgeoleku- ja 
rahvatervise ohtu. Kriteeriumid, mille 
alusel määratakse kindlaks konkreetsed 
ohunäitajad, ei tohiks mingil juhul 
põhineda taotleja rassil või etnilisel 
päritolul, poliitilistel seisukohtadel, 
usulistel või filosoofilistel veendumustel, 
ametiühingusse kuulumisel, seksuaalelul 
ega seksuaalsel sättumusel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 
välja ebaseadusliku rände tõkestamine.

Muudatusettepanek 241
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks koostada ETIASe 
jälgimisnimekiri, et leida seoseid ETIASe 
taotlustoimiku ja selliseid isikuid käsitleva 
teabe vahel, keda kahtlustatakse raske 
kuriteo või terroriakti sooritamises või 
kelle puhul on faktilisi tõendeid või piisav 
alus arvata, et nad panevad toime raske 

välja jäetud
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kuriteo või terroriakti. ETIASe 
jälgimisnimekirja andmeid peaks töötlema 
Europol vastavalt määruse (EL) nr 
2016/794 artikli 18 lõike 2 punktile a ja 
Europoli integreeritud andmehalduse 
kontseptsioonile, mille abil seda määrust 
rakendatakse. Europolile teabe andmisel 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
määrata, millisel eesmärgil või 
eesmärkidel seda töödelda tuleb, 
sealhulgas piirata töötlemist ETIASe 
jälgimisnimekirjaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 242
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks koostada ETIASe 
jälgimisnimekiri, et leida seoseid ETIASe 
taotlustoimiku ja selliseid isikuid käsitleva 
teabe vahel, keda kahtlustatakse raske 
kuriteo või terroriakti sooritamises või 
kelle puhul on faktilisi tõendeid või piisav 
alus arvata, et nad panevad toime raske 
kuriteo või terroriakti. ETIASe 
jälgimisnimekirja andmeid peaks töötlema 
Europol vastavalt määruse (EL) nr 
2016/794 artikli 18 lõike 2 punktile a ja 
Europoli integreeritud andmehalduse 
kontseptsioonile, mille abil seda määrust 
rakendatakse. Europolile teabe andmisel 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
määrata, millisel eesmärgil või 
eesmärkidel seda töödelda tuleb, 
sealhulgas piirata töötlemist ETIASe 
jälgimisnimekirjaga.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 243
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks koostada ETIASe 
jälgimisnimekiri, et leida seoseid ETIASe 
taotlustoimiku ja selliseid isikuid käsitleva 
teabe vahel, keda kahtlustatakse raske 
kuriteo või terroriakti sooritamises või 
kelle puhul on faktilisi tõendeid või piisav 
alus arvata, et nad panevad toime raske 
kuriteo või terroriakti. ETIASe 
jälgimisnimekirja andmeid peaks töötlema 
Europol vastavalt määruse (EL) nr 
2016/794 artikli 18 lõike 2 punktile a ja 
Europoli integreeritud andmehalduse 
kontseptsioonile, mille abil seda määrust 
rakendatakse. Europolile teabe andmisel 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
määrata, millisel eesmärgil või eesmärkidel 
seda töödelda tuleb, sealhulgas piirata 
töötlemist ETIASe jälgimisnimekirjaga.

(26) Tuleks koostada ETIASe 
jälgimisnimekiri, et leida seoseid ETIASe 
taotlustoimiku ja selliseid isikuid käsitleva 
teabe vahel, keda kahtlustatakse raske 
kuriteo või terroriakti sooritamises või 
selles osalemises. ETIASe 
jälgimisnimekirja andmeid peaks töötlema 
Europol vastavalt määruse (EL) nr 
2016/794 artikli 18 lõike 2 punktile a ja 
Europoli integreeritud andmehalduse 
kontseptsioonile, mille abil seda määrust 
rakendatakse. Europolile teabe andmisel 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
määrata, millisel eesmärgil või eesmärkidel 
seda töödelda tuleb, sealhulgas piirata
töötlemist ETIASe jälgimisnimekirjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks koostada ETIASe 
jälgimisnimekiri, et leida seoseid ETIASe 
taotlustoimiku ja selliseid isikuid käsitleva 
teabe vahel, keda kahtlustatakse raske 
kuriteo või terroriakti sooritamises või 
kelle puhul on faktilisi tõendeid või piisav 
alus arvata, et nad panevad toime raske 
kuriteo või terroriakti. ETIASe 
jälgimisnimekirja andmeid peaks töötlema 

(26) Tuleks koostada ETIASe 
jälgimisnimekiri, et leida seoseid ETIASe 
taotlustoimiku ja selliseid isikuid käsitleva 
teabe vahel, keda kahtlustatakse raske 
kuriteo või terroriakti sooritamises või 
selles osalemises või kelle puhul on
faktilisi tõendeid või piisav alus arvata, et 
nad panevad toime raske kuriteo või 
terroriakti. ETIASe jälgimisnimekirja 
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Europol vastavalt määruse (EL) nr 
2016/794 artikli 18 lõike 2 punktile a ja 
Europoli integreeritud andmehalduse 
kontseptsioonile, mille abil seda määrust 
rakendatakse. Europolile teabe andmisel 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
määrata, millisel eesmärgil või eesmärkidel 
seda töödelda tuleb, sealhulgas piirata 
töötlemist ETIASe jälgimisnimekirjaga.

andmeid peaks töötlema Europol vastavalt 
määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 
punktile a ja Europoli integreeritud 
andmehalduse kontseptsioonile, mille abil 
seda määrust rakendatakse. Europolile 
teabe andmisel peaks liikmesriikidel olema 
võimalik määrata, millisel eesmärgil või 
eesmärkidel seda töödelda tuleb, sealhulgas 
piirata töötlemist ETIASe 
jälgimisnimekirjaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 245
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, ebaseadusliku rände 
mustrid ja rahvatervist ähvardavad ohud, 
tuleb neile vastu seista tõhusate 
vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sobivad 
kaitsemeetmed, millega tagatakse, et 
eraelu ja isikuandmete kaitse õigusesse 
sekkutakse ainult sel määral, mil see on 
vajalik demokraatliku ühiskonna 
toimimiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 246
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AM\1135863ET.docx 59/158 PE609.321v02-00

ET

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, ebaseadusliku rände 
mustrid ja rahvatervist ähvardavad ohud, 
tuleb neile vastu seista tõhusate 
vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sellised 
kaitsemeetmed, millega piiratakse eraelu ja 
isikuandmete kaitse õigusesse sekkumist 
ainult sel määral, mil see on vajalik 
demokraatliku ühiskonna toimimiseks.

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, tuleb neile vastu seista 
tõhusate vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sellised 
kaitsemeetmed, millega piiratakse eraelu ja 
isikuandmete kaitse õigusesse sekkumist 
ainult sel määral, mil see on vajalik 
demokraatliku ühiskonna toimimiseks. Igal 
juhul ei tohi need uued vahendid piirata 
asjaomaste isikute rahvusvahelises 
õiguses sätestatud õiguseid.

Or. fr

Muudatusettepanek 247
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, ebaseadusliku rände 
mustrid ja rahvatervist ähvardavad ohud,
tuleb neile vastu seista tõhusate 
vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sobivad 
kaitsemeetmed, millega tagatakse, et eraelu 
ja isikuandmete kaitse õigusesse 
sekkutakse ainult sel määral, mil see on 
vajalik demokraatliku ühiskonna 
toimimiseks.

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, tuleb neile vastu seista 
tõhusate vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sobivad 
kaitsemeetmed, millega tagatakse, et eraelu 
ja isikuandmete kaitse õigusesse 
sekkutakse ainult sel määral, mil see on 
vajalik demokraatliku ühiskonna 
toimimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, ebaseadusliku rände 
mustrid ja rahvatervist ähvardavad ohud, 
tuleb neile vastu seista tõhusate 
vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sobivad 
kaitsemeetmed, millega tagatakse, et eraelu 
ja isikuandmete kaitse õigusesse 
sekkutakse ainult sel määral, mil see on 
vajalik demokraatliku ühiskonna 
toimimiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 249
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, ebaseadusliku rände 
mustrid ja rahvatervist ähvardavad ohud, 
tuleb neile vastu seista tõhusate 
vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sobivad 
kaitsemeetmed, millega tagatakse, et eraelu 
ja isikuandmete kaitse õigusesse 
sekkutakse ainult sel määral, mil see on 
vajalik demokraatliku ühiskonna 
toimimiseks.

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud ja rahvatervist ähvardavate 
ohtude uued ilmingud, tuleb neile vastu 
seista tõhusate vastumeetmete ja 
tänapäevaste vahenditega. Kuna need 
vahendid hõlmavad suures mahus 
isikuandmete töötlemist, tuleks kehtestada 
sobivad kaitsemeetmed, millega tagatakse, 
et eraelu ja isikuandmete kaitse õigusesse 
sekkutakse ainult sel määral, mil see on 
vajalik demokraatliku ühiskonna 
toimimiseks.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 



AM\1135863ET.docx 61/158 PE609.321v02-00

ET

välja ebaseadusliku rände tõkestamine.

Muudatusettepanek 250
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, ebaseadusliku rände 
mustrid ja rahvatervist ähvardavad ohud, 
tuleb neile vastu seista tõhusate 
vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sobivad 
kaitsemeetmed, millega tagatakse, et eraelu 
ja isikuandmete kaitse õigusesse 
sekkutakse ainult sel määral, mil see on 
vajalik demokraatliku ühiskonna 
toimimiseks.

(27) Kuna pidevalt kerkivad esile uued 
julgeolekuohud, ebaseadusliku rände 
mustrid, tuleb neile vastu seista tõhusate 
vastumeetmete ja tänapäevaste 
vahenditega. Kuna need vahendid 
hõlmavad suures mahus isikuandmete 
töötlemist, tuleks kehtestada sobivad 
kaitsemeetmed, millega tagatakse, et eraelu 
ja isikuandmete kaitse õigusesse 
sekkutakse ainult sel määral, mil see on 
vajalik demokraatliku ühiskonna 
toimimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Seepärast tuleks ETIASe 
isikuandmeid hoida turvaliselt; neile 
juurdepääsu õigus tohiks olla ainult 
sellekohaste õigustega töötajatel. Mitte 
mingil juhul ei tohi neid kasutada mis tahes 
diskrimineerimisel põhinevate otsuste 
tegemiseks. Isikuandmeid tuleks säilitada 
turvaliselt liidu eu-LISA süsteemis.

(28) Seepärast tuleks ETIASe 
isikuandmeid hoida turvaliselt, järgides 
alati Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikleid 7 ja 8 ning inimõiguste 
ülddeklaratsiooni artiklit 8; neile 
juurdepääsu õigus tohiks olla ainult 
sellekohaste õigustega töötajatel, tagades 
põhiõiguste austamise üldiselt ja eelkõige 
järgmiste õiguste austamise: õigus eraelu 
puutumatusele, õigus isikuandmete
kaitsele, varjupaigaõigus, õigus 
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perekonnaelule ja perekonna 
taasühinemisele ning õigus tervishoiule, 
inimväärikusele ja puutumatusele, ning 
tagades haavatavate inimeste ja eriti 
saatjata alaealiste kaitse. Need peavad 
võtma arvesse võimalikke muutusi 
asjaomaste isikute olukorras ning mitte 
mingil juhul ei tohi neid kasutada mis tahes 
diskrimineerimisel põhinevate otsuste 
tegemiseks. Peale selle ei tohiks need 
diskrimineerida isikuid soo, nahavärvuse, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste 
omaduste, keele, usutunnistuse või 
veendumuste, poliitiliste või muude 
arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 
varalise seisundi, sünnipära, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu. 
Need ei tohi piirata asjaomaste isikute 
õigust pöörduda oma õiguste rikkumise 
korral pädevasse kohtusse. Isikuandmeid 
tuleks säilitada turvaliselt liidu eu-LISA 
süsteemis. Kogu ETIASe tegevust peavad 
auditeerima nii Euroopa kui ka riiklikul 
tasandil regulaarselt ja sõltumatult 
sõltumatud ja pädevad Euroopa ja riigi 
ametiasutused, sealhulgas Euroopa 
Andmekaitseinspektor.

Or. fr

Muudatusettepanek 252
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 
kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 
kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 
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hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
reisiluba tühistada. Samasugune on 
lähenemisviis ka ETIASe 
jälgimisnimekirja uute elementide 
lisamise puhul: neid võrreldakse ETIASes 
säilitatavate taotlustoimikutega, et 
kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva 
reisidokumendi vahel on vastavus. 
Päringutabamusest tuleks kohe teavitada 
sisenemise liikmesriigi ETIASe riiklikku 
üksust ja vajaduse korral reisiluba 
tühistada. Tuleks ette näha ka võimalus 
tunnistada reisiluba kehtetuks taotleja 
nõudmisel.

hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
reisiluba tühistada. Tuleks ette näha ka 
võimalus tunnistada reisiluba kehtetuks 
taotleja nõudmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 
kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 
hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
reisiluba tühistada. Samasugune on 
lähenemisviis ka ETIASe 
jälgimisnimekirja uute elementide 
lisamise puhul: neid võrreldakse ETIASes 
säilitatavate taotlustoimikutega, et 
kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva 

(29) Juba antud reisiload tuleks üle 
kontrollida ja vajaduse korral tühistada 
või tunnistada kehtetuks niipea, kui selgub, 
et loa andmise kriteeriume ei täideta või 
enam ei täideta. Eelkõige juhul, kui 
sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 
hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
reisiluba üle kontrollida. Tuleks jätta ka 
võimalus tühistada reisiluba taotleja 
nõudmisel.
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reisidokumendi vahel on vastavus. 
Päringutabamusest tuleks kohe teavitada 
sisenemise liikmesriigi ETIASe riiklikku 
üksust ja vajaduse korral reisiluba 
tühistada. Tuleks jätta ka võimalus 
tühistada reisiluba taotleja nõudmisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 254
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 
kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 
hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
reisiluba tühistada. Samasugune on 
lähenemisviis ka ETIASe 
jälgimisnimekirja uute elementide lisamise 
puhul: neid võrreldakse ETIASes 
säilitatavate taotlustoimikutega, et 
kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva 
reisidokumendi vahel on vastavus. 
Päringutabamusest tuleks kohe teavitada 
sisenemise liikmesriigi ETIASe riiklikku 
üksust ja vajaduse korral reisiluba 
tühistada. Tuleks jätta ka võimalus 
tühistada reisiluba taotleja nõudmisel.

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 
kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 
hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja, 
välja arvatud liikmesriigi julgeolekuga 
seotud erandjuhtumil, reisiluba tühistada. 
Samasugune on lähenemisviis ka ETIASe 
jälgimisnimekirja uute elementide lisamise 
puhul: neid võrreldakse ETIASes 
säilitatavate taotlustoimikutega, et 
kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva 
reisidokumendi vahel on vastavus. 
Päringutabamusest tuleks kohe teavitada 
sisenemise liikmesriigi ETIASe riiklikku 
üksust ja vajaduse korral reisiluba 
tühistada. Tuleks jätta ka võimalus 
tühistada reisiluba taotleja nõudmisel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 255
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 
kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 
hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
reisiluba tühistada. Samasugune on 
lähenemisviis ka ETIASe 
jälgimisnimekirja uute elementide lisamise 
puhul: neid võrreldakse ETIASes 
säilitatavate taotlustoimikutega, et 
kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva 
reisidokumendi vahel on vastavus. 
Päringutabamusest tuleks kohe teavitada 
sisenemise liikmesriigi ETIASe riiklikku 
üksust ja vajaduse korral reisiluba 
tühistada. Tuleks jätta ka võimalus 
tühistada reisiluba taotleja nõudmisel.

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 
kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise, varastamise või 
kehtetuks tunnistamise tõttu sisestatakse 
uus hoiatusteade, peaks SIS sellest 
teavitama ETIASt, kes omakorda peaks 
kontrollima, kas uue hoiatusteate ja mõne 
kehtiva reisiloa vahel on vastavus. 
Vastavuse leidmisel tuleks sellest kohe 
teavitada hoiatusteate loonud liikmesriigi 
ETIASe riiklikku üksust ja reisiluba 
tühistada. Samasugune on lähenemisviis ka 
ETIASe jälgimisnimekirja uute elementide 
lisamise puhul: neid võrreldakse ETIASes 
säilitatavate taotlustoimikutega, et 
kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva 
reisidokumendi vahel on vastavus. 
Päringutabamusest tuleks kohe teavitada 
need uued elemendid sisestanud
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
vajaduse korral reisiluba tühistada. Tuleks 
jätta ka võimalus tühistada reisiluba 
taotleja nõudmisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 256
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 

(29) Juba antud reisiload tuleks 
tühistada või tunnistada kehtetuks niipea, 
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kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 
hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
reisiluba tühistada. Samasugune on 
lähenemisviis ka ETIASe 
jälgimisnimekirja uute elementide lisamise 
puhul: neid võrreldakse ETIASes 
säilitatavate taotlustoimikutega, et 
kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva 
reisidokumendi vahel on vastavus. 
Päringutabamusest tuleks kohe teavitada 
sisenemise liikmesriigi ETIASe riiklikku 
üksust ja vajaduse korral reisiluba 
tühistada. Tuleks ette näha ka võimalus 
tunnistada reisiluba kehtetuks taotleja 
nõudmisel.

kui selgub, et loa andmise kriteeriume ei 
täideta või enam ei täideta. Eelkõige juhul, 
kui sisenemise keelamise eesmärgil või 
reisidokumendi kaotamise või varastamise 
tõttu sisestatakse uus hoiatusteade, peaks 
SIS sellest teavitama ETIASt, kes 
omakorda peaks kontrollima, kas uue 
hoiatusteate ja mõne kehtiva reisiloa vahel 
on vastavus. Vastavuse leidmisel tuleks 
sellest kohe teavitada hoiatusteate loonud 
liikmesriigi ETIASe riiklikku üksust ja 
reisiluba tühistada. Samasugune on 
lähenemisviis ka ETIASe 
jälgimisnimekirja uute elementide lisamise 
puhul: neid võrreldakse ETIASes 
säilitatavate taotlustoimikutega, et 
kontrollida, kas uue elemendi ja kehtiva 
reisidokumendi vahel on vastavus. 
Päringutabamusest tuleks kohe teavitada 
vastutava liikmesriigi ETIASe riiklikku 
üksust ja vajaduse korral reisiluba 
tühistada. Tuleks ette näha ka võimalus 
tunnistada reisiluba kehtetuks taotleja 
nõudmisel.

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 22 lõike 1 muudatusele tuleks käesoleva määrusega ette näha kohustuste 
tasakaalustatum jaotamine liikmesriikide riiklike üksuste vahel.

Muudatusettepanek 257
Gérard Deprez, Louis Michel

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 

(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 kehtivusega reisiluba, 
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reisiluba. mis kehtib kuni 180 päeva alates 
asjaomase loa andmise kuupäevast või 
90 päeva alates esimesest asjaomase loa 
alusel riiki sisenemisest. Erandjuhul võib 
asjaomane luba kehtida mitme muu 
liikmesriigi territooriumil, tingimusel et 
iga kõnealuse liikmesriigi riiklik üksus on 
väljendanud oma nõusolekut.

Or. fr

Muudatusettepanek 258
Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kui liikmesriik peab erandjuhtudel 
vajalikuks lubada kolmanda riigi kodanikul 
siseneda oma territooriumile 
humanitaarkaalutlustel või riigi huvides või 
rahvusvaheliste kohustuste tõttu, peaks 
olema võimalik talle anda piiratud 
territoriaalse ja ajalise kehtivusega 
reisiluba.

(30) Kui liikmesriik peab erandjuhtudel 
vajalikuks lubada kolmanda riigi kodanikul 
siseneda oma territooriumile 
humanitaarkaalutlustel kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega või riigi huvides 
või rahvusvaheliste kohustuste tõttu, peaks 
olema võimalik talle anda piiratud 
territoriaalse ja ajalise kehtivusega 
reisiluba. Rahvusvahelise kaitsega seotud 
kaalutlusi ei tohiks piiratud territoriaalse 
kehtivusega lubade andmise kontekstis
liigitada humanitaarkaalutlusteks.

Or. nl

Muudatusettepanek 259
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kui liikmesriik peab erandjuhtudel 
vajalikuks lubada kolmanda riigi 
kodanikul siseneda oma territooriumile

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

rahvusvaheliste kohustuste tõttu, peaks 
olema võimalik talle anda piiratud 
territoriaalse ja ajalise kehtivusega 
reisiluba.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Marie-Christine Vergiat

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 reisida
humanitaarkaalutlustel, peab olema 
võimalik talle riigi huvides või 
rahvusvahelise kohustuse tõttu anda 
piiratud territoriaalse ja ajalise kehtivusega 
reisiluba.

Or. fr

Muudatusettepanek 261
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Lennu- ja meretranspordiettevõtteid 
ning ettevõtteid, kes veavad reisijate rühmi 
bussiga, tuleks kohustada kontrollima, kas 
reisijail on kõik Schengeni konventsiooni25

kohaselt liikmesriikide territooriumile 
reisimiseks vajalikud reisidokumendid ja 
kehtiv reisiluba. ETIASe toimik ise ei 
tohiks olla vedajaile kättesaadav. Vedajail 
peaks olema võimalik andmetega tutvuda
muu hulgas mobiilsete tehniliste 
lahenduste abil turvalise internetiühenduse

(31) Lennu- ja meretranspordiettevõtteid 
ning ettevõtteid, kes veavad reisijate rühmi 
bussiga, tuleks kohustada kontrollima, kas 
reisijail on kõik Schengeni konventsiooni25

kohaselt liikmesriikide territooriumile 
reisimiseks vajalikud reisidokumendid ja 
kehtiv reisiluba, ning piiratud 
territoriaalse kehtivusega reisiloa korral, 
mis territooriumile või territooriumidele 
on taotlejal lubatud siseneda. ETIASe 
toimik ise ei tohiks olla vedajaile 
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kaudu, kasutades reisidokumendil olevaid 
andmeid.

kättesaadav. Vedajail peaks olema 
võimalik saata päring ETIASe 
kesksüsteemile muu hulgas mobiilsete 
tehniliste lahenduste abil turvalise 
ühenduse kaudu, kasutades 
reisidokumendil olevaid andmeid.

_________________ _________________

25 Konventsioon, millega rakendatakse 14. 
juuni 1985. aasta Schengeni lepingut 
Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa 
Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi 
valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli 
järkjärgulise kaotamise kohta

25 Konventsioon, millega rakendatakse 14. 
juuni 1985. aasta Schengeni lepingut 
Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa 
Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi 
valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli 
järkjärgulise kaotamise kohta

Or. fr

Muudatusettepanek 262
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Lennu- ja 
meretranspordiettevõtteid ning ettevõtteid, 
kes veavad reisijate rühmi bussiga, tuleks 
kohustada kontrollima, kas reisijail on 
kõik Schengeni konventsiooni25 kohaselt 
liikmesriikide territooriumile reisimiseks 
vajalikud reisidokumendid ja kehtiv 
reisiluba. ETIASe toimik ise ei tohiks olla 
vedajaile kättesaadav. Vedajail peaks 
olema võimalik andmetega tutvuda muu 
hulgas mobiilsete tehniliste lahenduste abil 
turvalise internetiühenduse kaudu, 
kasutades reisidokumendil olevaid 
andmeid.

(31) Enne reisijate pardaleasumist 
peaksid lennu- ja meretranspordiettevõtjad
ning rahvusvahelised vedajad, kes veavad 
reisijate rühmi bussiga, olema kohustatud
kontrollima, et reisijatel oleks kehtiv 
reisiluba. ETIASe toimik ise ei tohiks olla 
ettevõtjaile kättesaadav. Vedajail peaks 
olema võimalik andmetega tutvuda muu 
hulgas mobiilsete tehniliste lahenduste abil 
turvalise internetiühenduse kaudu, 
kasutades reisidokumendil olevaid 
andmeid.

_________________

25 Konventsioon, millega rakendatakse 14. 
juuni 1985. aasta Schengeni lepingut 
Beneluxi Majandusliidu riikide, 
Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse 
Vabariigi valitsuste vahel nende 
ühispiiridel kontrolli järkjärgulise 
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kaotamise kohta

Or. fr

Muudatusettepanek 263
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Lennu- ja meretranspordiettevõtteid 
ning ettevõtteid, kes veavad reisijate rühmi 
bussiga, tuleks kohustada kontrollima, kas 
reisijail on kõik Schengeni 
konventsiooni25 kohaselt liikmesriikide 
territooriumile reisimiseks vajalikud 
reisidokumendid ja kehtiv reisiluba. 
ETIASe toimik ise ei tohiks olla vedajaile 
kättesaadav. Vedajail peaks olema 
võimalik andmetega tutvuda muu hulgas 
mobiilsete tehniliste lahenduste abil 
turvalise internetiühenduse kaudu, 
kasutades reisidokumendil olevaid 
andmeid.

(31) Lennu- ja meretranspordiettevõtteid 
ning ettevõtteid, kes veavad reisijate rühmi 
bussiga, tuleks kohustada kontrollima, kas 
reisijail on olemas reisiload. ETIASe 
toimik ise ei tohi olla vedajaile 
kättesaadav. Vedajail peaks olema 
võimalik kontrollida asjaomase loa 
kehtivust muu hulgas mobiilsete tehniliste 
lahenduste abil turvalise internetiühenduse 
kaudu, kasutades reisidokumendil olevaid 
andmeid. Loa puudumine ei tohiks olla 
piisav põhjus sõidukisse sisenemise 
keelamiseks, eriti kui isik peab reisima 
ettenägematult ja/või kiireloomulises 
olukorras, ning taotluse esitamine peaks 
olema võimalik saabumiskohaks oleva 
liikmesriigi piiril.

_________________

25 Konventsioon, millega rakendatakse 14. 
juuni 1985. aasta Schengeni lepingut 
Beneluxi Majandusliidu riikide, 
Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse 
Vabariigi valitsuste vahel nende 
ühispiiridel kontrolli järkjärgulise 
kaotamise kohta

Or. fr

Muudatusettepanek 264
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Lennu- ja 
meretranspordiettevõtteid ning ettevõtteid, 
kes veavad reisijate rühmi bussiga, tuleks 
kohustada kontrollima, kas reisijail on kõik 
Schengeni konventsiooni25 kohaselt 
liikmesriikide territooriumile reisimiseks 
vajalikud reisidokumendid ja kehtiv 
reisiluba. ETIASe toimik ise ei tohiks olla 
vedajatele kättesaadav. Vedajail peaks 
olema võimalik andmetega tutvuda muu 
hulgas mobiilsete tehniliste lahenduste abil 
turvalise internetiühenduse kaudu, 
kasutades reisidokumendil olevaid 
andmeid.

(31) Lennutranspordiettevõtteid tuleks 
kohustada enne pardaleminekut
kontrollima, kas reisijail on kõik Schengeni 
konventsiooni25 kohaselt liikmesriikide 
territooriumile reisimiseks vajalikud 
reisidokumendid ja kehtiv reisiluba. 
ETIASe toimik ise ei tohiks olla vedajatele 
kättesaadav. Vedajail peaks olema 
võimalik andmetega tutvuda muu hulgas 
mobiilsete tehniliste lahenduste abil 
turvalise internetiühenduse kaudu, 
kasutades reisidokumendil olevaid 
andmeid.

_________________ _________________

25 Konventsioon, millega rakendatakse 14. 
juuni 1985. aasta Schengeni lepingut 
Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa 
Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi 
valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli 
järkjärgulise kaotamise kohta

25 Konventsioon, millega rakendatakse 14. 
juuni 1985. aasta Schengeni lepingut 
Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa 
Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi 
valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli 
järkjärgulise kaotamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Muudetud sissesõidutingimuste 
järgimiseks peaksid piirivalveametnikud 
kontrollima, kas reisijal on kehtiv reisiluba. 
Seepärast peaksid piirivalveametnikud 
tavapärase piirikontrolli käigus lugema 
reisidokumendi andmeid elektroonselt. 
Selle käigus esitatakse päring Schengeni 
piirieeskirjades ette nähtud eri 
andmebaasidele, sealhulgas ETIASele, mis 
annab ajakohase teabe reisiloa staatuse 

(32) Muudetud sissesõidutingimuste 
järgimiseks peaksid piirivalveametnikud 
kontrollima, kas reisijal on kehtiv reisiluba. 
Seepärast peaksid piirivalveametnikud 
tavapärase piirikontrolli käigus lugema 
reisidokumendi andmeid elektroonselt. 
Selle käigus esitatakse päring Schengeni 
piirieeskirjades ette nähtud eri 
andmebaasidele, sealhulgas ETIASele, mis 
annab ajakohase teabe reisiloa staatuse 
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kohta. ETIASe toimik ise ei tohiks olla
piirivalveametnikule piirikontrolli 
tegemiseks kättesaadav. Piirivalveametnik 
ei tohiks kehtiva reisiloata isikut riiki 
lubada ja peaks viima piirikontrolli lõpule 
sellest lähtuvalt. Kui isikul on kehtiv 
reisiluba, peaks otsuse tema riiki lubamise 
või mittelubamise kohta tegema 
piirivalveametnik.

kohta ja piiratud territoriaalse 
kehtivusega reisiloa korral selle 
territooriumi või nende territooriumide 
kohta, kuhu taotlejal on lubatud siseneda. 
Piirivalveametnikule ei tohiks piirikontrolli 
tegemiseks kättesaadav olla ETIASe 
toimik ise, vaid üksnes asjakohane 
lisateave teise astme kontrollide jaoks, 
mille ETIASe riiklik üksus võib 
piirikontrolli lihtsustamiseks lisada. 
Piirivalveametnik ei tohiks kehtiva 
reisiloata isikut riiki lubada ja peaks viima 
piirikontrolli lõpule sellest lähtuvalt. Kui 
isikul on kehtiv reisiluba, peaks otsuse 
tema riiki lubamise või mittelubamise 
kohta tegema piirivalveametnik.

Or. fr

Muudatusettepanek 266
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Muudetud sissesõidutingimuste 
järgimiseks peaksid piirivalveametnikud 
kontrollima, kas reisijal on kehtiv reisiluba. 
Seepärast peaksid piirivalveametnikud 
tavapärase piirikontrolli käigus lugema 
reisidokumendi andmeid elektroonselt. 
Selle käigus esitatakse päring Schengeni 
piirieeskirjades ette nähtud eri 
andmebaasidele, sealhulgas ETIASele, mis 
annab ajakohase teabe reisiloa staatuse 
kohta. ETIASe toimik ise ei tohiks olla 
piirivalveametnikule piirikontrolli 
tegemiseks kättesaadav. Piirivalveametnik 
ei tohiks kehtiva reisiloata isikut riiki 
lubada ja peaks viima piirikontrolli lõpule 
sellest lähtuvalt. Kui isikul on kehtiv 
reisiluba, peaks otsuse tema riiki lubamise 
või mittelubamise kohta tegema 
piirivalveametnik.

(32) Muudetud sissesõidutingimuste 
järgimiseks peaksid piirivalveametnikud 
kontrollima, kas reisijal on kehtiv reisiluba. 
Seepärast peaksid piirivalveametnikud 
tavapärase piirikontrolli käigus lugema 
reisidokumendi andmeid elektroonselt. 
Selle käigus esitatakse päring Schengeni 
piirieeskirjades ette nähtud eri 
andmebaasidele, sealhulgas ETIASele, mis 
annab ajakohase teabe reisiloa staatuse 
kohta. ETIASe toimik ise ei tohiks olla 
piirivalveametnikule piirikontrolli 
tegemiseks kättesaadav. Piirivalveametnik 
peaks kehtiva reisiloata isiku puhul 
veenduma, et reisija suundub taotluse 
esitamiseks määratud kohta, või 
kontrollima, kas ta võib territooriumile 
siseneda piiratud territoriaalse 
kehtivusega loa alusel või muudel 
põhjustel. Kui isikul on kehtiv reisiluba, 
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peaks otsuse tema riiki lubamise või 
mittelubamise kohta tegema 
piirivalveametnik.

Or. fr

Muudatusettepanek 267
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Muudetud sissesõidutingimuste 
järgimiseks peaksid piirivalveametnikud 
kontrollima, kas reisijal on kehtiv reisiluba. 
Seepärast peaksid piirivalveametnikud 
tavapärase piirikontrolli käigus lugema 
reisidokumendi andmeid elektroonselt. 
Selle käigus esitatakse päring Schengeni 
piirieeskirjades ette nähtud eri 
andmebaasidele, sealhulgas ETIASele, mis 
annab ajakohase teabe reisiloa staatuse 
kohta. ETIASe toimik ise ei tohiks olla 
piirivalveametnikule piirikontrolli 
tegemiseks kättesaadav. Piirivalveametnik 
ei tohiks kehtiva reisiloata isikut riiki 
lubada ja peaks viima piirikontrolli lõpule 
sellest lähtuvalt. Kui isikul on kehtiv 
reisiluba, peaks otsuse tema riiki lubamise 
või mittelubamise kohta tegema 
piirivalveametnik.

(32) Muudetud sissesõidutingimuste 
järgimiseks peaksid piirivalveametnikud 
kontrollima, kas reisijal on kehtiv reisiluba. 
Seepärast peaksid piirivalveametnikud 
tavapärase piirikontrolli käigus lugema 
reisidokumendi andmeid elektroonselt. 
Selle käigus esitatakse päring Schengeni 
piirieeskirjades ette nähtud eri 
andmebaasidele, sealhulgas ETIASele, mis 
annab ajakohase teabe reisiloa staatuse 
kohta. Piirikontrolli tegemiseks peaksid 
teatavad ETIASe toimiku andmed olema 
piirivalveametnikele kättesaadavad, et neil 
oleks võimalik tõhusalt oma ülesannet 
täita. Piirivalveametnik ei tohiks kehtiva 
reisiloata isikut riiki lubada ja peaks viima 
piirikontrolli lõpule sellest lähtuvalt. Kui 
isikul on kehtiv reisiluba, peaks otsuse 
tema riiki lubamise või mittelubamise 
kohta tegema piirivalveametnik.

Or. fr

Muudatusettepanek 268
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(32 a) Arvestades, et kehtiva reisiloa 
omamine on teatavate kolmandate riikide 
kodanike kategooriate riiki sisenemise ja 
seal viibimise tingimuseks, peaks 
liikmesriikide migratsiooniasutustel 
olema võimalik teha päringuid ETIASe 
kesksüsteemis. Liikmesriikide 
immigratsiooniasutustel peaks olema 
juurdepääs teatavale teabele, mis on 
salvestatud ETIASe kesksüsteemis, 
eelkõige tagasisaatmise eesmärgil. Nad 
peaksid olema võimelised tegema 
otsinguid ETIASe kesksüsteemis, 
kasutades reisidokumendi masinloetaval 
alal olevaid andmeid, ilma et nad peaksid 
tingimata kasutama asjakohaseid 
eriseadmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 269
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Võitluses terroriaktide ja muude 
raskete kuritegudega ning pidades silmas 
kuritegelike võrgustike üleilmastumist, on 
oluline, et õiguskaitseasutustel oleks 
ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalik 
teave. Viisainfosüsteemi (VIS) andmete 
kasutamine õiguskaitse eesmärgil on juba 
aidanud kaasa inim- ja narkokaubanduse 
ning terrorismi juhtumite uurimisele. 
Viisainfosüsteemis ei ole andmeid 
viisanõudest vabastatud kolmandate 
riikide kodanike kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 270
Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Võitluses terroriaktide ja muude 
raskete kuritegudega ning pidades silmas 
kuritegelike võrgustike üleilmastumist, on 
oluline, et õiguskaitseasutustel oleks 
ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalik 
teave. Viisainfosüsteemi (VIS) andmete 
kasutamine õiguskaitse eesmärgil on juba 
aidanud kaasa inim- ja narkokaubanduse 
ning terrorismi juhtumite uurimisele. 
Viisainfosüsteemis ei ole andmeid 
viisanõudest vabastatud kolmandate 
riikide kodanike kohta.

(33) Kui õiguskaitseasutustele tuleks 
anda kõige ajakohasematele andmetele 
juurdepääsu õigus, et nad saaksid täita 
oma ülesandeid seoses võitlusega 
terroriaktide ja muude raskete kuritegude 
vastu ning et aidata kaasa inim- ja 
narkokaubanduse ning terrorismi juhtumite 
uurimisele, on oluline, et see juurdepääs 
oleks nende ülesannete täitmiseks rangelt 
vajalik ja proportsionaalne.

Or. fr

Muudatusettepanek 271
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Võitluses terroriaktide ja muude 
raskete kuritegudega ning pidades silmas 
kuritegelike võrgustike üleilmastumist, on 
oluline, et õiguskaitseasutustel oleks 
ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalik 
teave. Viisainfosüsteemi (VIS) andmete 
kasutamine õiguskaitse eesmärgil on juba 
aidanud kaasa inim- ja narkokaubanduse 
ning terrorismi juhtumite uurimisele. 
Viisainfosüsteemis ei ole andmeid 
viisanõudest vabastatud kolmandate riikide 
kodanike kohta.

(33) Võitluses terroriaktide ja muude 
raskete kuritegudega ning pidades silmas 
kuritegelike võrgustike üleilmastumist, on 
oluline, et õiguskaitseasutustel oleks 
ülesannete tõhusaks täitmiseks vajalik 
teave. Viisainfosüsteemi (VIS) andmete 
kasutamine õiguskaitse eesmärgil on juba 
aidanud kaasa inim- ja narkokaubanduse, 
viisade väljapressimise ning terrorismi 
juhtumite uurimisele. Viisainfosüsteemis ei 
ole andmeid viisanõudest vabastatud 
kolmandate riikide kodanike kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 272
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Jan Philipp Albrecht

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.

välja jäetud

_________________

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 
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vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
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).

Or. en

Muudatusettepanek 273
Marie-Christine Vergiat

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

(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“) vajalikkuse, 
proportsionaalsuse ja eesmärgipärasuse 
põhimõtte alusel ning käesolevas 
määruses sätestatud rangetel tingimustel, 
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tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks 
kooskõlas Euroopa Kohtu praktikast, 
eelkõige Digital Rights Ireland’i 
kohtuasjast28 tulenevate tingimustega.

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 
kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

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

Or. fr

Muudatusettepanek 274
Brice Hortefeux, Rachida Dati

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 

(34) Juurdepääs ETIASes sisalduvale 
teabele on vajalik direktiivis (EL) 
2017/541 nimetatud terroriaktide ja 
nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK27

sätestatud muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. 
Konkreetse uurimise raames ning tõendite 
ja teabe kogumiseks raske 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 
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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.

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.

_________________ _________________

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 
kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

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

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Eelkõige tuleks juurdepääsu välja jäetud
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ETIASele terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise või 
uurimise eesmärgil võimaldada ainult 
vastavalt pädevate asutuste taotlusele, 
milles on põhjendatud 
juurdepääsuvajadust. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et ETIASes 
säilitatavatele andmetele juurdepääsu 
taotlused vaatab kõigepealt läbi kohus või 
sõltumatu ja erapooletu ametiasutus, kes 
oleks vaba mis tahes otsesest või kaudsest 
välisest survest. Kuid väga 
kiireloomulistel juhtudel võib olla oluline, 
et pädev asutus saaks isikuandmed kohe, 
et vältida rasket kuritegu või kurjategija 
vastutusele võtta. Sellisel juhul peaks 
olema võimalik vaadata ETIASelt saadud 
isikuandmed läbi nii kiiresti kui võimalik 
pärast seda, kui pädevatele asutustele on 
võimaldatud neile juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Eelkõige tuleks juurdepääsu 
ETIASele terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise või 
uurimise eesmärgil võimaldada ainult 
vastavalt pädevate asutuste taotlusele, 
milles on põhjendatud 
juurdepääsuvajadust. Liikmesriigid peaksid
tagama, et ETIASes säilitatavatele 
andmetele juurdepääsu taotlused vaatab 
kõigepealt läbi kohus või sõltumatu ja 
erapooletu ametiasutus, kes oleks vaba mis 
tahes otsesest või kaudsest välisest survest. 
Kuid väga kiireloomulistel juhtudel võib 
olla oluline, et pädev asutus saaks 
isikuandmed kohe, et vältida rasket 
kuritegu või kurjategija vastutusele võtta. 

(35) Eelkõige võib juurdepääsu 
ETIASele terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise või 
uurimise eesmärgil anda ainult vastavalt 
pädevate asutuste taotlusele, milles on 
põhjendatud juurdepääsuvajadust. 
Liikmesriigid peavad tagama, et ETIASes 
säilitatavatele andmetele juurdepääsu 
taotlused vaatab kõigepealt läbi kohus või 
sõltumatu ja erapooletu ametiasutus, kes 
oleks vaba mis tahes otsesest või kaudsest 
välisest survest.
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Sellisel juhul peaks olema võimalik 
vaadata ETIASelt saadud isikuandmed 
läbi nii kiiresti kui võimalik pärast seda, 
kui pädevatele asutustele on võimaldatud 
neile juurdepääs.

Or. fr

Muudatusettepanek 277
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Eelkõige tuleks juurdepääsu 
ETIASele terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise või 
uurimise eesmärgil võimaldada ainult 
vastavalt pädevate asutuste taotlusele, 
milles on põhjendatud 
juurdepääsuvajadust. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et ETIASes 
säilitatavatele andmetele juurdepääsu 
taotlused vaatab kõigepealt läbi kohus või 
sõltumatu ja erapooletu ametiasutus, kes 
oleks vaba mis tahes otsesest või kaudsest 
välisest survest. Kuid väga kiireloomulistel 
juhtudel võib olla oluline, et pädev asutus 
saaks isikuandmed kohe, et vältida rasket 
kuritegu või kurjategija vastutusele võtta.
Sellisel juhul peaks olema võimalik 
vaadata ETIASelt saadud isikuandmed läbi 
nii kiiresti kui võimalik pärast seda, kui 
pädevatele asutustele on võimaldatud neile 
juurdepääs.

(35) Eelkõige tuleks juurdepääsu 
ETIASele terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise või 
uurimise eesmärgil võimaldada ainult 
vastavalt pädevate asutuste taotlusele, 
milles on põhjendatud 
juurdepääsuvajadust. Kuna on väga 
oluline, et pädev asutus saaks isikuandmed 
kohe, et vältida terroriakti või raske 
kuriteo toimepanemisega seonduvat 
vahetut ohtu või kurjategija vastutusele 
võtta, tuleks lubada, et ETIASelt saadud 
isikuandmed vaadatakse läbi nii kiiresti 
kui võimalik pärast seda, kui pädevatele 
asutustele on võimaldatud neile juurdepääs.

Or. fr

Muudatusettepanek 278
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Seepärast tuleb liikmesriikidel 
määrata pädev asutus, kellel on õigus 
taotleda andmetele juurdepääsu 
terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja 
uurimiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 279
Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Seepärast tuleb liikmesriikidel 
määrata pädev asutus, kellel on õigus 
taotleda andmetele juurdepääsu 
terroriaktide või muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks.

(36) Seepärast tuleb liikmesriikidel 
määrata asutus, kellel on õigus taotleda 
andmetele juurdepääsu terroriaktide või 
muude raskete kuritegude tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 280
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Iga ETIASe riiklik üksus peaks 
olema keskne juurdepääsupunkt, kes 
ühtlasi kontrollib, et igal konkreetsel 
juhul on täidetud ETIASe kesksüsteemile 
juurdepääsu tingimused.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 281
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Europol on liidus teabevahetuse 
keskus ja ta mängib eriti olulist rolli 
liikmesriikide ametiasutuste piiriülese 
kuritegevuse uurimise alases koostöös, 
toetades kuritegevuse tõkestamist, 
analüüsimist ja uurimist liidu tasandil. 
Seega peaks ka Europolil kooskõlas 
määrusega (EL) nr 2016/79429 olema 
ülesannete täitmiseks juurdepääs ETIASe 
kesksüsteemile neil konkreetsetel 
juhtudel, kui see on vajalik, et toetada ja 
tugevdada liikmesriikide meetmeid 
terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja 
uurimiseks.

välja jäetud

_________________

29 ELT L 119, 4.5.2016, lk 132–149.

Or. fr

Muudatusettepanek 282
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Europol on liidus teabevahetuse 
keskus ja tal on oluline roll liikmesriikide 
ametiasutuste koostöös piiriülese 
kuritegevuse uurimisel, toetades 
kuritegevuse tõkestamist, analüüsimist ja 
uurimist liidu tasandil. Seega peaks ka 
Europolil oma ülesannete täitmise raames 
ja kooskõlas määrusega (EL) 
nr 2016/79429 olema juurdepääs ETIASe 
kesksüsteemile neil erijuhtudel, kui see on 

välja jäetud
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vajalik, et toetada ja tugevdada 
liikmesriikide meetmeid terroriaktide või 
muude raskete kuritegude tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks.

_________________

29 ELT L 119, 4.5.2016, lk 132–149.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Europol on liidus teabevahetuse 
keskus ja ta mängib eriti olulist rolli 
liikmesriikide ametiasutuste piiriülese 
kuritegevuse uurimise alases koostöös, 
toetades kuritegevuse tõkestamist, 
analüüsimist ja uurimist liidu tasandil. 
Seega peaks ka Europolil kooskõlas 
määrusega (EL) nr 2016/79429 olema 
ülesannete täitmiseks juurdepääs ETIASe 
kesksüsteemile neil konkreetsetel juhtudel, 
kui see on vajalik, et toetada ja tugevdada 
liikmesriikide meetmeid terroriaktide või 
muude raskete kuritegude tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks.

(38) Europol mängib eriti olulist rolli 
liikmesriikide ametiasutuste vahelises 
koostöös ja piiriülese kuritegevuse 
uurimises, toetades kuritegevuse 
tõkestamist, analüüsimist ja uurimist liidu 
tasandil. Seega peaks ka Europolil 
kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/79429

olema taotluse alusel, milles on 
põhjendatud asjaomase juurdepääsu 
taotlemist, ülesannete täitmiseks 
juurdepääs ETIASe kesksüsteemile neil 
konkreetsetel juhtudel, kui see on vajalik, 
et toetada ja tugevdada liikmesriikide 
meetmeid terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja 
uurimiseks.

_________________ _________________

29 ELT L 119, 4.5.2016, lk 132–149. 29 ELT L 119, 4.5.2016, lk 132–149.

Or. fr

Muudatusettepanek 284
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Süstemaatiliste otsingute 
välistamiseks peaks ETIASe 
kesksüsteemis säilitatavate andmete 
töötlemine toimuma ainult erijuhtudel 
ning kui see on vajalik terroriaktide või 
muude raskete kuritegude tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks. Määratud 
asutused ja Europol peaksid taotlema 
juurdepääsu ETIASele üksnes juhul, kui 
neil on piisavalt alust arvata, et selle abil 
saadakse teavet, mis aitab olulisel määral 
kaasa terroriakti või muu raske kuriteo 
tõkestamisele, avastamisele või 
uurimisele. Õiguskaitseasutused ja 
Europol peaksid taotlema juurdepääsu 
ETIASele üksnes juhul, kui otsingutega 
asjakohastes liikmesriikide ja Europoli 
andmebaasides ei saada vajalikku teavet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 285
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Süstemaatiliste otsingute 
välistamiseks peaks ETIASe kesksüsteemis 
säilitatavate andmete töötlemine toimuma 
ainult erijuhtudel ning kui see on vajalik 
terroriaktide või muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. 
Määratud asutused ja Europol peaksid 
taotlema juurdepääsu ETIASele üksnes 
juhul, kui neil on piisavalt alust arvata, et 
selle abil saadakse teavet, mis aitab olulisel 
määral kaasa terroriakti või muu raske 
kuriteo tõkestamisele, avastamisele või 
uurimisele. Õiguskaitseasutused ja 
Europol peaksid taotlema juurdepääsu 
ETIASele üksnes juhul, kui otsingutega 

(39) Süstemaatiliste otsingute 
välistamiseks peaks ETIASe kesksüsteemis 
säilitatavate andmete töötlemine toimuma 
ainult erijuhtudel ning kui see on vajalik 
terroriaktide või muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. 
Määratud asutused ja Europol peaksid 
taotlema juurdepääsu ETIASele üksnes 
juhul, kui neil on piisavalt alust arvata, et 
selle abil saadakse teavet, mis aitab olulisel 
määral kaasa terroriakti või muu raske 
kuriteo tõkestamisele, avastamisele või 
uurimisele.
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asjakohastes liikmesriikide ja Europoli 
andmebaasides ei saada vajalikku teavet.

Or. fr

Muudatusettepanek 286
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Süstemaatiliste otsingute 
välistamiseks peaks ETIASe kesksüsteemis 
säilitatavate andmete töötlemine toimuma 
ainult erijuhtudel ning kui see on vajalik 
terroriaktide või muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja 
uurimiseks. Määratud asutused ja Europol
peaksid taotlema juurdepääsu ETIASele 
üksnes juhul, kui neil on piisavalt alust
arvata, et selle abil saadakse teavet, mis 
aitab olulisel määral kaasa terroriakti või 
muu raske kuriteo tõkestamisele,
avastamisele või uurimisele. 
Õiguskaitseasutused ja Europol peaksid 
taotlema juurdepääsu ETIASele üksnes 
juhul, kui otsingutega asjakohastes 
liikmesriikide ja Europoli andmebaasides 
ei saada vajalikku teavet.

(39) Süstemaatiliste otsingute 
välistamiseks peaks ETIASe kesksüsteemis 
säilitatavate andmete töötlemine toimuma 
ainult kiireloomulistel erijuhtudel ning kui 
see on vajalik rikkumiste, terroriaktide või 
muude raskete vahetute kuritegude 
tõkestamiseks. Määratud asutused peaksid 
taotlema juurdepääsu ETIASele üksnes 
juhul, kui neil on põhjust arvata, et selle 
abil saadakse teavet, mis aitab kaasa 
rikkumise, terroriakti või muu raske 
vahetu kuriteo tõkestamisele või
avastamisele. Õiguskaitseasutused peaksid 
taotlema juurdepääsu ETIASele üksnes 
juhul, kui otsingutega asjakohastes 
liikmesriikide ja Euroopa andmebaasides 
ei saada vajalikku teavet.

Or. fr

Muudatusettepanek 287
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Süstemaatiliste otsingute 
välistamiseks peaks ETIASe kesksüsteemis 
säilitatavate andmete töötlemine toimuma 

(39) Süstemaatiliste otsingute 
välistamiseks peaks ETIASe kesksüsteemis 
säilitatavate andmete töötlemine toimuma 
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ainult erijuhtudel ning kui see on vajalik 
terroriaktide või muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. 
Määratud asutused ja Europol peaksid 
taotlema juurdepääsu ETIASele üksnes 
juhul, kui neil on piisavalt alust arvata, et 
selle abil saadakse teavet, mis aitab
olulisel määral kaasa terroriakti või muu 
raske kuriteo tõkestamisele, avastamisele 
või uurimisele. Õiguskaitseasutused ja 
Europol peaksid taotlema juurdepääsu 
ETIASele üksnes juhul, kui otsingutega 
asjakohastes liikmesriikide ja Europoli 
andmebaasides ei saada vajalikku teavet.

ainult erijuhtudel ning kui see on vajalik 
terroriaktide või muude raskete kuritegude 
tõkestamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. 
Määratud asutused ja Europol peaksid 
taotlema juurdepääsu ETIASele üksnes 
juhul, kui on olemas kindlad tõendid, mis 
lubavad arvata, et selle abil aidatakse
olulisel määral kaasa terroriakti või muu 
raske kuriteo tõkestamisele, avastamisele 
või uurimisele. Õiguskaitseasutused ja 
Europol peaksid taotlema juurdepääsu 
ETIASele üksnes juhul, kui otsingutega 
asjakohastes liikmesriikide ja Europoli 
andmebaasides ei saada vajalikku teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul. Selleks et 
analüüsida taotlejatest tulenevat 
julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja 
rahvaterviseohtu, on vaja säilitada 
isikuandmeid viis aastat alates taotleja 
kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemis viimase kirje tegemise 
kuupäevast. ETIAS peaks tuginema 
julgeoleku-, rahvatervise- ja 
ebaseadusliku rände ohtude esialgsele 
analüüsile, eelkõige kasutades 
taustakontrollireegleid. Selleks et ETIASe 
andmete põhjal koostatud statistikal 
põhinevate taustakontrollireeglite 
kasutamise tulemusena saadud 
päringutabamused oleksid 
usaldusväärseks aluseks liikmesriikide 

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul.
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tehtavale automatiseerimata 
ohuanalüüsile ning selleks et vähendada 
tegelikele ohtudele mittevastavate 
päringutabamuste (nn valepositiivsete 
päringutabamuste) saamise võimalust, 
peavad nimetatud päringutabamused 
kajastama piisavalt suurt elanikkonda. 
Seda ei ole võimalik saavutada üksnes 
kehtivate reisilubade andmete põhjal. 
Andmete säilitamise tähtaja arvestus 
peaks algama kuupäevast, mil taotleja 
kohta tehti riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemis viimane kirje, kuna 
see vastab viimasele korrale, mil reisiluba 
tegelikult kasutati. Viieaastane säilitamise 
tähtaeg on sama pikk kui riiki sisenemise 
ja riigist lahkumise süsteemi kirjete 
säilitamise tähtaeg, kusjuures 
sisenemisluba antakse vastavalt sellele, 
kas ETIAS on reisiloa andnud või riiki 
sisenemise lubamisest keeldunud. Sama 
säilitamise tähtaeg tagab, et riiki 
sisenemist kajastavat kirjet ja sellega 
seotud reisiluba säilitatakse sama kaua, 
mis kindlustab veelgi paremini ETIASe 
ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi tulevast koostalitlusvõimet. 
Andmete säilitamise tähtaja ühtlustamine 
on vajalik selleks, et pädevad asutused 
saaksid teostada Schengeni piirieeskirjade 
kohase ohuanalüüsi. Otsus reisiloa 
andmisest keelduda, see kehtetuks 
tunnistada või tühistada võib viidata 
sellele, et taotlejaga kaasneb suurem 
julgeoleku- või ebaseadusliku rände oht. 
Kui selline otsus on tehtud, tuleks sellega 
seonduvate andmete 5aastase säilitamise 
tähtaega hakata arvestama otsuse 
tegemise kuupäevast, et ETIAS saaks 
arvesse võtta suuremat ohtu, mida 
asjaomane taotleja võib endast kujutada. 
Pärast andmete säilitamise tähtaja lõppu 
tuleks isikuandmed kustutada.

Or. en

Muudatusettepanek 289
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Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmeid ei tohiks ETIASes 
säilitada kauem, kui see on vajalik 
süsteemi eesmärkide saavutamiseks. 
ETIASe toimimise huvides on vaja 
säilitada taotlejate andmeid kogu reisiloa 
kehtivusaja jooksul. Selleks et analüüsida 
taotlejatest tulenevat julgeoleku-, 
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohtu, 
on vaja säilitada isikuandmeid viis aastat 
alates taotleja kohta riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis viimase kirje 
tegemise kuupäevast. ETIAS peaks 
tuginema julgeoleku-, rahvatervise- ja 
ebaseadusliku rände ohtude esialgsele 
analüüsile, eelkõige kasutades 
taustakontrollireegleid. Selleks et leitud 
vastavused võimaldaksid liikmesriikides 
usaldusväärset automatiseerimata 
ohuanalüüsi ning et vähendada tegelikele 
ohtudele mittevastavate päringutabamuste 
(nn valepositiivsete päringutabamuste) 
saamise võimalust, peaksid 
päringutabamused, mille saamiseks on 
kasutatud taustakontrollireegleid, mille 
aluseks on ETIASe andmete põhjal 
koostatud statistika, kajastama piisavalt 
suurt populatsiooni. Seda ei ole võimalik 
saavutada üksnes kehtivate reisilubade 
andmete põhjal. Andmete säilitamise 
tähtaja arvestus peaks algama 
kuupäevast, mil taotleja kohta tehti riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis 
viimane kirje, kuna see vastab viimasele 
korrale, mil reisiluba tegelikult kasutati. 
Viieaastane säilitamise tähtaeg on sama 
pikk kui riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi kirjete säilitamise 
tähtaeg, kusjuures sisenemisluba antakse 
vastavalt sellele, kas ETIAS on reisiloa 
andnud või riiki sisenemise lubamisest 
keeldunud. Sama säilitamise tähtaeg 
tagab, et riiki sisenemist kajastavat kirjet 

(40) Isikuandmeid ei tohiks ETIASes 
säilitada kauem, kui see on vajalik 
süsteemi eesmärkide saavutamiseks. 
ETIASe toimimise huvides on vaja 
säilitada taotlejate andmeid kogu reisiloa 
kehtivusaja jooksul. Selleks et analüüsida 
taotlejatest tulenevat julgeolekuohtu, on 
vaja säilitada isikuandmeid kaks aastat 
alates taotleja kohta riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis viimase kirje 
tegemise kuupäevast, ületamata reisiloa 
kestust. ETIAS peaks tuginema 
julgeolekuohtude esialgsele analüüsile, 
eelkõige kasutades taustakontrollireegleid. 
Pärast andmete säilitamise tähtaja lõppu 
tuleks isikuandmed kustutada.
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ja sellega seotud reisiluba säilitatakse 
sama kaua, mis kindlustab veelgi 
paremini ETIASe ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemi tulevast 
koostalitlusvõimet. Andmete säilitamise 
tähtaja ühtlustamine on vajalik selleks, et 
pädevad asutused saaksid teostada 
Schengeni piirieeskirjade kohast 
ohuanalüüsi. Otsus reisiloa andmisest 
keelduda, see kehtetuks tunnistada või 
tühistada võib viidata sellele, et taotlejaga 
kaasneb suurem julgeoleku- või 
ebaseadusliku rände oht. Kui selline otsus 
on tehtud, tuleks sellega seonduvate 
andmete 5aastase säilitamise tähtaega 
hakata arvestama otsuse tegemise 
kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta 
suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja 
võib endast kujutada. Pärast andmete 
säilitamise tähtaja lõppu tuleks 
isikuandmed kustutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 290
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul. Selleks et 
analüüsida taotlejatest tulenevat 
julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja 
rahvaterviseohtu, on vaja säilitada 
isikuandmeid viis aastat alates taotleja 
kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemis viimase kirje tegemise 
kuupäevast. ETIAS peaks tuginema 
julgeoleku-, rahvatervise- ja 
ebaseadusliku rände ohtude esialgsele 

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul. Otsus reisiloa 
andmisest keelduda, see kehtetuks 
tunnistada või tühistada võib viidata 
sellele, et taotlejaga kaasneb võimalik
julgeolekuoht. Kui selline otsus on tehtud, 
tuleks sellega seonduvate andmete 
üheaastase säilitamise tähtaega hakata 
arvestama otsuse tegemise kuupäevast, et 
ETIAS saaks arvesse võtta võimalikku 
ohtu, mida asjaomane taotleja võib endast 



AM\1135863ET.docx 91/158 PE609.321v02-00

ET

analüüsile, eelkõige kasutades 
taustakontrollireegleid. Selleks et ETIASe 
andmete põhjal koostatud statistikal 
põhinevate taustakontrollireeglite 
kasutamise tulemusena saadud 
päringutabamused oleksid 
usaldusväärseks aluseks liikmesriikide 
tehtavale automatiseerimata 
ohuanalüüsile ning selleks et vähendada 
tegelikele ohtudele mittevastavate 
päringutabamuste (nn valepositiivsete 
päringutabamuste) saamise võimalust, 
peavad nimetatud päringutabamused 
kajastama piisavalt suurt elanikkonda. 
Seda ei ole võimalik saavutada üksnes 
kehtivate reisilubade andmete põhjal. 
Andmete säilitamise tähtaja arvestus 
peaks algama kuupäevast, mil taotleja 
kohta tehti riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemis viimane kirje, kuna 
see vastab viimasele korrale, mil reisiluba 
tegelikult kasutati. Viieaastane säilitamise 
tähtaeg on sama pikk kui riiki sisenemise 
ja riigist lahkumise süsteemi kirjete 
säilitamise tähtaeg, kusjuures 
sisenemisluba antakse vastavalt sellele, 
kas ETIAS on reisiloa andnud või riiki 
sisenemise lubamisest keeldunud. Sama 
säilitamise tähtaeg tagab, et riiki 
sisenemist kajastavat kirjet ja sellega 
seotud reisiluba säilitatakse sama kaua, 
mis kindlustab veelgi paremini ETIASe 
ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi tulevast koostalitlusvõimet. 
Andmete säilitamise tähtaja ühtlustamine 
on vajalik selleks, et pädevad asutused 
saaksid teostada Schengeni piirieeskirjade 
kohase ohuanalüüsi. Otsus reisiloa 
andmisest keelduda, see kehtetuks 
tunnistada või tühistada võib viidata 
sellele, et taotlejaga kaasneb suurem 
julgeoleku- või ebaseadusliku rände oht. 
Kui selline otsus on tehtud, tuleks sellega 
seonduvate andmete 5aastase säilitamise 
tähtaega hakata arvestama otsuse tegemise 
kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta 
suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja 
võib endast kujutada. Pärast andmete 
säilitamise tähtaja lõppu tuleks 

kujutada. Pärast andmete säilitamise tähtaja 
lõppu tuleks isikuandmed kustutada.
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isikuandmed kustutada.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul. Selleks et 
analüüsida taotlejatest tulenevat 
julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja 
rahvaterviseohtu, on vaja säilitada 
isikuandmeid viis aastat alates taotleja 
kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemis viimase kirje tegemise 
kuupäevast. ETIAS peaks tuginema 
julgeoleku-, rahvatervise- ja 
ebaseadusliku rände ohtude esialgsele 
analüüsile, eelkõige kasutades 
taustakontrollireegleid. Selleks et ETIASe 
andmete põhjal koostatud statistikal 
põhinevate taustakontrollireeglite 
kasutamise tulemusena saadud 
päringutabamused oleksid 
usaldusväärseks aluseks liikmesriikide 
tehtavale automatiseerimata 
ohuanalüüsile ning selleks et vähendada 
tegelikele ohtudele mittevastavate 
päringutabamuste (nn valepositiivsete 
päringutabamuste) saamise võimalust, 
peavad nimetatud päringutabamused 
kajastama piisavalt suurt elanikkonda. 
Seda ei ole võimalik saavutada üksnes 
kehtivate reisilubade andmete põhjal. 
Andmete säilitamise tähtaja arvestus 
peaks algama kuupäevast, mil taotleja 
kohta tehti riiki sisenemise ja riigist 

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul. Otsus reisiloa 
andmisest keelduda, see kehtetuks 
tunnistada või tühistada võib viidata 
sellele, et taotlejaga kaasneb suurem 
julgeoleku- või ebaseadusliku rände oht. 
Kui selline otsus on tehtud, tuleks sellega 
seonduvate andmete kaheaastase
säilitamise tähtaega hakata arvestama 
otsuse tegemise kuupäevast, et ETIAS 
saaks arvesse võtta suuremat ohtu, mida 
asjaomane taotleja võib endast kujutada. 
Pärast andmete säilitamise tähtaja lõppu 
tuleks isikuandmed kustutada.
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lahkumise süsteemis viimane kirje, kuna 
see vastab viimasele korrale, mil reisiluba 
tegelikult kasutati. Viieaastane säilitamise 
tähtaeg on sama pikk kui riiki sisenemise 
ja riigist lahkumise süsteemi kirjete 
säilitamise tähtaeg, kusjuures 
sisenemisluba antakse vastavalt sellele, 
kas ETIAS on reisiloa andnud või riiki 
sisenemise lubamisest keeldunud. Sama 
säilitamise tähtaeg tagab, et riiki 
sisenemist kajastavat kirjet ja sellega 
seotud reisiluba säilitatakse sama kaua, 
mis kindlustab veelgi paremini ETIASe 
ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi tulevast koostalitlusvõimet. 
Andmete säilitamise tähtaja ühtlustamine 
on vajalik selleks, et pädevad asutused 
saaksid teostada Schengeni piirieeskirjade 
kohase ohuanalüüsi. Otsus reisiloa 
andmisest keelduda, see kehtetuks 
tunnistada või tühistada võib viidata 
sellele, et taotlejaga kaasneb suurem 
julgeoleku- või ebaseadusliku rände oht. 
Kui selline otsus on tehtud, tuleks sellega 
seonduvate andmete 5aastase säilitamise 
tähtaega hakata arvestama otsuse tegemise 
kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta 
suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja 
võib endast kujutada. Pärast andmete 
säilitamise tähtaja lõppu tuleks 
isikuandmed kustutada.

Or. en

Selgitus

ETIASe taotluse säilitamine viis aastat pärast taotleja viimast sisenemist ei ole põhjendatud 
ning ei näi olevat ei proportsionaalne ega vajalik. See ei ole vajalik ka selleks, et luua 
vastavus riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga, sest kui taotleja siseneb, vajab ta 
üksnes oma kehtivat ETIASe luba. ELi standardite kohaselt peaks andmete säilitamise aeg 
olema võimalikult piiratud.

Muudatusettepanek 292
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Isikuandmeid ei tohiks ETIASes 
säilitada kauem, kui see on vajalik 
süsteemi eesmärkide saavutamiseks. 
ETIASe toimimise huvides on vaja 
säilitada taotlejate andmeid kogu reisiloa 
kehtivusaja jooksul. Selleks et analüüsida 
taotlejatest tulenevat julgeoleku-, 
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohtu, on 
vaja säilitada isikuandmeid viis aastat 
alates taotleja kohta riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis viimase kirje 
tegemise kuupäevast. ETIAS peaks 
tuginema julgeoleku-, rahvatervise- ja 
ebaseadusliku rände ohtude esialgsele 
analüüsile, eelkõige kasutades 
taustakontrollireegleid. Selleks et leitud 
vastavused võimaldaksid liikmesriikides 
usaldusväärset automatiseerimata 
ohuanalüüsi ning et vähendada tegelikele 
ohtudele mittevastavate päringutabamuste
(nn valepositiivsete päringutabamuste) 
saamise võimalust, peaksid 
päringutabamused, mille saamiseks on 
kasutatud taustakontrollireegleid, mille 
aluseks on ETIASe andmete põhjal 
koostatud statistika, kajastama piisavalt 
suurt populatsiooni. Seda ei ole võimalik 
saavutada üksnes kehtivate reisilubade 
andmete põhjal. Andmete säilitamise 
tähtaja arvestus peaks algama kuupäevast, 
mil taotleja kohta tehti riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis viimane kirje, 
kuna see vastab viimasele korrale, mil 
reisiluba tegelikult kasutati. Viieaastane 
säilitamise tähtaeg on sama pikk kui riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
kirjete säilitamise tähtaeg, kusjuures 
sisenemisluba antakse vastavalt sellele, kas 
ETIAS on reisiloa andnud või riiki 
sisenemise lubamisest keeldunud. Sama 
säilitamise tähtaeg tagab, et riiki sisenemist 
kajastavat kirjet ja sellega seotud reisiluba 
säilitatakse sama kaua, mis kindlustab 
veelgi paremini ETIASe ning riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 

(40) Isikuandmeid ei tohiks ETIASes 
säilitada kauem, kui see on vajalik 
süsteemi eesmärkide saavutamiseks. 
ETIASe toimimise huvides on vaja 
säilitada taotlejate andmeid kogu reisiloa 
kehtivusaja jooksul. Selleks et analüüsida 
taotlejatest tulenevat julgeoleku-, 
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohtu, on 
vaja säilitada isikuandmeid viis aastat 
alates taotleja kohta riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis viimase 
sisenemise/lahkumise kirje tegemise 
kuupäevast. ETIAS peaks tuginema 
julgeoleku-, rahvatervise- ja ebaseadusliku 
rände ohtude esialgsele analüüsile, 
eelkõige kasutades taustakontrollireegleid. 
Selleks et leitud vastavused võimaldaksid 
liikmesriikides usaldusväärset 
automatiseerimata ohuanalüüsi ning et 
vähendada tegelikele ohtudele 
mittevastavate päringutabamuste (nn 
valepositiivsete päringutabamuste) saamise 
võimalust, peaksid päringutabamused, 
mille saamiseks on kasutatud 
taustakontrollireegleid, mille aluseks on 
ETIASe andmete põhjal koostatud 
statistika, kajastama piisavalt suurt 
populatsiooni. Seda ei ole võimalik 
saavutada üksnes kehtivate reisilubade 
andmete põhjal. Andmete säilitamise 
tähtaja arvestus peaks algama kuupäevast, 
mil taotleja kohta tehti riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis viimane 
sisenemise/lahkumise kirje, kuna see 
vastab viimasele korrale, mil reisiluba 
tegelikult kasutati. Viieaastane säilitamise 
tähtaeg on sama pikk kui riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemi kirjete 
säilitamise tähtaeg, kusjuures 
sisenemisluba antakse vastavalt sellele, kas 
ETIAS on reisiloa andnud või riiki 
sisenemise lubamisest keeldunud. Sama 
säilitamise tähtaeg tagab, et riiki sisenemist 
/ riigist lahkumist kajastavat kirjet ja 
sellega seotud reisiluba säilitatakse sama 
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tulevast koostalitlusvõimet. Andmete 
säilitamise tähtaja ühtlustamine on vajalik 
selleks, et pädevad asutused saaksid 
teostada Schengeni piirieeskirjade kohast 
ohuanalüüsi. Otsus reisiloa andmisest 
keelduda, see kehtetuks tunnistada või 
tühistada võib viidata sellele, et taotlejaga 
kaasneb suurem julgeoleku- või
ebaseadusliku rände oht. Kui selline otsus 
on tehtud, tuleks sellega seonduvate 
andmete 5aastase säilitamise tähtaega 
hakata arvestama otsuse tegemise 
kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta 
suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja 
võib endast kujutada. Pärast andmete 
säilitamise tähtaja lõppu tuleks 
isikuandmed kustutada.

kaua, mis kindlustab veelgi paremini 
ETIASe ning riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi tulevast 
koostalitlusvõimet. Andmete säilitamise 
tähtaja ühtlustamine on vajalik selleks, et 
pädevad asutused saaksid teostada 
Schengeni piirieeskirjade kohast 
ohuanalüüsi. Otsus reisiloa andmisest 
keelduda, see kehtetuks tunnistada või 
tühistada võib viidata sellele, et taotlejaga 
kaasneb suurem julgeoleku-, ebaseadusliku 
rände või rahvaterviseoht. Kui selline 
otsus on tehtud, tuleks sellega seonduvate 
andmete 5aastase säilitamise tähtaega 
hakata arvestama otsuse tegemise 
kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta 
suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja 
võib endast kujutada. Pärast andmete 
säilitamise tähtaja lõppu tuleks 
isikuandmed kustutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 293
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul. Selleks et 
analüüsida taotlejatest tulenevat 
julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja 
rahvaterviseohtu, on vaja säilitada 
isikuandmeid viis aastat alates taotleja 
kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemis viimase kirje tegemise 
kuupäevast. ETIAS peaks tuginema 
julgeoleku-, rahvatervise- ja 
ebaseadusliku rände ohtude esialgsele 
analüüsile, eelkõige kasutades 

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul. Selleks et 
analüüsida taotlejatest tulenevat 
julgeoleku- ja rahvaterviseohtu, on vaja 
säilitada isikuandmeid viis aastat alates 
taotleja kohta riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemis viimase kirje 
tegemise kuupäevast. ETIAS peaks 
tuginema julgeoleku- ja 
rahvaterviseohtude esialgsele analüüsile, 
eelkõige kasutades taustakontrollireegleid. 
Selleks et ETIASe andmete põhjal 
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taustakontrollireegleid. Selleks et ETIASe 
andmete põhjal koostatud statistikal 
põhinevate taustakontrollireeglite 
kasutamise tulemusena saadud 
päringutabamused oleksid usaldusväärseks 
aluseks liikmesriikide tehtavale 
automatiseerimata ohuanalüüsile ning 
selleks et vähendada tegelikele ohtudele 
mittevastavate päringutabamuste (nn 
valepositiivsete päringutabamuste) saamise 
võimalust, peavad nimetatud 
päringutabamused kajastama piisavalt suurt 
elanikkonda. Seda ei ole võimalik 
saavutada üksnes kehtivate reisilubade 
andmete põhjal. Andmete säilitamise 
tähtaja arvestus peaks algama kuupäevast, 
mil taotleja kohta tehti riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis viimane kirje, 
kuna see vastab viimasele korrale, mil 
reisiluba tegelikult kasutati. Viieaastane 
säilitamise tähtaeg on sama pikk kui riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
kirjete säilitamise tähtaeg, kusjuures 
sisenemisluba antakse vastavalt sellele, kas 
ETIAS on reisiloa andnud või riiki 
sisenemise lubamisest keeldunud. Sama 
säilitamise tähtaeg tagab, et riiki sisenemist 
kajastavat kirjet ja sellega seotud reisiluba 
säilitatakse sama kaua, mis kindlustab 
veelgi paremini ETIASe ning riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
tulevast koostalitlusvõimet. Andmete 
säilitamise tähtaja ühtlustamine on vajalik 
selleks, et pädevad asutused saaksid 
teostada Schengeni piirieeskirjade kohase 
ohuanalüüsi. Otsus reisiloa andmisest 
keelduda, see kehtetuks tunnistada või 
tühistada võib viidata sellele, et taotlejaga 
kaasneb suurem julgeoleku- või 
ebaseadusliku rände oht. Kui selline otsus 
on tehtud, tuleks sellega seonduvate 
andmete 5aastase säilitamise tähtaega 
hakata arvestama otsuse tegemise 
kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta 
suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja 
võib endast kujutada. Pärast andmete 
säilitamise tähtaja lõppu tuleks 
isikuandmed kustutada.

koostatud statistikal põhinevate 
taustakontrollireeglite kasutamise 
tulemusena saadud päringutabamused 
oleksid usaldusväärseks aluseks 
liikmesriikide tehtavale automatiseerimata 
ohuanalüüsile ning selleks et vähendada 
tegelikele ohtudele mittevastavate 
päringutabamuste (nn valepositiivsete 
päringutabamuste) saamise võimalust, 
peavad nimetatud päringutabamused 
kajastama piisavalt suurt elanikkonda. Seda 
ei ole võimalik saavutada üksnes kehtivate 
reisilubade andmete põhjal. Andmete 
säilitamise tähtaja arvestus peaks algama 
kuupäevast, mil taotleja kohta tehti riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis 
viimane kirje, kuna see vastab viimasele 
korrale, mil reisiluba tegelikult kasutati. 
Viieaastane säilitamise tähtaeg on sama 
pikk kui riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi kirjete säilitamise 
tähtaeg, kusjuures sisenemisluba antakse 
vastavalt sellele, kas ETIAS on reisiloa 
andnud või riiki sisenemise lubamisest 
keeldunud. Sama säilitamise tähtaeg tagab, 
et riiki sisenemist kajastavat kirjet ja 
sellega seotud reisiluba säilitatakse sama 
kaua, mis kindlustab veelgi paremini 
ETIASe ning riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi tulevast 
koostalitlusvõimet. Andmete säilitamise 
tähtaja ühtlustamine on vajalik selleks, et 
pädevad asutused saaksid teostada 
Schengeni piirieeskirjade kohase 
ohuanalüüsi. Otsus reisiloa andmisest 
keelduda, see kehtetuks tunnistada või 
tühistada võib viidata sellele, et taotlejaga 
kaasneb suurem julgeolekuoht. Kui selline 
otsus on tehtud, tuleks sellega seonduvate 
andmete 5aastase säilitamise tähtaega 
hakata arvestama otsuse tegemise 
kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta 
suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja 
võib endast kujutada. Pärast andmete 
säilitamise tähtaja lõppu tuleks 
isikuandmed kustutada.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 
välja ebaseadusliku rände tõkestamine.

Muudatusettepanek 294
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) ETIASes registreeritud 
isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem, kui 
see on vajalik selle eesmärkide 
saavutamiseks. ETIASe toimimise huvides 
on vaja säilitada taotlejate andmeid kogu 
reisiloa kehtivusaja jooksul. Selleks et 
analüüsida taotlejatest tulenevat 
julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja 
rahvaterviseohtu, on vaja säilitada 
isikuandmeid viis aastat alates taotleja 
kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemis viimase kirje tegemise 
kuupäevast. ETIAS peaks tuginema 
julgeoleku-, rahvatervise- ja ebaseadusliku 
rände ohtude esialgsele analüüsile, 
eelkõige kasutades taustakontrollireegleid. 
Selleks et ETIASe andmete põhjal 
koostatud statistikal põhinevate 
taustakontrollireeglite kasutamise 
tulemusena saadud päringutabamused 
oleksid usaldusväärseks aluseks 
liikmesriikide tehtavale automatiseerimata 
ohuanalüüsile ning selleks et vähendada 
tegelikele ohtudele mittevastavate 
päringutabamuste (nn valepositiivsete 
päringutabamuste) saamise võimalust, 
peavad nimetatud päringutabamused 
kajastama piisavalt suurt elanikkonda. Seda 
ei ole võimalik saavutada üksnes kehtivate 
reisilubade andmete põhjal. Andmete 
säilitamise tähtaja arvestus peaks algama 
kuupäevast, mil taotleja kohta tehti riiki 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis 
viimane kirje, kuna see vastab viimasele 
korrale, mil reisiluba tegelikult kasutati. 
Viieaastane säilitamise tähtaeg on sama 
pikk kui riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi kirjete säilitamise 
tähtaeg, kusjuures sisenemisluba antakse 
vastavalt sellele, kas ETIAS on reisiloa 
andnud või riiki sisenemise lubamisest 
keeldunud. Sama säilitamise tähtaeg tagab, 
et riiki sisenemist kajastavat kirjet ja 
sellega seotud reisiluba säilitatakse sama 
kaua, mis kindlustab veelgi paremini 
ETIASe ning riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi tulevast 
koostalitlusvõimet. Andmete säilitamise 
tähtaja ühtlustamine on vajalik selleks, et 
pädevad asutused saaksid teostada 
Schengeni piirieeskirjade kohase 
ohuanalüüsi. Otsus reisiloa andmisest 
keelduda, see kehtetuks tunnistada või 
tühistada võib viidata sellele, et taotlejaga 
kaasneb suurem julgeoleku- või 
ebaseadusliku rände oht. Kui selline otsus 
on tehtud, tuleks sellega seonduvate 
andmete 5aastase säilitamise tähtaega 
hakata arvestama otsuse tegemise 
kuupäevast, et ETIAS saaks arvesse võtta 
suuremat ohtu, mida asjaomane taotleja 
võib endast kujutada. Pärast andmete 
säilitamise tähtaja lõppu tuleks 
isikuandmed kustutada.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) eu-LISA peab võtma süsteemi 
füüsilise ülesehituse põhimõtte, loomise ja 
arendamise, sealhulgas selle sidetaristu 
ning kesksüsteemi, ühtsete liideste, 
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sidetaristu ning riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise kesksüsteemi ja keskse VISi 
vahelise turvalise sidekanali tehniliste 
kirjelduste ja nende täienduste puhul 
aluseks eesmärgi piiramise ning eraelu 
puutumatuse ja lõimitud andmekaitse 
põhimõtted. Lisaks peab ta veenduma, et 
ETIASe kasutamine on kõikide kasutajate 
puhul kooskõlas andmekaitset käsitlevate 
sätetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 296
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) eu-LISA ning Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ameti käesolevast määrusest 
tulenevate ülesannete täitmisel 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200130.

(42) eu-LISA, Europoli ning Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti käesolevast 
määrusest tulenevate ülesannete täitmisel 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200130.

_________________ _________________

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 297
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Kui liikmesriigid töötlevad 
käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid, 
kohaldatakse [määrust (EL) 2016/679],31

välja arvatud juhul, kui andmeid 
töötlevad liikmesriikide määratud 
asutused või kontrolliasutused 
terroriaktide või muude raskete 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks ja 
uurimiseks.

(43) Kui liikmesriikide asutused
töötlevad direktiivi (EL) 2016/680 
kohaldamisalasse kuuluvaid
isikuandmeid, kohaldatakse [määrust (EL) 
2016/679]31.

_________________ _________________

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs 
kohaldatav tekst)

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus).

Or. fr

Muudatusettepanek 298
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Kui liikmesriigid töötlevad 
käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid, 
kohaldatakse [määrust (EL) 2016/679],31 

välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad 
liikmesriikide määratud asutused või 
kontrolliasutused terroriaktide või muude 
raskete kuritegude tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks.

(43) Kui liikmesriigid töötlevad 
käesoleva määruse kohaselt isikuandmeid, 
kohaldatakse [määrust (EL) 2016/679],31 

välja arvatud juhul, kui andmeid töötlevad 
ETIASe riiklikud üksused avalikku 
julgeolekut ähvardavate ohtude 
ennetamiseks.

_________________ _________________

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
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kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs 
kohaldatav tekst)

kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus).

Or. en

Muudatusettepanek 299
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kui liikmesriikide ametiasutused
töötlevad käesoleva määruse kohaselt 
isikuandmeid terroriaktide või muude 
raskete kuritegude tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks, tuleks 
rakendada [direktiiviga (EL) 2016/680]32

kooskõlas olevate siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud isikuandmete 
kaitse norme.

(44) Kui ETIASe riiklikud üksused
töötlevad käesoleva määruse kohaselt 
isikuandmeid avalikku julgeolekut 
ähvardavate ohtude ennetamiseks, tuleks 
rakendada [direktiiviga (EL) 2016/680]32

kooskõlas olevate siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud isikuandmete 
kaitse norme.

_________________ _________________

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, 
mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses 
pädevates asutustes isikuandmete 
töötlemisega süütegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramise eesmärgil ning 
selliste andmete vaba liikumist ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
raamotsus 2008/977/JSK.

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, 
mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses 
pädevates asutustes isikuandmete 
töötlemisega süütegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste 
täitmisele pööramise eesmärgil ning 
selliste andmete vaba liikumist ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
raamotsus 2008/977/JSK.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku 
rände ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada 
ETIASe infosüsteemi ja ETIASe 
kasutatavate muude infosüsteemide – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Europoli andmed, 
Schengeni infosüsteem (SIS), Eurodac ja 
Euroopa karistusregistrite infosüsteem 
(ECRIS) – koostalitlusvõime. 
Koostalitlusvõimet on võimalik täielikult 
tagada üksnes pärast seda, kui on vastu 
võetud ettepanekud luua riiki sisenemise 
ja riigist lahkumise süsteem,33 ECRIS34 ja 
uuesti sõnastatud Eurodaci määrus35.

välja jäetud

_________________

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist 
lahkumise ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid 
(EÜ) nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-
süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 
(millega kehtestatakse kriteeriumid ja 
mehhanismid selle liikmesriigi 
määramiseks, kes vastutab mõnes 
liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või 
kodakondsuseta isiku esitatud 
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rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks 
ning mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) 
(COM(2016) 272 final).

Or. fr

Muudatusettepanek 301
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku 
rände ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada 
ETIASe infosüsteemi ja ETIASe 
kasutatavate muude infosüsteemide – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Europoli andmed,
Schengeni infosüsteem (SIS), Eurodac ja
Euroopa karistusregistrite infosüsteem 
(ECRIS) – koostalitlusvõime. 
Koostalitlusvõimet on võimalik täielikult 
tagada üksnes pärast seda, kui on vastu 
võetud ettepanekud luua riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem,33 ECRIS34 ja 
uuesti sõnastatud Eurodaci määrus35.

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeolekuohtu, tuleks tagada 
ETIASe infosüsteemi ja ETIASe 
kasutatavate muude infosüsteemide – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
Europoli andmed ja Schengeni infosüsteem 
(SIS) – koostalitlusvõime. 
Koostalitlusvõimet on võimalik täielikult 
tagada üksnes pärast seda, kui on vastu 
võetud ettepanek luua riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem33.

_________________ _________________

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 



PE609.321v02-00 104/158 AM\1135863ET.docx

ET

EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-
süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 
(millega kehtestatakse kriteeriumid ja 
mehhanismid selle liikmesriigi 
määramiseks, kes vastutab mõnes 
liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või 
kodakondsuseta isiku esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks 
ning mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) 
(COM(2016) 272 final).

Or. en

Muudatusettepanek 302
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku rände 
ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada ETIASe 

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku rände 
ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada ETIASe 
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infosüsteemi ja ETIASe kasutatavate 
muude infosüsteemide – riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem, viisainfosüsteem 
(VIS), Europoli andmed, Schengeni 
infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –
koostalitlusvõime. Koostalitlusvõimet on 
võimalik täielikult tagada üksnes pärast 
seda, kui on vastu võetud ettepanekud luua 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteem,33 ECRIS34 ja uuesti sõnastatud 
Eurodaci määrus35.

infosüsteemi ja ETIASe kasutatavate 
muude Euroopa infosüsteemide – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Europoli andmed, 
Schengeni infosüsteem (SIS), Eurodac ja 
Euroopa karistusregistrite infosüsteem 
(ECRIS) – koostalitlusvõime. 
Koostalitlusvõimet on võimalik täielikult 
tagada üksnes pärast seda, kui on vastu 
võetud ettepanekud luua riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem,33 ECRIS34 ja 
uuesti sõnastatud Eurodaci määrus35.

_________________ _________________

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 
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õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

Or. fr

Muudatusettepanek 303
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku 
rände ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada 
ETIASe infosüsteemi ja ETIASe 
kasutatavate muude infosüsteemide – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Europoli andmed, 
Schengeni infosüsteem (SIS), Eurodac ja 
Euroopa karistusregistrite infosüsteem 
(ECRIS) – koostalitlusvõime. 
Koostalitlusvõimet on võimalik täielikult 
tagada üksnes pärast seda, kui on vastu 
võetud ettepanekud luua riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem,33 ECRIS34 ja 
uuesti sõnastatud Eurodaci määrus35.

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeolekuohtu, tuleks tagada 
ETIASe infosüsteemi ja ETIASe 
kasutatavate muude infosüsteemide – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Europoli andmed, 
Schengeni infosüsteem (SIS), Eurodac ja 
Euroopa karistusregistrite infosüsteem 
(ECRIS) – koostalitlusvõime. 
Koostalitlusvõimet on võimalik täielikult 
tagada üksnes pärast seda, kui on vastu 
võetud ettepanekud luua riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem,33 ECRIS34 ja 
uuesti sõnastatud Eurodaci määrus35.

_________________ _________________

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
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nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

Or. en

Muudatusettepanek 304
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku rände 
ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada ETIASe 
infosüsteemi ja ETIASe kasutatavate 
muude infosüsteemide – riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem, viisainfosüsteem 
(VIS), Europoli andmed, Schengeni 
infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –
koostalitlusvõime. Koostalitlusvõimet on 
võimalik täielikult tagada üksnes pärast 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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seda, kui on vastu võetud ettepanekud luua 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteem,33 ECRIS34 ja uuesti sõnastatud 
Eurodaci määrus35.

_________________

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

Or. en
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Muudatusettepanek 305
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku rände
ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada ETIASe 
infosüsteemi ja ETIASe kasutatavate 
muude infosüsteemide – riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem, viisainfosüsteem 
(VIS), Europoli andmed, Schengeni 
infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –
koostalitlusvõime. Koostalitlusvõimet on 
võimalik täielikult tagada üksnes pärast 
seda, kui on vastu võetud ettepanekud luua 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteem,33 ECRIS34 ja uuesti sõnastatud 
Eurodaci määrus35.

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku- ja rahvaterviseohtu, 
tuleks tagada ETIASe infosüsteemi ja 
ETIASe kasutatavate muude 
infosüsteemide – riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteem, viisainfosüsteem 
(VIS), Europoli andmed, Schengeni 
infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –
koostalitlusvõime. Koostalitlusvõimet on 
võimalik täielikult tagada üksnes pärast 
seda, kui on vastu võetud ettepanekud luua 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteem,33 ECRIS34 ja uuesti sõnastatud 
Eurodaci määrus35.

_________________ _________________

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 
välja ebaseadusliku rände tõkestamine.

Muudatusettepanek 306
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku-, ebaseadusliku rände 
ja rahvaterviseohtu, tuleks tagada ETIASe 
infosüsteemi ja ETIASe kasutatavate 
muude infosüsteemide – riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem, viisainfosüsteem 
(VIS), Europoli andmed, Schengeni 
infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –
koostalitlusvõime. Koostalitlusvõimet on 
võimalik täielikult tagada üksnes pärast 

(48) Selleks et analüüsida reisijast 
tulenevat julgeoleku- ja ebaseadusliku 
rände ohtu, tuleks tagada ETIASe 
infosüsteemi ja ETIASe kasutatavate 
muude infosüsteemide – riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteem, viisainfosüsteem 
(VIS), Europoli andmed, Schengeni 
infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa
karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –
koostalitlusvõime. Koostalitlusvõimet on 
võimalik täielikult tagada üksnes pärast 
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seda, kui on vastu võetud ettepanekud luua 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteem,33 ECRIS34 ja uuesti sõnastatud 
Eurodaci määrus35.

seda, kui on vastu võetud ettepanekud luua 
riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteem,33 ECRIS34 ja uuesti sõnastatud 
Eurodaci määrus35.

_________________ _________________

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

33 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem 
(EES) Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiire ületavate kolmandate riikide 
kodanike riiki sisenemise, riigist lahkumise 
ja sisenemiskeelu andmete 
registreerimiseks, määratakse kindlaks 
EESi juurdepääsutingimused õiguskaitse 
otstarbel ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 767/2008 ja (EL) 1077/2011 
(COM(2016) 194 final).

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses 
teabe vahetamisega kolmandate riikide 
kodanike kohta ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) 
ning asendatakse nõukogu otsus 
2009/316/JSK.

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

35 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem 
[määruse (EL) nr 604/2013 (millega 
kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid 
selle liikmesriigi määramiseks, kes 
vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse 
läbivaatamise eest)] tõhusaks 
kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning 
mis käsitleb liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks 
Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse 
eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016) 
272 final).

Or. en
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Muudatusettepanek 307
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Et järelevalve käesoleva määruse 
kohaldamise üle oleks tõhus, tuleb seda 
korrapäraste ajavahemike järel hinnata. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama normid 
käesoleva määruse rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja tagama 
nende rakendamise.

(49) Et järelevalve käesoleva määruse 
kohaldamise üle oleks tõhus, tuleb seda 
korrapäraste ajavahemike järel hinnata. 
Liikmesriigid peaksid määrama 
sõltumatud riiklikud asutused, kes 
vastutavad kogu ETIASe süsteemi 
toimimise järelevalve eest, kehtestama 
normid käesoleva määruse rikkumise 
korral kohaldatavate karistuste kohta ja 
tagama nende rakendamise.

Or. fr

Muudatusettepanek 308
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 309
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 310
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 311
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 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 haridustaseme ja 
eriala, töökoha ja ametinimetuse ning 
reisiloa tasust vabastatud taotlejate 
kategooriate kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 312
Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 313
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veelgi täpsustada julgeoleku-, 
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohte, 
mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks 
määramiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 314
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veelgi täpsustada julgeoleku-, 
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohte, 
mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks 
määramiseks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 315
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veelgi täpsustada julgeoleku-, 
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohte, 
mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks 
määramiseks.

– veelgi täpsustada julgeolekuohte, 
mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks 
määramiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 316
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veelgi täpsustada julgeoleku-, 
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohte, 
mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks 
määramiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 317
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veelgi täpsustada julgeoleku-, 
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohte, 
mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks 
määramiseks.

– veelgi täpsustada julgeoleku- ja 
rahvaterviseohte, mida kasutatakse 
ohunäitajate kindlaks määramiseks.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 
välja ebaseadusliku rände tõkestamine.

Muudatusettepanek 318
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– veelgi täpsustada julgeoleku-,
ebaseadusliku rände ja rahvaterviseohte, 
mida kasutatakse ohunäitajate kindlaks 
määramiseks.

– veelgi täpsustada julgeoleku- ja
ebaseadusliku rände ohte, mida kasutatakse 
ohunäitajate kindlaks määramiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Marie-Christine Vergiat

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 

(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. 
Eelkõige peaks komisjon tegema 
tervikliku mõjuhindamise, kaasa arvatud 
seoses põhiõiguste ja andmekaitsega, et 
seda võetaks arvesse igat liiki 
ettevalmistava töö käigus. Selleks, et 
tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid ka liikmesriikide ekspertidega 
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ettevalmistamist. samal ajal ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. 
Arvestades asjaomaste sätete sisu, tuleks 
delegeeritud õigusaktide puhul 
konsulteerida Euroopa 
andmekaitseinspektori ja Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ametiga ning saada nende 
arvamus.

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamiseks ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused võtta vastu 
üksikasjalikud eeskirjad avaliku veebisaidi 
ja mobiilseadmetele mõeldud 
mobiilirakenduse käitamise ning avaliku 
veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud 
mobiilirakenduse suhtes kohaldatava 
isikuandmete kaitse ja turbe nõuete kohta, 
kehtestada ainult vedajaile mõeldud 
autentimiskava ja määrata kindlaks selliste 
varumenetluste üksikasjad, mida 
kasutatakse juhul, kui ETIASele puudub 
tehnilistel põhjustel juurdepääs. Neid 
volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 
182/201136 .

(52) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamiseks ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused võtta vastu 
üksikasjalikud eeskirjad avaliku veebisaidi 
ja mobiilseadmetele mõeldud 
mobiilirakenduse käitamise ning avaliku 
veebisaidi ja mobiilseadmetele mõeldud 
mobiilirakenduse suhtes kohaldatava 
isikuandmete kaitse, töötlemise ja turbe 
nõuete kohta, kehtestada ainult vedajaile 
mõeldud autentimiskava ja määrata 
kindlaks selliste varumenetluste 
üksikasjad, mida kasutatakse juhul, kui 
ETIASele puudub tehnilistel põhjustel 
juurdepääs. Neid volitusi tuleks teostada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/201136.

_________________ _________________

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
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rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. ro

Muudatusettepanek 321
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) ETIASe infosüsteemi arendamise 
ning ETIASe kesküksuse ja ETIASe 
riiklike üksuste loomise prognoositud 
kulud on väiksemad kui Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
515/201437 kohaselt e-piiridele ettenähtud 
eelarve jääk. Seega tuleks vastavalt 
määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 
punktile b käesoleva määrusega ümber 
jaotada summa, mis on praegu ette 
nähtud üle välispiiride liikuvate 
rändevoogude haldamist toetavate IT-
süsteemide väljaarendamiseks.

(54) ETIASe infosüsteemi arendamise 
ning ETIASe kesküksuse ja ETIASe 
riiklike üksuste loomise prognoositud 
kulud on väiksemad kui Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
515/201437 kohaselt e-piiridele ettenähtud 
eelarve jääk.

_________________ _________________

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 
515/2014, millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja 
viisade rahastamisvahend ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
574/2007/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 
143).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 
515/2014, millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja 
viisade rahastamisvahend ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
574/2007/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 
143).

Or. fr

Muudatusettepanek 322
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) ETIASe infosüsteemi arendamise 
ning ETIASe kesküksuse ja ETIASe 
riiklike üksuste loomise prognoositud 
kulud on väiksemad kui Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
515/201437 kohaselt e-piiridele ettenähtud 
eelarve jääk. Seega tuleks vastavalt 
määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 
punktile b käesoleva määrusega ümber 
jaotada summa, mis on praegu ette nähtud 
üle välispiiride liikuvate rändevoogude
haldamist toetavate IT-süsteemide 
väljaarendamiseks.

(54) ETIASe infosüsteemi arendamise 
ning ETIASe kesküksuse ja ETIASe 
riiklike üksuste loomise prognoositud 
kulud on väiksemad kui Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
515/201437 kohaselt e-piiridele ettenähtud 
eelarve jääk. Seega tuleks vastavalt 
määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 
punktile b käesoleva määrusega ümber 
jaotada summa, mis on praegu ette nähtud 
välispiiride haldamist toetavate IT-
süsteemide väljaarendamiseks.

_________________ _________________

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 
515/2014, millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja 
viisade rahastamisvahend ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
574/2007/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 
143).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 
515/2014, millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja 
viisade rahastamisvahend ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
574/2007/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 
143).

Or. en

Muudatusettepanek 323
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Reisiloatasudest saadav tulu tuleks 
eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
püsivate tegevus- ja hoolduskulude 
katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on 
asjakohane käsitada seda tulu 
sihtotstarbelise välistuluna.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 324
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Reisiloatasudest saadav tulu tuleks 
eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
püsivate tegevus- ja hoolduskulude 
katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on 
asjakohane käsitada seda tulu 
sihtotstarbelise välistuluna.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 325
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Reisiloatasudest saadav tulu tuleks 
eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
püsivate tegevus- ja hoolduskulude 
katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on 
asjakohane käsitada seda tulu 
sihtotstarbelise välistuluna.

(55) Reisiloatasudest saadav tulu tuleks 
eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
püsivate tegevus- ja hoolduskulude 
katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on 
asjakohane käsitada seda tulu 
sihtotstarbelise välistuluna. Kui 
reisiloatasudest saadav tulu ületab 
ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
kulusid, tuleks see summa käesoleva 
määrusega elutähtsa infrastruktuuri 
kaitse fondi ümber jaotada. Fondi tuleks 
kasutada nende infrastruktuuride kaitse 
tõhustamiseks, mis on nõukogu direktiivi 
2008/114/EÜ (Euroopa elutähtsate 
infrastruktuuride identifitseerimise ja 
määramise ning nende kaitse 
parandamise vajaduse hindamise kohta) 
kohaselt kindlaks tehtud või määratletud 
kui Euroopa elutähtsad infrastruktuurid.
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Or. en

Muudatusettepanek 326
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Reisiloatasudest saadav tulu tuleks 
eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
püsivate tegevus- ja hoolduskulude 
katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on 
asjakohane käsitada seda tulu 
sihtotstarbelise välistuluna.

(55) ETIASe infosüsteemi, kesküksuse 
ja riiklike üksuste korduvad tegevus- ja 
hoolduskulud tuleks katta reisiloatasudest 
saadavast tulust. Pärast kõnealuste 
kulude katmist alles jäävad summad 
tuleks eraldada liidu eelarve peatüki 18 02 
(sisejulgeolek) programmide ja meetmete 
raames kantud kulude katteks või, alates 
2021. aastast, järgnevate programmide või 
meetmete katteks. Süsteemi eripära tõttu 
on asjakohane käsitada seda tulu 
sihtotstarbelise välistuluna.

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada, et ETIASe süsteemi kulud tuleb kanda eelisjärjekorras, kuid kõiki 
järelejäänud tulusid võib kasutada ELi eelarve peatükiga 18 02 (sisejulgeolek) seotud 
programmide ja tegevuste kulude katmiseks.

Muudatusettepanek 327
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Reisiloatasudest saadav tulu tuleks 
eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
püsivate tegevus- ja hoolduskulude 
katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on 
asjakohane käsitada seda tulu 

(55) Reisiloatasudest saadav tulu tuleks 
eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
püsivate tegevus- ja hoolduskulude 
katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on 
asjakohane käsitada seda tulu 
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sihtotstarbelise välistuluna. sihtotstarbelise sisetuluna.

Or. fr

Muudatusettepanek 328
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 välja jäetud

Reguleerimisese

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)
nende kolmandate riikide kodanike jaoks, 
kellelt ei nõuta välispiiri ületamiseks 
viisat, et oleks võimalik kindlaks teha, ega 
nende viibimine liikmesriikide 
territooriumil ei kujuta endast 
ebaseadusliku rände, julgeoleku- või 
rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil nähakse 
ette reisiluba ning reisiloa andmise või 
sellest keeldumise tingimused ja kord.

2. Käesolevas määruses sätestatakse 
tingimused, mille kohaselt võivad 
liikmesriikide määratud 
õiguskaitseasutused ja Euroopa 
Politseiamet (Europol) teha otsinguid 
ETIASe kesksüsteemis säilitatavate 
andmete seas terroriaktide ja muude 
nende pädevusalasse kuuluvate raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise ja 
uurimise eesmärgil.

Or. fr

Muudatusettepanek 329
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände, julgeoleku- või 
rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil nähakse 
ette reisiluba ning reisiloa andmise või 
sellest keeldumise tingimused ja kord.

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks või lennujaama kaudu 
transiidiks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände, julgeoleku- või 
rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil nähakse 
ette reisiluba ning reisiloa andmise või 
sellest keeldumise tingimused ja kord.

Or. fr

Muudatusettepanek 330
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände, julgeoleku-
või rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil 
nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise 
või sellest keeldumise tingimused ja kord.

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast julgeolekuohtu. Sel eesmärgil 
nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise 
või sellest keeldumise tingimused ja kord.

Or. fr

Muudatusettepanek 331
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände, julgeoleku-
või rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil 
nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise 
või sellest keeldumise tingimused ja kord.

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast julgeolekuohtu. Sel eesmärgil 
nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise 
või sellest keeldumise tingimused ja kord.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände, julgeoleku-
või rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil 
nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise 
või sellest keeldumise tingimused ja kord.

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
hinnata, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast julgeolekuohtu. Sel eesmärgil 
nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise 
või sellest keeldumise tingimused ja kord.

Or. en

Selgitus

Asjaolud, mis kujutavad ohtu, peavad olema palju selgemad kui riskid – kooskõlas Schengeni 
piirieeskirjade artikli 6 lõike 1 punktiga e.

Muudatusettepanek 333
Artis Pabriks
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände, julgeoleku- või 
rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil nähakse 
ette reisiluba ning reisiloa andmise või 
sellest keeldumise tingimused ja kord.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 334
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände, julgeoleku-
või rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil 
nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise 
või sellest keeldumise tingimused ja kord.

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast julgeoleku- või rahvaterviseohtu. 
Sel eesmärgil nähakse ette reisiluba ning 
reisiloa andmise või sellest keeldumise 
tingimused ja kord.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 
välja ebaseadusliku rände tõkestamine.
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Muudatusettepanek 335
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände, julgeoleku-
või rahvaterviseohtu. Sel eesmärgil 
nähakse ette reisiluba ning reisiloa andmise 
või sellest keeldumise tingimused ja kord.

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 
(ETIAS) nende kolmandate riikide 
kodanike jaoks, kellelt ei nõuta välispiiri 
ületamiseks viisat, et oleks võimalik 
kindlaks teha, ega nende viibimine 
liikmesriikide territooriumil ei kujuta 
endast ebaseadusliku rände või 
julgeolekuohtu. Sel eesmärgil nähakse ette 
reisiluba ning reisiloa andmise või sellest 
keeldumise tingimused ja kord.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 15 lõike 4 punkti 1 selgitusega.

Muudatusettepanek 336
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses sätestatakse 
tingimused, mille kohaselt võivad 
liikmesriikide määratud 
õiguskaitseasutused ja Euroopa 
Politseiamet (Europol) teha otsinguid 
ETIASe kesksüsteemis säilitatavate 
andmete seas terroriaktide ja muude 
nende pädevusalasse kuuluvate raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise ja 

välja jäetud
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uurimise eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Õiguskaitseasutused ei tohiks saada vaikimisi juurdepääsu täiesti seadusekuulekate 
heausksete reisijate andmetele.

Muudatusettepanek 337
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste viisanõudest vabastatud
kolmandate riikide kodanike suhtes:

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmiste kolmandate riikide kodanike 
suhtes:

Or. fr

Muudatusettepanek 338
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõukogu määruse (EÜ) nr 
539/200148 II lisas loetletud kolmandate 
riikide kodanikud, kellelt ei nõuta viisat 
transiidiks lennujaama kaudu või kes 
kavatsevad viibida liikmesriikide 
territooriumil kuni 90 päeva mis tahes 180-
päevase ajavahemiku jooksul;

(a) nõukogu määruse (EÜ) nr 
539/200148 II lisas loetletud kolmandate 
riikide kodanikud, kellelt ei nõuta viisat 
viibimiseks liikmesriikide territooriumil 
kuni 90 päeva mis tahes 180-päevase 
ajavahemiku jooksul;

_________________ _________________

48 EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1. 48 EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1.

Or. fr
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Muudatusettepanek 339
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kolmandate riikide kodanikud, 
kellelt ei nõuta lennujaama transiidiviisat, 
kui nad läbivad ühe või mitme liikmesriigi 
territooriumil asuvate lennujaamade 
transiidialasid;

Or. fr

Muudatusettepanek 340
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 
4 lõike 2 punkti b kohaselt viisanõudest 
vabastatud pagulased ja kodakondsuseta 
isikud, kelle elukohariik ja 
reisidokumendi väljastanud riik on 
kõnealuse määruse II lisas loetletud 
kolmas riik;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 341
Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 4 
lõike 2 punkti b kohaselt viisanõudest 
vabastatud pagulased ja kodakondsuseta 
isikud, kelle elukohariik ja reisidokumendi 

(b) määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 4 
lõike 2 punkti b kohaselt viisanõudest 
vabastatud pagulased ja kodakondsuseta 
isikud, kelle elukohariik ja reisidokumendi 
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väljastanud riik on kõnealuse määruse II 
lisas loetletud kolmas riik;

väljastanud riik on kõnealuse määruse II 
lisas loetletud kolmas riik, kavandatavaks 
viibimiseks liikmesriigi territooriumil 
kestusega kuni 90 päeva 180 päevase 
ajavahemiku jooksul;

Or. nl

Muudatusettepanek 342
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolmandate riikide kodanikud, kes 
vastavad järgmistele tingimustele:

välja jäetud

i) nad on liidu kodaniku pereliikmed, 
kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 
2004/38/EÜ, või kolmanda riigi 
kodanikud, kellel on liidu õigusaktide 
kohaselt vaba liikumise õigus, ning

ii) neil ei ole direktiivi 2004/38/EÜ kohast 
elamisloakaarti.

Or. fr

Muudatusettepanek 343
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolmandate riikide kodanikud, kes 
vastavad järgmistele tingimustele:

(c) kolmandate riikide kodanikud, kes 
on viisanõudest vabastatud ja kes vastavad 
järgmistele tingimustele:

Or. fr
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Muudatusettepanek 344
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) neil ei ole direktiivi 2004/38/EÜ 
kohast elamisloakaarti.

ii) neil ei ole direktiivi 2004/38/EÜ 
kohast elamisloakaarti või määruse (EÜ) 
nr 1030/2002 kohast elamisluba.

Or. fr

Muudatusettepanek 345
Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu kodaniku kolmandate riikide 
kodanikest pereliikmed, kelle suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2004/38/EÜ ja 
kellel on nimetatud direktiivi kohane 
elamisloakaart;

(b) liidu kodaniku kolmandate riikide 
kodanikest pereliikmed, kelle suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2004/38/EÜ;

Or. fr

Muudatusettepanek 346
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu õiguse alusel vaba liikumise 
õigust omavate kolmandate riikide 
kodanike kolmandate riikide kodanikest 
pereliikmed, kellel on direktiivi 
2004/38/EÜ kohane elamisloakaart;

(c) liidu õiguse alusel vaba liikumise 
õigust omavate kolmandate riikide 
kodanike kolmandate riikide kodanikest 
pereliikmed, kellel on direktiivi 
2004/38/EÜ kohane elamisloakaart või 
määruse (EÜ) nr 1030/2002 kohane 
elamisluba;
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Or. fr

Muudatusettepanek 347
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu õiguse alusel vaba liikumise 
õigust omavate kolmandate riikide 
kodanike kolmandate riikide kodanikest 
pereliikmed, kellel on direktiivi 
2004/38/EÜ kohane elamisloakaart;

(c) liidu õiguse alusel vaba liikumise 
õigust omavate kolmandate riikide 
kodanike kolmandate riikide kodanikest 
pereliikmed;

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Brice Hortefeux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) pikaajalise viisa omanikud; (e) riikliku pikaajalise viisa omanikud;

Or. fr

Muudatusettepanek 349
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Andorra, Monaco ja San Marino 
kodanikud ning Vatikani Linnriigi 
väljaantud passi kasutajad;

(f) Andorra, Monaco ja San Marino 
kodanikud ning Vatikani Linnriigi 
väljaantud passi kasutajad, samuti 
Euroopa Liidu liikmesuse 
kandidaatriikide ja võimalike 
kandidaatriikide kodanikud, kellel ei pea 
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välispiiride ületamisel olema viisat.

Or. en

Selgitus

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Muudatusettepanek 350
Jeroen Lenaers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände, 
julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja 
mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
on vastuolus nõutava lähenemisviisiga 
julgeoleku-, ebaseadusliku rände ja 
rahvaterviseohtudega tegelemiseks, ja mis 
on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 351
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände,
julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja 
mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu julgeoleku seisukohalt, 
ja mis on nõutav selleks, et artiklis 2 
osutatud kolmandate riikide kodanikud 
vastaksid määruse (EL) 2016/399 artikli 6 
lõike 1 punktis b sätestatud sisenemise 
nõuetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 352
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände, 
julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja 
mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 353
Brice Hortefeux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
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isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände, 
julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja 
mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast vahetult või tulevikus ohtu 
ebaseadusliku rände, julgeoleku ja 
rahvatervise seisukohalt, ja mis on nõutav 
selleks, et artiklis 2 osutatud kolmandate 
riikide kodanikud vastaksid määruse (EL) 
2016/399 artikli 6 lõike 1 punktis b 
sätestatud sisenemise nõuetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 354
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände,
julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja 
mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu julgeoleku ja 
rahvatervise seisukohalt, ja mis on nõutav 
selleks, et artiklis 2 osutatud kolmandate 
riikide kodanikud vastaksid määruse (EL) 
2016/399 artikli 6 lõike 1 punktis b 
sätestatud sisenemise nõuetele;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas varasemate muudatusettepanekutega jätta käesoleva määruse eesmärkide hulgast 
välja ebaseadusliku rände tõkestamine.

Muudatusettepanek 355
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände,
julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja 
mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole 
faktilistel tõenditel põhinevat piisavat alust 
järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide 
territooriumil kujutab endast ohtu 
julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja 
mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

Or. en

Selgitus

„Piisav alus“, mis ei põhine faktilistel tõenditel, on lihtsalt oletus.

Muudatusettepanek 356
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände,
julgeoleku ja rahvatervise seisukohalt, ja 
mis on nõutav selleks, et artiklis 2 osutatud 
kolmandate riikide kodanikud vastaksid 
määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõike 1 
punktis b sätestatud sisenemise nõuetele;

(d) „reisiluba“ – käesoleva määruse 
kohane otsus, mille kohaselt ei ole faktilisi 
tõendeid ega piisavat alust järeldada, et 
isiku viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu ebaseadusliku rände ja
julgeoleku seisukohalt, ja mis on nõutav 
selleks, et artiklis 2 osutatud kolmandate 
riikide kodanikud vastaksid määruse (EL) 
2016/399 artikli 6 lõike 1 punktis b 
sätestatud sisenemise nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „oht rahvatervisele“ – määruse 
(EL) 2016/399 artikli 2 punktis 21 
määratletud oht rahvatervisele;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 358
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „oht rahvatervisele“ – määruse 
(EL) 2016/399 artikli 2 punktis 21 
määratletud oht rahvatervisele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 359
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „oht rahvatervisele“ – määruse 
(EL) 2016/399 artikli 2 punktis 21 
määratletud oht rahvatervisele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 360
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „julgeolekuoht“ – selge ja tegelik 
oht, mis põhineb faktilistel tõenditel, et 
kolmanda riigi kodanik paneb liidus 
viibides toime raske kuriteo või 
terroriakti;

Or. en

Selgitus

„Oht“ on kooskõlas Schengeni piirieeskirjade tervist käsitleva sõnastusega. Selgitus, et 
tegemist peab olema tegeliku ohuga, mitte pelgalt ebamäärase statistilise riskiga, mille 
aluseks on algoritmipõhised ebamäärased oletused, kooskõlas Euroopa Parlamendi 
resolutsiooniga suurandmete mõju kohta põhiõigustele, P8_TA(2017)0076, 14. märts 2017.

Muudatusettepanek 361
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) „veoettevõtja“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kelle tööks on reisijate 
vedu õhu, mere või maismaa kaudu;

Or. fr

Selgitus

Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artiklis 1 sätestatud määratlus.

Muudatusettepanek 362
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) „vedaja“ – füüsiline või juriidiline 
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isik, kelle ametiks on reisijate vedamine 
õhuteed pidi;

Or. en

Selgitus

Õigusselguse ja läbipaistvuse huvides tuleks selgeks teha, millised vedajad peavad täitma 
käesoleva määruse nõudeid. Need peaksid olema ainult lennutranspordiettevõtjad. Ettevõtjad, 
kes veavad reisijate rühmi maitsi rongi või bussiga või meritsi parvlaevadega, tuleks välja 
jätta, arvestades suurt koormust, mis pandaks nendele vedajatele, kes korraldavad reise 
liikmesriikide territooriumile väga harva.

Muudatusettepanek 363
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „isik, kelle suhtes on sisestatud 
riiki sisenemise keelamiseks 
hoiatusteade“ – kolmanda riigi kodanik, 
kelle suhtes on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1987/2006 
artiklite 24 ja 26 kohaselt ning nendes 
artiklites sätestatud eesmärgil sisestatud 
Schengeni infosüsteemi (SIS) 
hoiatusteade;

Or. fr

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1987/2006, mis 
käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist.

Muudatusettepanek 364
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „päringutabamus“ – vastavus, mis 
saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimikus olevaid isikuandmeid 
isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail 
või hoiatusteade selles infosüsteemis, kus 
ETIASe kesksüsteem päringut teeb, 
ETIASe jälgimisnimekirjaga või artiklis 
28 nimetatud konkreetsete 
ohunäitajatega;

(k) „päringutabamus“ – vastavus, mis 
saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimikus olevaid isikuandmeid 
isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail 
või hoiatusteade selles infosüsteemis, kus 
ETIASe kesksüsteem päringut teeb;

Or. fr

Muudatusettepanek 365
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „päringutabamus“ – vastavus, mis 
saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimikus olevaid isikuandmeid 
isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail 
või hoiatusteade selles infosüsteemis, kus 
ETIASe kesksüsteem päringut teeb, 
ETIASe jälgimisnimekirjaga või artiklis 28 
nimetatud konkreetsete ohunäitajatega;

(k) „päringutabamus“ – vastavus, mis 
saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimikus olevaid isikuandmeid 
isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail 
või hoiatusteade ETIASe kesksüsteemis, 
andmebaasis või infosüsteemis, kus 
ETIASe kesksüsteem päringut teeb, 
artiklis 29 nimetatud ETIASe 
jälgimisnimekirjaga või artiklis 28 
nimetatud konkreetsete ohunäitajatega;

Or. fr

Muudatusettepanek 366
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „päringutabamus“ – vastavus, mis 
saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi 

(k) „päringutabamus“ – vastavus, mis 
saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
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taotlustoimikus olevaid isikuandmeid 
isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail 
või hoiatusteade selles infosüsteemis, kus 
ETIASe kesksüsteem päringut teeb, 
ETIASe jälgimisnimekirjaga või artiklis 
28 nimetatud konkreetsete 
ohunäitajatega;

taotlustoimikus olevaid isikuandmeid 
isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail 
või hoiatusteade selles infosüsteemis, kus 
ETIASe kesksüsteem päringut teeb;

Or. en

Muudatusettepanek 367
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „päringutabamus“ – vastavus, mis 
saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimikus olevaid isikuandmeid 
isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail 
või hoiatusteade selles infosüsteemis, kus 
ETIASe kesksüsteem päringut teeb,
ETIASe jälgimisnimekirjaga või artiklis 28 
nimetatud konkreetsete ohunäitajatega;

(k) „päringutabamus“ – vastavus, mis 
saadakse võrreldes ETIASe kesksüsteemi 
taotlustoimikus olevaid isikuandmeid 
isikuandmetega, mida sisaldab kirje, fail 
või hoiatusteade selles infosüsteemis, kus 
ETIASe kesksüsteem päringut teeb või
ETIASe jälgimisnimekirjaga;

Or. en

Muudatusettepanek 368
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) „terroriakt“ – õigusrikkumine, mis 
vastab raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 
1–4 osutatud õigusrikkumistele või on 
nendega samaväärne;

(l) „terroriakt“ – õigusrikkumine, mis 
vastab direktiivis (EL) 2017/541 osutatud 
õigusrikkumistele või on nendega 
samaväärne;

Or. fr
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Muudatusettepanek 369
Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) „terroriakt“ – õigusrikkumine, mis 
vastab raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 
1–4 osutatud õigusrikkumistele või on 
nendega samaväärne;

(l) „terroriakt“ – õigusrikkumine, mis 
vastab direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 
1–4 osutatud õigusrikkumistele või on 
nendega samaväärne;

Or. nl

Muudatusettepanek 370
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) „raske kuritegu“ – õigusrikkumine, 
mis vastab raamotsuse 2002/584/JSK 
artikli 2 lõikes 2 osutatud õigusrikkumisele 
või on nendega samaväärne ning on riigi 
õiguse kohaselt karistatav vabadusekaotuse 
või vabadust piirava julgeolekumeetmega, 
mille maksimaalne pikkus on vähemalt 
kolm aastat;

(m) „raske kuritegu“ – õigusrikkumine, 
mis vastab raamotsuse 2002/584/JSK 
artikli 2 lõikes 2 osutatud õigusrikkumisele 
või on nendega samaväärne ning on riigi 
õiguse kohaselt karistatav vabadusekaotuse 
või vabadust piirava julgeolekumeetmega, 
mille maksimaalne pikkus on vähemalt viis
aastat;

Or. fr

Muudatusettepanek 371
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) „Europoli andmed“ – Europolile 
määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 
punktis a osutatud eesmärgil edastatud 

(n) „Europoli andmed“ – Europolile 
määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 
punkti a alapunktis i osutatud eesmärgil 
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isikuandmed. edastatud isikuandmed.

Or. en

Selgitus

Mitmest allikast kontrollitakse ainult neid isikuid, keda kahtlustatakse kuriteo toimepanemises 
või kes on sellise kuriteo eest süüdi mõistetud.

Muudatusettepanek 372
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) „Europoli andmed“ – Europolile 
määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 
punktis a osutatud eesmärgil edastatud
isikuandmed.

(n) „Europoli andmed“ – Europolile 
määruse (EL) nr 2016/794 artikli 18 lõike 2 
punktis a osutatud eesmärgil 
kättesaadavad isikuandmed.

Or. fr

Selgitus

Europolil on talle edastatud andmed, kuid ka tema enda analüüsifailidest pärit andmed.

Muudatusettepanek 373
Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) „ebaseaduslik ränne“ – oht, et 
kodakondsuseta isikud võivad taotleda 
varjupaika ühes liikmesriigis, samal ajal 
kui kolmandat riiki, kus nad elavad ja kus 
neile on väljastatud reisidokument, saab 
liigitada turvaliseks kooskõlas 
varjupaigamenetluse direktiivi 
2013/32/EL artikli 33 lõike 2 punkti c 
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alapunktiga ij (artikkel 38).

Or. nl

Muudatusettepanek 374
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti ja eu-LISA poolse isikuandmete 
töötlemise suhtes kohaldatakse määruse 
(EÜ) nr 45/2001 artiklis 2 esitatud 
määratlusi.

2. eu-LISA poolse isikuandmete 
töötlemise suhtes kohaldatakse määruse 
(EÜ) nr 45/2001 artiklis 2 esitatud 
määratlusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 375
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriikide ametiasutused 
töötlevad isikuandmeid õiguskaitse 
eesmärgil, kohaldatakse [direktiivi (EL) 
2016/680] artiklis 3 esitatud määratlusi.

4. Kui liikmesriikide ametiasutused 
töötlevad isikuandmeid terroriaktide või 
muude raskete kuritegude tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks, kohaldatakse 
[direktiivi (EL) 2016/680] artiklis 3 
esitatud määratlusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 376
Jan Philipp Albrecht

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



PE609.321v02-00 144/158 AM\1135863ET.docx

ET

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 
ohtu julgeolekule;

(a) parandada turvalisust, analüüsides 
põhjalikult taotlejatest tulenevat 
julgeolekuohtu enne nende saabumist 
välispiiridel asuvatesse piiripunktidesse, et 
selgitada välja, kas on faktilistel tõenditel 
põhinevat piisavat alust järeldada, et isiku 
viibimine liikmesriikide territooriumil 
kujutab endast ohtu julgeolekule;

Or. en

Selgitus

„Piisav alus“, mis ei põhine faktilistel tõenditel, on lihtsalt oletus.

Muudatusettepanek 377
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 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 
ohtu julgeolekule;

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

Or. fr

Muudatusettepanek 378
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(b) tõkestada ebaseaduslikku rännet, 
analüüsides taotlejatest tulenevat 
ebaseadusliku rände ohtu enne nende 
saabumist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 379
Sergei Stanishev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõkestada ebaseaduslikku rännet, 
analüüsides taotlejatest tulenevat 
ebaseadusliku rände ohtu enne nende 
saabumist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Muudatusettepanek 380
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõkestada ebaseaduslikku rännet, 
analüüsides taotlejatest tulenevat 

välja jäetud
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ebaseadusliku rände ohtu enne nende 
saabumist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõkestada ebaseaduslikku rännet, 
analüüsides taotlejatest tulenevat 
ebaseadusliku rände ohtu enne nende 
saabumist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 382
Artis Pabriks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõkestada ebaseaduslikku rännet, 
analüüsides taotlejatest tulenevat 
ebaseadusliku rände ohtu enne nende 
saabumist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 383
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kaitsta rahvatervist, analüüsides 
taotlejatest tulenevat ohtu rahvatervisele 
artikli 3 lõike 1 punkt e tähenduses enne 
nende saabumist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 384
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kaitsta rahvatervist, analüüsides 
taotlejatest tulenevat ohtu rahvatervisele 
artikli 3 lõike 1 punkt e tähenduses enne 
nende saabumist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruse (EL) 2016/399 artikli sätteid kohaldatakse välispiiridel: piirikontrollide eesmärk 
juba ongi kontrollida, kas asjaomase kolmanda riigi kodanik, tema transpordivahend ja 
transporditavad esemed ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu rahvatervisele.

Muudatusettepanek 385
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kaitsta rahvatervist, analüüsides 
taotlejatest tulenevat ohtu rahvatervisele 
artikli 3 lõike 1 punkt e tähenduses enne 

välja jäetud
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nende saabumist välispiiridel asuvatesse 
piiripunktidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 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 kolmandate riikide 
kodanike, kellel on keelatud riiki 
siseneda, üle- või väljaandmise eesmärgil 
vahi alla võtmiseks tagaotsitavate isikute, 
kadunud isikute, kohtumenetluses 
osalemise eesmärgil otsitavate isikute ning 
diskreetse, erikontrolli või 
uurimiskontrolli alla kuluvate isikute 
kohta sisestatud hoiatusteadetega;

Or. fr

Muudatusettepanek 387
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. [ETIASe kesksüsteem, ühtsed 
riiklikud liidesed, veebiteenus, võrguvärav 
vedajatele ja sidetaristu jagavad ja 
korduskasutavad tehniliste võimaluste 
piires vastavalt riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi kesksüsteemi, ühtsete 
riiklike liideste, veebiteenuse, vedajatele 
mõeldud võrguvärava ning sidetaristu 
riist- ja tarkvara komponente.]

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 388
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. [ETIASe kesksüsteem, ühtsed 
riiklikud liidesed, veebiteenus, võrguvärav 
vedajatele ja sidetaristu jagavad ja
korduskasutavad tehniliste võimaluste 
piires vastavalt riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi kesksüsteemi, ühtsete 
riiklike liideste, veebiteenuse, vedajatele 
mõeldud võrguvärava ning sidetaristu riist-
ja tarkvara komponente.]

3. [ETIASe kesksüsteem, ühtsed 
riiklikud liidesed, veebiteenus, vedajate 
võrguvärav ja sidetaristu korduskasutavad 
tehniliste võimaluste piires vastavalt riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
kesksüsteemi, ühtsete riiklike liideste, 
veebiteenuse, vedajate võrguvärava ning 
sidetaristu tarkvara komponente.]

Or. en

Selgitus

Tarkvara korduskasutamine on hea, kuid ETIAS peaks töötama spetsiaalse riistvaraga.

Muudatusettepanek 389
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Igasugune andmete jagamine ja 
uuesti kasutamine peab olema rangelt 
piiritletud ning toimuma sihtotstarbelises 
eriraamistikus.

Or. fr

Muudatusettepanek 390
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus



PE609.321v02-00 150/158 AM\1135863ET.docx

ET

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve
Ametis luuakse ETIASe kesküksus.

1. Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Ametis (eu-LISA) luuakse ETIASe 
kesküksus.

Or. fr

Muudatusettepanek 391
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus mõnes 
infosüsteemis või andmebaasis, kus 
andmeid otsiti, või artiklis 28 osutatud 
konkreetsetele ohunäitajatele;

(b) kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel ühe või mitu päringutabamust 
andnud reisiloataotlusi, et selgitada välja, 
kas taotleja isikuandmed vastavad selle 
isiku isikuandmetele, kellega seoses on 
saadud päringutabamus ETIASe 
kesksüsteemis, mõnes infosüsteemis või 
andmebaasis, kus andmeid otsiti, artiklis 28 
osutatud konkreetsetele ohunäitajatele või 
artiklis 29 osutatud ETIASe 
jälgimisnimekirjas;

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 

(b) kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
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seoses on saadud päringutabamus mõnes 
infosüsteemis või andmebaasis, kus 
andmeid otsiti, või artiklis 28 osutatud 
konkreetsetele ohunäitajatele;

seoses on saadud päringutabamus mõnes 
infosüsteemis või andmebaasis, kus 
andmeid otsiti, või artiklis 28 osutatud 
konkreetsetele ohunäitajatele, ja vajaduse 
korral algatada automatiseerimata 
menetlus artikli 22 kohaselt;

Or. nl

Muudatusettepanek 393
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus mõnes 
infosüsteemis või andmebaasis, kus 
andmeid otsiti, või artiklis 28 osutatud 
konkreetsetele ohunäitajatele;

(b) kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus mõnes 
infosüsteemis või andmebaasis, kus 
andmeid otsiti;

Or. en

Muudatusettepanek 394
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus mõnes 
infosüsteemis või andmebaasis, kus 
andmeid otsiti, või artiklis 28 osutatud 
konkreetsetele ohunäitajatele;

(b) kontrollida automaatse menetlemise 
tulemusel tagasi lükatud reisiloataotlusi, et 
selgitada välja, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selle isiku isikuandmetele, kellega 
seoses on saadud päringutabamus mõnes 
infosüsteemis või andmebaasis, kus 
andmeid otsiti;
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Or. en

Selgitus

Artikkel 28 jäetakse välja.

Muudatusettepanek 395
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määrata pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga nõupidamist 
kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid katsetada, 
rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 396
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määrata pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga nõupidamist 
kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid katsetada, 
rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikkel 28 jäetakse välja.
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Muudatusettepanek 397
Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määrata pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga nõupidamist 
kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid katsetada, 
rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 398
Gérard Deprez, Louis Michel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määrata pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga nõupidamist 
kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid katsetada, 
rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

(c) määrata komisjoni sätestatud 
riskide alusel pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga nõupidamist 
kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid katsetada, 
rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

Or. fr

Selgitus

Ohunäitajad peab kindlaks määrama ETIASe kesküksus, tuginedes üksnes riskidele, mille 
komisjon on sätestanud delegeeritud õigusaktis artikli 28 lõike 3 kohaselt.

Muudatusettepanek 399
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määrata pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga nõupidamist 
kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid katsetada, 
rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

(c) määrata pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga ja ETIASe 
eetikanõukoguga nõupidamist kindlaks 
artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid katsetada, 
rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

Or. en

Selgitus

Ohunäitajate kindlaksmääramine, katsetamine, rakendamine, analüüsimine ja läbivaatamine 
eeldab nõupidamist ETIASe eetikanõukoguga (nagu on osutatud artiklis 9a), et vältida 
ohunäitajate mõju põhiõigustele ja eraelu puutumatusele.

Muudatusettepanek 400
Kinga Gál

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määrata pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga nõupidamist 
kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid katsetada, 
rakendada, analüüsida ja läbi vaadata;

(c) määrata pärast ETIASe 
taustakontrollinõukoguga nõupidamist 
kindlaks artiklis 28 osutatud konkreetsed 
ohunäitajad ning neid analüüsida ja läbi 
vaadata;

Or. en

Selgitus

The Screening board shall mainly focus on business related aspects of the screening rules 
resulting from the actual implementation of the specific risk indicators while eu-LISA is 
entrusted with the technical management of the system. The translation and implementation of 
the risk indicators into specific technical means for the ETIAS shall be adequately controlled, 
tested, implemented and monitored as to efficiently support the proper implementation of the 
risk indicators while ensuring the proper operations of the systems (contolling the potential 
technical side effects thereof). This requires specific and appropriate technical means and 
competences that, according to Article 64, eu-LISA is entrusted with.
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Muudatusettepanek 401
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise ja artikli 28 rakendamise 
auditeid, analüüsides korrapäraselt nende 
mõju põhiõigustele, eriti eraelu
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt uut lõiget 3.

Muudatusettepanek 402
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise ja artikli 28 rakendamise 
auditeid, analüüsides korrapäraselt nende 
mõju põhiõigustele, eriti eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikliga 9a ja ETIASe eetikanõukogu ülesannetega.

Muudatusettepanek 403
Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise ja artikli 28 rakendamise 
auditeid, analüüsides korrapäraselt nende 
mõju põhiõigustele, eriti eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 404
Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise ja artikli 28 rakendamise
auditeid, analüüsides korrapäraselt nende 
mõju põhiõigustele, eriti eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

(d) teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise auditeid, analüüsides 
korrapäraselt nende mõju põhiõigustele, 
eriti eraelu puutumatusele ja isikuandmete 
kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Marie-Christine Vergiat

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. eu-LISA vastutab muu hulgas 
järgmise eest:

(a) profiilidega seotud riskide hindamine;

(b) korrapäraste ja sõltumatute taotluste 
menetlemise ja artikli 28 rakendamise 
auditite kasutusele võtmine, analüüsides 
korrapäraselt nende mõju põhiõigustele, 
eriti eraelu puutumatusele ja 
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isikuandmete kaitsele Euroopa ja riiklike 
sõltumatute ja pädevate asutuste, sh 
Euroopa Andmekaitseinspektori ja 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt.

Or. fr

Muudatusettepanek 406
Jan Philipp Albrecht

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 auditeid, sealhulgas hinnata 
korrapäraselt nende mõju põhiõigustele, 
eriti diskrimineerimiskeelule. Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
andmekaitseametniku ülesanne on 
teostada korrapäraselt taotluste 
menetlemise auditeid, sealhulgas hinnata 
korrapäraselt selle mõju eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

Or. en

Selgitus

FRA soovituste alusel.

Muudatusettepanek 407
Jan Philipp Albrecht

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. ETIASe kesküksus avaldab igal 
aastal tegevusaruande. Aruanne sisaldab 
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järgmisi andmeid:

(a) statistika järgmise kohta:

i) ETIASe kesksüsteemist automaatselt 
väljastatud reisilubade arv;

ii) kesküksuses kontrollitud taotluste arv;

iii) liikmesriigi poolt käsitsi menetletud 
taotluste arv ning tagasilükatud taotluste 
arv riigi, reisija kategooria ja 
tagasilükkamise põhjuse kaupa;

iv) mil määral on kinni peetud artikli 20 
lõikes 6 ning artiklites 23, 26 ja 27 
osutatud tähtaegadest, sealhulgas 
statistika tähtaegade ületamise põhjuste 
kohta;

v) piiripunktides esitatud taotluste arv ja 
kui paljud neist heaks kiideti või tagasi 
lükati ning

(b) üldine teave ETIASe kesküksuse 
tegevuse kohta.

Tegevuse aastaaruanne edastatakse 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile hiljemalt järgmise aasta 
31. märtsiks.

Or. en
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