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Muudatusettepanek 52
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. võtab vastu allpool toodud esimese 
lugemise seisukoha;

1. lükkab komisjoni ettepaneku 
tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Cornelia Ernst

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. võtab vastu allpool toodud esimese 
lugemise seisukoha;

1. lükkab komisjoni ettepaneku 
tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tõhususe ja kulude vähendamise 
kaalutlusel peaks ETIAS korduskasutama 
jagatud isikuandmete hoidla 
väljatöötamiseks riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi jaoks loodud riist- ja 
tarkvara komponente, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõikes 3. 
See hoidla, mida kasutatakse ETIASe 
taotluse esitajate ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 

(5) Tõhususe ja kulude vähendamise 
kaalutlusel peaks ETIAS korduskasutama 
jagatud isikuandmete hoidla 
väljatöötamiseks riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi jaoks loodud riist- ja 
tarkvara komponente, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõikes 3. 
See hoidla, mida kasutatakse ETIASe 
taotluse esitajate ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 
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kolmandate riikide kodanike 
tähtnumbriliste isikuandmete säilitamiseks, 
tuleks välja töötada viisil, mis võimaldab 
seda tulevikus laiendada ühiseks 
isikuandmete hoidlaks. Samast 
põhimõttest lähtudes tuleks vahend, mis 
võimaldab ETIASel võrrelda oma 
andmeid kõigi teiste süsteemide 
andmetega ühe päringu abil, luua nii, et 
tulevikus oleks võimalik töötada sellest 
välja Euroopa otsinguportaal.

kolmandate riikide kodanike 
tähtnumbriliste isikuandmete säilitamiseks, 
tuleks välja töötada viisil, mis võimaldab 
seda tulevikus laiendada ühiseks 
isikuandmete hoidlaks.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tõhususe ja kulude vähendamise 
kaalutlusel peaks ETIAS korduskasutama 
jagatud isikuandmete hoidla 
väljatöötamiseks riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi jaoks loodud riist- ja 
tarkvara komponente, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõikes 3. 
See hoidla, mida kasutatakse ETIASe 
taotluse esitajate ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 
kolmandate riikide kodanike 
tähtnumbriliste isikuandmete säilitamiseks, 
tuleks välja töötada viisil, mis võimaldab 
seda tulevikus laiendada ühiseks 
isikuandmete hoidlaks. Samast 
põhimõttest lähtudes tuleks vahend, mis 
võimaldab ETIASel võrrelda oma 
andmeid kõigi teiste süsteemide 
andmetega ühe päringu abil, luua nii, et 
tulevikus oleks võimalik töötada sellest 
välja Euroopa otsinguportaal.

(5) Tõhususe ja kulude vähendamise 
kaalutlusel peaks ETIAS korduskasutama 
jagatud isikuandmete hoidla 
väljatöötamiseks riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi jaoks loodud riist- ja 
tarkvara komponente, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõikes 3. 
See hoidla, mida kasutatakse ETIASe 
taotluse esitajate ning riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis registreeritud 
kolmandate riikide kodanike 
tähtnumbriliste isikuandmete säilitamiseks, 
tuleks välja töötada viisil, mis võimaldab 
seda tulevikus laiendada ühiseks 
isikuandmete hoidlaks.

Or. en



AM\1214744ET.docx 5/50 PE658.805v01-00

ET

Muudatusettepanek 56
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2019/817 loodud 
Euroopa otsinguportaal võimaldab 
pädevatel asutustel 
teha alussüsteemides üheaegseid 
päringuid ning koondtulemused 
kuvatakse ühel ekraanil.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada ETIASe 
eesmärkide täielik saavutamine ja aidata 
kaasa Schengeni infosüsteemi (SIS) 
eesmärkide saavutamisele, on vaja 
automaatse kontrolliga hõlmata SISi 
hiljutise muudatusega kasutusele võetud 
uus hoiatuskategooria – hoiatusteade 
isikute kohta, et neid küsitleda uurimise 
eesmärgil.

(7) Selleks et tagada ETIASe 
eesmärkide täielik saavutamine ja aidata 
kaasa Schengeni infosüsteemi (SIS) 
eesmärkide saavutamisele, on vaja 
automaatse kontrolliga hõlmata SISi 
hiljutise muudatusega kasutusele võetud 
uued hoiatuskategooriad – hoiatusteade 
isikute kohta, et neid küsitleda uurimise 
eesmärgil, ja hoiatusteade ebaseaduslike 
rändajate kohta, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Fabienne Keller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Teave sama kolmanda riigi 
kodaniku kohta võib olla sisestatud eri 
aegadel ja seetõttu võib see olla erineva 
olemuse või kvaliteediga. On oluline, et 
ETIASe kesküksus ja ETIASe riiklikud 
üksused uuriksid neid andmeid taotluse 
korral üheaegselt, mitte eraldi. Eelkõige 
on oluline, et üksused võtaksid selliseid 
andmeid või selliste andmete puudumist 
ECRIS-TCN-süsteemi hoiatusteate puhul 
arvesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tingimused, mille alusel ETIASe 
kesküksus ja ETIASe riiklikud üksused 
võivad ETIASe huvides kontrollida 
muudes ELi infosüsteemides hoitavaid 
andmeid, peaksid olema sätestatud selgetes 
ja täpsetes eeskirjades, mis reguleerivad 
ETIASe kesküksuse ja ETIASe riiklike 
üksuste juurdepääsu muudes ELi 
infosüsteemides hoitavatele andmetele, 
päringuliike ja andmekategooriaid; neid 
kõiki tuleks piirata asjaomaste üksuste 
ülesannete täitmiseks rangelt vajalikuga. 
Samal moel peaksid ETIASe 
taotlustoimikus sisalduvad andmed olema 
nähtavad ainult neile liikmesriikidele, kes 
käitavad lähteinfosüsteeme vastavalt oma 
osalemise korrale. Näiteks kujutavad 
käesoleva määruse Schengeni infosüsteemi 
ja viisainfosüsteemiga seotud sätted endast 
sätteid, mis põhinevad kõikidel Schengeni 
acquis’ sätetel, mille jaoks on olulised 
nõukogu otsused35Schengeni infosüsteemi 

(10) Juurdepääsuõigused ja 
tingimused, mille alusel ETIASe kesküksus 
ja ETIASe riiklikud üksused võivad 
ETIASe huvides kontrollida muudes ELi 
infosüsteemides hoitavaid andmeid, 
peaksid olema sätestatud selgetes ja 
täpsetes eeskirjades, mis reguleerivad 
ETIASe kesküksuse ja ETIASe riiklike 
üksuste juurdepääsu muudes ELi 
infosüsteemides hoitavatele andmetele, 
päringuliike ja andmekategooriaid; neid 
kõiki tuleks piirata asjaomaste üksuste 
ülesannete täitmiseks rangelt vajalikuga. 
Samal moel peaksid ETIASe 
taotlustoimikus sisalduvad andmed olema 
nähtavad ainult neile liikmesriikidele, kes 
käitavad lähteinfosüsteeme vastavalt oma 
osalemise korrale. Näiteks kujutavad 
käesoleva määruse Schengeni infosüsteemi 
ja viisainfosüsteemiga seotud sätted endast 
sätteid, mis põhinevad kõikidel Schengeni 
acquis’ sätetel, mille jaoks on olulised 
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ja viisainfosüsteemi käsitlevate Schengeni 
acquis’ sätete kohaldamise kohta.

nõukogu otsused35 Schengeni infosüsteemi 
ja viisainfosüsteemi käsitlevate Schengeni 
acquis’ sätete kohaldamise kohta.

_________________ _________________
35 Nõukogu 29. juuni 2010. aasta otsus 
2010/365/EL Schengeni infosüsteemi 
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja 
Rumeenias (ELT L 166, 1.7.2010, lk 17); 
nõukogu 25. aprilli 2017. aasta otsus (EL) 
2017/733 Schengeni infosüsteemi 
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis 
(ELT L 108, 26.4.2017, lk 31); nõukogu 
12. oktoobri 2017. aasta otsus (EL) 
2017/1908, mis käsitleb 
viisainfosüsteemiga seotud Schengeni 
acquis’ teatavate sätete jõustamist 
Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (ELT L 
269, 19.10.2017, lk 39–43); nõukogu 25. 
juuni 2018. aasta otsus (EL) 2018/934, mis 
käsitleb Schengeni infosüsteemiga seotud 
Schengeni acquis’ ülejäänud sätete 
jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja 
Rumeenias (ELT L 165, 2.7.2018, lk 37).

35 Nõukogu 29. juuni 2010. aasta otsus 
2010/365/EL Schengeni infosüsteemi 
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja 
Rumeenias (ELT L 166, 1.7.2010, lk  17); 
Nõukogu 25. aprilli 2017. aasta otsus (EL) 
2017/733 Schengeni infosüsteemi 
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete 
kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis 
(ELT L 108, 26.4.2017, lk 31); Nõukogu 
12. oktoobri 2017. aasta otsus (EL) 
2017/1908, mis käsitleb 
viisainfosüsteemiga seotud Schengeni 
acquis’ teatavate sätete jõustamist 
Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (ELT L 
269, 19.10.2017, lk  39–43); Nõukogu 
25. juuni 2018. aasta otsus (EL) 2018/934, 
mis käsitleb Schengeni infosüsteemiga 
seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete 
jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja 
Rumeenias (ELT L 165, 2.7.2018, lk 37).

Or. en

Muudatusettepanek 60
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas määruse (EL) 2018/1240 
artikliga 73 peaks ETIASe infosüsteemi 
kavandamis- ja arendamisetapi eest 
vastutama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2018/172636loodud 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Amet (eu-LISA).

(11) Kooskõlas määruse (EL) 2018/1240 
artikliga 73 peaks ETIASe infosüsteemi 
kavandamis- ja tehnilise arendamisetapi 
eest vastutama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2018/172636 
loodud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Amet (eu-LISA).
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_________________ _________________
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
novembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1726, mis käsitleb Vabadusel, 
Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
Suuremahuliste IT-süsteemide 
Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit 
(eu-LISA) ning millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu 
otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (ELT 
L 295, 21.11.2018, lk 99).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. novembri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1726, mis käsitleb Vabadusel, 
Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
Suuremahuliste IT-süsteemide 
Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit 
(eu-LISA) ning millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu 
otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 
(ELT L 295, 21.11.2018, lk 99).

Or. en

Muudatusettepanek 61
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23) „muud ELi infosüsteemid“ – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Schengeni 
infosüsteem (SIS) ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem – 
kolmandate riikide kodanikud (ECRIS-
TCN).

23) „muud ELi infosüsteemid“ – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS) ja Schengeni 
infosüsteem (SIS);

Or. en

Selgitus

ETIASe juurdepääs ECRIS-TCN-süsteemile läheb kaugemale selle algselt kavandatud 
eesmärkidest, mistõttu ei järgita eesmärgi piiritlemise põhimõtet. Lisaks on andmed 
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta tundlikumad ja nende suhtes kohaldatakse spetsiaalseid 
õiguskaitsemeetmeid, ning juhul kui neid töödeldakse edasi ETIASe täiendavatel eesmärkidel, 
tekib kahtlus proportsionaalsuse põhimõtte järgimise suhtes.

Muudatusettepanek 62
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23) „muud ELi infosüsteemid“ – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Schengeni 
infosüsteem (SIS) ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem – 
kolmandate riikide kodanikud (ECRIS-
TCN).

23) „muud ELi infosüsteemid“ – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS) ja Schengeni 
infosüsteem (SIS);

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23) „muud ELi infosüsteemid“ – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Schengeni 
infosüsteem (SIS) ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem – kolmandate 
riikide kodanikud (ECRIS-TCN).

23) „muud ELi infosüsteemid“ – riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, 
viisainfosüsteem (VIS), Schengeni 
infosüsteem (SIS), Eurodac ja Euroopa 
karistusregistrite infosüsteem – kolmandate 
riikide kodanikud (ECRIS-TCN).;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) ETIASe kesküksus esitab 
komisjonile ja eu-LISA-le korrapäraselt 
aruandeid artikli 20 lõikes 2 osutatud 
automaatse menetlemise käigus saadud 
valetabamuste kohta. ETIASe kesküksus 
taotleb sellega seoses ETIASe riiklikelt 
üksustelt koostööd ja teavet.

Or. en

Selgitus

ETIASe kesküksuse põhiülesanne on kontrollida ETIASe taotluste automaatse menetlemise 
käigus saadud päringutabamusi võrreldes eri infosüsteemidega. ETIASe kesküksusel peaks 
olema võimalik koostada statistikat saadud valetabamuste kohta ning analüüsida koostöös 
ETIASe riiklike üksustega ka selle aluseks olevaid probleeme.

Muudatusettepanek 65
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Artikli 7 lõige 3b

ETIASe kesküksus esitab komisjonile ja 
eu-LISA-le artikli 20 lõikes 2 osutatud 
automaatsel töötlemisel saadud 
valetabamuste kohta korrapäraseid 
aruandeid. ETIASe kesküksus palub 
sellega seoses ETIASe riiklikelt üksustelt 
koostööd ja teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Koostalitlusvõime põhineb Euroopa 
otsinguportaalil, mis luuakse määruse (EL) 
2018/XXX (koostalitlusvõime) artikliga 6. 
Üleminekuperioodil enne Euroopa 
otsinguportaali kasutuselevõttu toimub 
automaatne menetlemine eu-LISA poolt 
käesoleva lõike eesmärgil väljatöötatud 
vahendi abil. Kõnealust vahendit 
kasutatakse kooskõlas kõnealuse määruse 
artikliga 52 Euroopa otsinguportaali 
väljatöötamise ja rakendamise alusena].

[Koostalitlusvõime põhineb Euroopa 
otsinguportaalil, mis luuakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2019/817 (koostalitlusvõime) artikliga 6.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 20 lõike 2 punktis c, punkti 
m alapunktis ii ja punktis o ning artikli 23 
lõikes 1 osutatud kontrollide tegemiseks 
võimaldab artikli 11 lõikes 1 osutatud 
automaatne menetlemine teha ETIASe 
kesksüsteemil päringuid SISis, mis on 
loodud määrusega (EL) 2018/1860 
(piirikontrollid), kasutades selleks järgmisi 
artikli 17 lõike 2 punktides a–d ja artikli 17 
lõike 2 punktis k loetletud andmeid:

4. Artikli 20 lõike 2 punktis c, punkti 
m alapunktis ii ja punktis o ning artikli 23 
lõikes 1 osutatud kontrollide tegemiseks 
võimaldab artikli 11 lõikes 1 osutatud 
automaatne menetlemine teha ETIASe 
kesksüsteemil päringuid SISis, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2018/1861 (piirikontrollid) 
ja määrusega (EL) 2018/1860 
(tagasisaatmised), kasutades selleks 
järgmisi artikli 17 lõike 2 punktides a–d ja 
artikli 17 lõike 2 punktis k loetletud 
andmeid:

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 6 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) sünniriik;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2019/1240
Artikkel 11 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui päringutabamused on kindlaks tehtud, 
teeb artiklis 11 osutatud vahend ETIASe 
kesküksusele taotlustoimikus esitatud 
tulemused kuni artikli 22 lõike 2 ja artikli 
23 lõike 2 kohase mitteautomaatse 
menetlemise lõpuleviimiseni ajutiselt 
kättesaadavaks. Kui kättesaadavaks tehtud 
andmed vastavad taotleja andmetele või 
kui püsib kahtlus, säilitatakse 
taotlustoimikus päringutabamuse andnud 
andmete ainulaadne tunnuskood.

Kui päringutabamused on kindlaks tehtud, 
annab artiklis 11 osutatud vahend ETIASe 
kesküksusele taotlustoimikus esitatud 
tulemustele kirjutuskaitstud vormis kuni 
artikli 22 lõike 2 ja artikli 23 lõike 2 
kohase mitteautomaatse menetlemise 
lõpuleviimiseni ajutise juurdepääsu. Kui 
kättesaadavaks tehtud andmed vastavad 
taotleja andmetele või kui püsib kahtlus, 
säilitatakse taotlustoimikus 
päringutabamuse andnud andmete 
ainulaadne tunnuskood.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
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Artikkel 11 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui päringutabamused on kindlaks tehtud, 
teeb artiklis 11 osutatud vahend ETIASe 
kesküksusele taotlustoimikus esitatud 
tulemused kuni artikli 22 lõike 2 ja artikli 
23 lõike 2 kohase mitteautomaatse 
menetlemise lõpuleviimiseni ajutiselt 
kättesaadavaks. Kui kättesaadavaks tehtud 
andmed vastavad taotleja andmetele või 
kui püsib kahtlus, säilitatakse 
taotlustoimikus päringutabamuse andnud 
andmete ainulaadne tunnuskood.

Kui päringutabamused on kindlaks tehtud, 
annab artiklis 11 osutatud vahend ETIASe 
kesküksusele taotlustoimikus esitatud 
tulemustele kuni artikli 22 lõike 2 ja artikli 
23 lõike 2 kohase mitteautomaatse 
menetlemise 
lõpuleviimiseni kirjutuskaitstud 
vormis ajutise juurdepääsu. Kui 
kättesaadavaks tehtud andmed vastavad 
taotleja andmetele või kui püsib kahtlus, 
säilitatakse taotlustoimikus 
päringutabamuse andnud andmete 
ainulaadne tunnuskood.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui päringutabamused on kindlaks tehtud, 
teeb artiklis 11 osutatud vahend ETIASe 
kesküksusele taotlustoimikus esitatud 
tulemused kuni artikli 22 lõike 2 ja artikli 
23 lõike 2 kohase mitteautomaatse 
menetlemise lõpuleviimiseni ajutiselt 
kättesaadavaks. Kui kättesaadavaks tehtud 
andmed vastavad taotleja andmetele või 
kui püsib kahtlus, säilitatakse 
taotlustoimikus päringutabamuse andnud 
andmete ainulaadne tunnuskood.

Kui päringutabamused on kindlaks tehtud, 
annab Euroopa otsinguportaal ETIASe 
kesküksusele taotlustoimikus esitatud 
tulemustele kuni artikli 22 lõike 2 ja artikli 
23 lõike 2 kohase mitteautomaatse 
menetlemise lõpuleviimiseni 
kirjutuskaitstud vormis 
ajutise juurdepääsu. Kui kättesaadavaks 
tehtud andmed vastavad taotleja andmetele 
või kui püsib kahtlus, säilitatakse 
taotlustoimikus päringutabamuse andnud 
andmete ainulaadne tunnuskood.

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Päringutabamus antakse siis, kui 
kõik päringu tegemiseks kasutatud ETIASe 
taotlustoimiku andmed või osa 
kõnealustest andmetest vastavad täielikult 
või osaliselt andmetele registris, hoiatuses 
või toimikus muus ELi infosüsteemis, kus 
päring tehti. Komisjon määratleb 
rakendusaktis osalise vastavuse, 
sealhulgas tõenäosuse astme.

9. Päringutabamus antakse siis, kui 
kõik päringu tegemiseks kasutatud ETIASe 
taotlustoimiku andmed või osa 
kõnealustest andmetest vastavad täielikult 
või osaliselt andmetele registris, hoiatuses 
või toimikus muus ELi infosüsteemis, kus 
päring tehti. Valetabamuste vältimiseks 
peavad kõik andmeid sisestavad asutused 
tagama andmete kõrge kvaliteedi ja 
täpsuse. Komisjon määratleb delegeeritud 
õigusaktis osalise vastavuse, sealhulgas 
tõenäosuse astme.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Päringutabamus antakse siis, kui 
kõik päringu tegemiseks kasutatud ETIASe 
taotlustoimiku andmed või osa 
kõnealustest andmetest vastavad täielikult 
või osaliselt andmetele registris, hoiatuses 
või toimikus muus ELi infosüsteemis, kus 
päring tehti. Komisjon määratleb 
rakendusaktis osalise vastavuse, sealhulgas 
tõenäosuse astme.

9. Päringutabamus antakse siis, kui 
kõik päringu tegemiseks kasutatud ETIASe 
taotlustoimiku andmed või osa 
kõnealustest andmetest vastavad täielikult 
või osaliselt andmetele registris, hoiatuses 
või toimikus muus ELi infosüsteemis, kus 
päring tehti. Komisjon määratleb 
rakendusaktis osalise vastavuse, sealhulgas 
tõenäosuse astme, et vähendada 
valetabamuste arvu ja piirata ETIASe 
päringute arvu vajalikuga.
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Or. en

Muudatusettepanek 74
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Päringutabamus antakse siis, kui 
kõik päringu tegemiseks kasutatud ETIASe 
taotlustoimiku andmed või osa 
kõnealustest andmetest vastavad täielikult 
või osaliselt andmetele registris, hoiatuses 
või toimikus muus ELi infosüsteemis, kus 
päring tehti. Komisjon määratleb 
rakendusaktis osalise vastavuse, 
sealhulgas tõenäosuse astme.

9. Päringutabamus antakse siis, kui 
kõik päringu tegemiseks kasutatud ETIASe 
taotlustoimiku andmed või osa 
kõnealustest andmetest vastavad täielikult 
või osaliselt andmetele registris, hoiatuses 
või toimikus muus ELi infosüsteemis, kus 
päring tehti. Komisjon määratleb 
delegeeritud õigusaktis osalise vastavuse, 
sealhulgas tõenäosuse astme.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lõike 1 kohaldamisel määrab 
komisjon rakendusaktiga kindlaks artikli 
24 lõike 6 punkti c alapunkti ii ja artikli 54 
lõike 1 punkti b rakendamise tehnilised 
üksikasjad seoses andmete säilitamisega.

10. Lõike 1 kohaldamisel määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 
kindlaks artikli 24 lõike 6 punkti c 
alapunkti ii ja artikli 54 lõike 1 punkti b 
rakendamise tehnilised üksikasjad seoses 
andmete säilitamisega, järgides samal ajal 
täielikult võimalikult väheste andmete 
kogumise põhimõtet ja asjakohaseid 
säilitamistähtaegu.

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1244
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lõike 1 kohaldamisel määrab 
komisjon rakendusaktiga kindlaks artikli 
24 lõike 6 punkti c alapunkti ii ja artikli 54 
lõike 1 punkti b rakendamise tehnilised 
üksikasjad seoses andmete säilitamisega.

10. Lõike 1 kohaldamisel määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 
kindlaks artikli 24 lõike 6 punkti c 
alapunkti ii ja artikli 54 lõike 1 punkti b 
rakendamise tehnilised üksikasjad seoses 
andmete säilitamisega, järgides 
võimalikult väheste andmete kogumise 
põhimõtet ja kehtivaid ajapiiranguid.

Or. en

Selgitus

Eri asutuste ajutine ja otsene juurdepääs süsteemidele, millele neil ei olnud algselt 
juurdepääsu, tekitab ohu, et andmeid säilitatakse kahes (või enamas) eri süsteemis või 
kaasseadusandjad pikendavad andmete algselt kokkulepitud säilitusaega. Mõlemal juhul 
tekiks vastuolu ELi andmekaitseõiguse ja -põhimõtete üldpõhimõtetega. Igal juhul on tegemist 
keskse küsimusega, mis tuleks lahendada delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 77
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Lõike 1 kohaldamisel määrab 
komisjon rakendusaktiga kindlaks artikli 
24 lõike 6 punkti c alapunkti ii ja artikli 54 
lõike 1 punkti b rakendamise tehnilised 
üksikasjad seoses andmete säilitamisega.

10. Lõike 1 kohaldamisel määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 
kindlaks artikli 24 lõike 6 punkti c 
alapunkti ii ja artikli 54 lõike 1 punkti b 
rakendamise tehnilised üksikasjad seoses 
andmete säilitamisega.
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Or. en

Muudatusettepanek 78
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 25 lõike 2, artikli 28 lõike 8 ja 
artikli 29 lõike 9 kohaldamisel märgitakse 
päringutabamustega seotud andmete 
registreerimisel ETIASe taotlustoimikusse 
andmete päritolu. See hõlmab hoiatusteate 
liiki, välja arvatud artikli 23 lõikes 1 
osutatud hoiatusteadete korral, andmete 
allikat (muu konkreetne ELi infosüsteem 
või Europoli andmed), päringutabamuse 
andnud andmete allikas kasutatud 
ainulaadne tunnuskood ja liikmesriik, kes 
sisestas või edastas päringutabamuse 
andnud andmed, ning võimaluse korral 
kuupäev ja kellaaeg, millal andmed muusse 
ELi infosüsteemi või Europoli andmebaasi 
sisestati.

Artikli 25 lõike 2, artikli 28 lõike 8 ja 
artikli 29 lõike 9 kohaldamisel märgitakse 
päringutabamustega seotud andmete 
registreerimisel ETIASe taotlustoimikusse 
andmete päritolu. See hõlmab hoiatusteate 
liiki, välja arvatud artikli 23 lõikes 1 
osutatud hoiatusteadete korral, andmete 
allikat (muu konkreetne ELi infosüsteem 
või Europoli andmed), päringutabamuse 
andnud andmete allikas kasutatud 
ainulaadne tunnuskood ja liikmesriik, kes 
sisestas või edastas päringutabamuse 
andnud andmed, ning võimaluse korral 
kuupäev ja kellaaeg, millal andmed muusse 
ELi infosüsteemi või Europoli andmebaasi 
sisestati. Kui päringutabamuse tulemusel 
tehakse negatiivne otsus, teavitatakse 
taotlejat päringutabamuse andnud 
süsteemist, et tagada taotleja õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile, ilma et see 
mõjutaks päringutabamuse andnud ELi 
infosüsteemis olevaid piiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 25 lõike 2, artikli 28 lõike 8 ja 
artikli 29 lõike 9 kohaldamisel märgitakse 
päringutabamustega seotud andmete 
registreerimisel ETIASe taotlustoimikusse 
andmete päritolu. See hõlmab hoiatusteate 
liiki, välja arvatud artikli 23 lõikes 1 
osutatud hoiatusteadete korral, andmete 
allikat (muu konkreetne ELi infosüsteem 
või Europoli andmed), päringutabamuse 
andnud andmete allikas kasutatud 
ainulaadne tunnuskood ja liikmesriik, kes 
sisestas või edastas päringutabamuse 
andnud andmed, ning võimaluse korral 
kuupäev ja kellaaeg, millal andmed muusse 
ELi infosüsteemi või Europoli andmebaasi 
sisestati.

Artikli 25 lõike 2, artikli 28 lõike 8 ja 
artikli 29 lõike 9 kohaldamisel märgitakse 
päringutabamustega seotud andmete 
registreerimisel ETIASe taotlustoimikusse 
andmete päritolu. See hõlmab hoiatusteate 
liiki, välja arvatud artikli 23 lõikes 1 
osutatud hoiatusteadete korral, andmete 
allikat (muu konkreetne ELi infosüsteem 
või Europoli andmed), päringutabamuse 
andnud andmete allikas kasutatud 
ainulaadne tunnuskood ja liikmesriik, kes 
sisestas või edastas päringutabamuse 
andnud andmed, ning võimaluse korral 
kuupäev ja kellaaeg, millal andmed muusse 
ELi infosüsteemi või Europoli andmebaasi 
sisestati. Kui päringutabamuse tulemusel 
tehakse negatiivne otsus, teavitatakse 
taotlejat päringutabamuse andnud 
süsteemist, et tagada taotleja õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile, ilma et see 
mõjutaks päringutabamuse andnud ELi 
infosüsteemis olevaid piiranguid.

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et isikud, kelle taotlused lükati tagasi, teaksid, et andmed on olemas ja 
milline infosüsteem andis päringutabamuse, mis viis nende taotluse tagasilükkamiseni. See 
võimaldab neil kasutada oma õigusi, mis tulenevad ETIASe määrusest, aga ka muudest ELi 
infosüsteemide õigusaktidest, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 
asjaomases uuringus.

Muudatusettepanek 80
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 25 lõike 2, artikli 28 lõike 8 ja 
artikli 29 lõike 9 kohaldamisel märgitakse 
päringutabamustega seotud andmete 

Artikli 25 lõike 2, artikli 28 lõike 8 ja 
artikli 29 lõike 9 kohaldamisel märgitakse 
päringutabamustega seotud andmete 
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registreerimisel ETIASe taotlustoimikusse 
andmete päritolu. See hõlmab hoiatusteate 
liiki, välja arvatud artikli 23 lõikes 1 
osutatud hoiatusteadete korral, andmete 
allikat (muu konkreetne ELi infosüsteem 
või Europoli andmed), päringutabamuse 
andnud andmete allikas kasutatud 
ainulaadne tunnuskood ja liikmesriik, kes 
sisestas või edastas päringutabamuse 
andnud andmed, ning võimaluse korral 
kuupäev ja kellaaeg, millal andmed muusse 
ELi infosüsteemi või Europoli andmebaasi 
sisestati.

registreerimisel ETIASe taotlustoimikusse 
andmete päritolu. See hõlmab hoiatusteate 
liiki, välja arvatud artikli 23 lõikes 1 
osutatud hoiatusteadete korral, andmete 
allikat (muu konkreetne ELi infosüsteem 
või Europoli andmed), päringutabamuse 
andnud andmete allikas kasutatud 
ainulaadne tunnuskood ja liikmesriik, kes 
sisestas või edastas päringutabamuse 
andnud andmed, ning võimaluse korral 
kuupäev ja kellaaeg, millal andmed muusse 
ELi infosüsteemi või Europoli andmebaasi 
sisestati. Kui päringutabamuse tulemusel 
tehakse negatiivne otsus, teavitatakse 
taotlejat päringutabamuse andnud 
süsteemist, et tagada taotleja õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile, ilma et see 
mõjutaks päringutabamuse andnud ELi 
infosüsteemis olevaid piiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 25 lõike 2, artikli 28 lõike 8 ja 
artikli 29 lõike 9 kohaldamisel märgitakse 
päringutabamustega seotud andmete 
registreerimisel ETIASe taotlustoimikusse 
andmete päritolu. See hõlmab hoiatusteate 
liiki, välja arvatud artikli 23 lõikes 1 
osutatud hoiatusteadete korral, andmete 
allikat (muu konkreetne ELi infosüsteem 
või Europoli andmed), päringutabamuse 
andnud andmete allikas kasutatud 
ainulaadne tunnuskood ja liikmesriik, kes 
sisestas või edastas päringutabamuse 
andnud andmed, ning võimaluse korral 
kuupäev ja kellaaeg, millal andmed muusse 
ELi infosüsteemi või Europoli andmebaasi 

Artikli 25 lõike 2, artikli 28 lõike 8 ja 
artikli 29 lõike 9 kohaldamisel märgitakse 
päringutabamustega seotud andmete 
registreerimisel ETIASe taotlustoimikusse 
andmete päritolu. See hõlmab hoiatusteate 
liiki, välja arvatud artikli 23 lõikes 1 
osutatud hoiatusteadete korral, andmete 
allikat (muu konkreetne ELi infosüsteem 
või Europoli andmed), päringutabamuse 
andnud andmete allikas kasutatud 
ainulaadne tunnuskood ja liikmesriik, kes 
sisestas või edastas päringutabamuse 
andnud andmed, ning võimaluse korral 
kuupäev ja kellaaeg, millal andmed muusse 
ELi infosüsteemi või Europoli andmebaasi 



PE658.805v01-00 20/50 AM\1214744ET.docx

ET

sisestati. sisestati. Kui päringutabamuse tulemusel 
tehakse negatiivne otsus, teavitatakse 
taotlejat päringutabamuse andnud 
süsteemist, et tagada taotleja õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) 2017/2226 artiklite 6, 14 ja 
17 kohaldamisel saadab ETIASe 
kesksüsteemi päringu ja impordib sealt 
käesoleva määruse artikli 47 lõikes 2 
osutatud teabe, taotluse numbri ja andmed 
ETIASe reisiloa kehtivusaja lõpu kohta 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punktis 
d osutatud turvalist sidetaristut kasutav 
automaatne menetlus, mille raames 
ajakohastatakse ka vastav kanne riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
andmestikus.

Määruse (EL) 2017/2226 artiklite 6, 14, 17 
ja 18 kohaldamisel saadab ETIASe 
kesksüsteemi päringu ja impordib sealt 
käesoleva määruse artikli 47 lõikes 2 
osutatud teabe, taotluse numbri ja andmed 
ETIASe reisiloa kehtivusaja lõpu kohta 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punktis 
d osutatud turvalist sidetaristut kasutav 
automaatne menetlus, mille raames 
ajakohastatakse ka kanne riiki sisenemise 
või riigist lahkumise või riiki sisenemise 
keelu kohta riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi andmestikus.“

Or. en

Muudatusettepanek 83
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) 2017/2226 artiklite 6, 14 ja 
17 kohaldamisel saadab ETIASe 

Määruse (EL) 2017/2226 artiklite 6, 14 ja 
17 kohaldamisel saadab ETIASe 
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kesksüsteemi päringu ja impordib sealt 
käesoleva määruse artikli 47 lõikes 2 
osutatud teabe, taotluse numbri ja andmed 
ETIASe reisiloa kehtivusaja lõpu kohta 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punktis 
d osutatud turvalist sidetaristut kasutav 
automaatne menetlus, mille raames 
ajakohastatakse ka vastav kanne riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
andmestikus.

kesksüsteemi päringu ja impordib sealt 
käesoleva määruse artikli 47 lõikes 2 
punktides a–c osutatud teabe, taotluse 
numbri ja andmed ETIASe reisiloa 
kehtivusaja lõpu kohta käesoleva määruse 
artikli 6 lõike 2 punktis d osutatud turvalist 
sidetaristut kasutav automaatne menetlus, 
mille raames ajakohastatakse ka vastav 
kanne riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi andmestikus.“

Or. en

Selgitus

Eesmärk on säilitada andmeid vastavalt eesmärgikohasusele ja vältida riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise süsteemis selliste lisaandmete registreerimist, mis ei ole selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikud.

Muudatusettepanek 84
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 11 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) 2017/2226 artiklite 6, 14 ja 
17 kohaldamisel saadab ETIASe 
kesksüsteemi päringu ja impordib sealt 
käesoleva määruse artikli 47 lõikes 2 
osutatud teabe, taotluse numbri ja andmed 
ETIASe reisiloa kehtivusaja lõpu kohta 
käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punktis 
d osutatud turvalist sidetaristut kasutav 
automaatne menetlus, mille raames 
ajakohastatakse ka vastav kanne riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
andmestikus.

Määruse (EL) 2017/2226 artiklite 6, 14 ja 
17 kohaldamisel saadab ETIASe 
kesksüsteemi päringu ja impordib sealt 
käesoleva määruse artikli 47 lõikes 2 
punktides a–c osutatud teabe, taotluse 
numbri ja andmed ETIASe reisiloa 
kehtivusaja lõpu kohta käesoleva määruse 
artikli 6 lõike 2 punktis d osutatud turvalist 
sidetaristut kasutav automaatne menetlus, 
mille raames ajakohastatakse ka vastav 
kanne riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteemi andmestikus.“

Or. en

Muudatusettepanek 85
Cornelia Ernst
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 12 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamiseks tuleb 
Euroopa Liidu ja Interpoli vahel sõlmida 
koostööleping. Koostöölepingus 
sätestatakse teabe vahetamise tingimused 
ja isikuandmete kaitse meetmed.

2. Lõike 1 kohaldamiseks tuleb 
Euroopa Liidu ja Interpoli vahel sõlmida 
koostööleping. Koostöölepingus 
sätestatakse teabe vahetamise tingimused 
ja isikuandmete kaitse meetmed. 
Koostöölepinguga tagatakse muu hulgas 
ja igal juhul, et peetakse kõiki 
asjakohaseid logisid, et Interpoli 
hoiatusteates sisalduvate andmete 
omanikule ei avaldata teavet ning et mitte 
mingil juhul ei toimu andmete 
edasisaatmist.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 12 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamiseks tuleb 
Euroopa Liidu ja Interpoli vahel sõlmida 
koostööleping. Koostöölepingus 
sätestatakse teabe vahetamise tingimused 
ja isikuandmete kaitse meetmed.

2. Lõike 1 kohaldamiseks tuleb 
Euroopa Liidu ja Interpoli vahel sõlmida 
koostööleping. Koostöölepingus 
sätestatakse teabe vahetamise tingimused 
ning eraelu ja isikuandmete kaitse 
meetmed. Koostöölepinguga tagatakse, et 
peetakse kõiki asjakohaseid logisid, et 
Interpoli hoiatusteatega seotud tabamuse 
andnud riigile ei avaldata mingit teavet 
ning isikuandmete edastamist ei toimu.

Or. en
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Muudatusettepanek 87
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 12 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamiseks tuleb 
Euroopa Liidu ja Interpoli vahel sõlmida 
koostööleping. Koostöölepingus 
sätestatakse teabe vahetamise tingimused 
ja isikuandmete kaitse meetmed.

2. Kui lõike 1 rakendamine ei ole 
tagatud, ei tee ETIAS Interpoli 
andmebaasides päringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 12 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamiseks tuleb 
Euroopa Liidu ja Interpoli vahel sõlmida 
koostööleping. Koostöölepingus 
sätestatakse teabe vahetamise tingimused 
ja isikuandmete kaitse meetmed.

2. Lõike 1 kohaldamiseks tuleb 
Euroopa Liidu ja Interpoli vahel sõlmida 
koostööleping. Koostöölepingus 
sätestatakse teabe vahetamise tingimused 
ja isikuandmete kaitse meetmed, järgides 
ELi toimimise lepingu artiklit 218.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 7
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt n
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) kas taotleja on isik, kelle andmed 
on salvestatud ECRIS-TCN-süsteemi 
seoses sellega, et ta on toime pannud 
terroriakte või muid raskeid kuritegusid.

n) kas taotleja on isik, kelle andmed 
on salvestatud ECRIS-TCN-süsteemi 
seoses sellega, et ta on viimase 20 aasta 
jooksul toime pannud terroriakte 
või viimase kümne aasta jooksul muid 
raskeid kuritegusid, mis on loetletud 
käesoleva määruse lisas, kui need 
kuriteod on siseriikliku õiguse kohaselt 
karistatavad vabadusekaotuse või 
vabadust piirava julgeolekumeetmega, 
mille maksimaalne pikkus on vähemalt 
kolm aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 7
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) kas taotleja on isik, kelle andmed 
on salvestatud ECRIS-TCN-süsteemi 
seoses sellega, et ta on toime pannud 
terroriakte või muid raskeid kuritegusid.

n) kas taotleja on isik, kelle andmed 
on salvestatud ECRIS-TCN-süsteemi 
seoses sellega, et ta on viimase kümne 
aasta jooksul süüdi mõistetud käesoleva 
määruse lisas loetletud kuriteos, kui see 
kuritegu on siseriikliku õiguse kohaselt 
karistatav vabadusekaotuse või vabadust 
piirava julgeolekumeetmega, mille 
maksimaalne pikkus on vähemalt kolm 
aastat, ning terroriaktide puhul viimase 
20 aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Järgides lisa loogikat, millega nähakse ette ajapiirang süüdimõistvate kohtuotsustega seotud 
andmete asjakohasusele, ja kuna liikmesriikidel ei ole ühtlustatud süsteemi oma riiklike 
karistusregistrite andmete säilitamise tähtaegade kohta, on oluline näha ette ajaline piirang 
ka võimalike päringutabamuste kohta, mitte ainult kuriteo liigi/raskuse kohta.
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Muudatusettepanek 91
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 7
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) kas taotleja on isik, kelle andmed 
on salvestatud ECRIS-TCN-süsteemi 
seoses sellega, et ta on toime pannud 
terroriakte või muid raskeid kuritegusid.

n) kas taotleja on isik, kelle andmed 
on salvestatud ECRIS-TCN-süsteemi 
seoses sellega, et ta on viimase kümne 
aasta jooksul süüdi mõistetud käesoleva 
määruse lisas loetletud kuriteos, kui see 
kuritegu on siseriikliku õiguse kohaselt 
karistatav vabadusekaotuse või vabadust 
piirava julgeolekumeetmega, mille 
maksimaalne pikkus on vähemalt kolm 
aastat, ning terroriaktide puhul viimase 
20 aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 7 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 7a. Artikli 20 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine punkt:
„na) kas taotleja kohta on SISi sisestatud 
hoiatusteade tagasisaatmise kohta“.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Artikli 20 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
ETIASe kesksüsteem teeb päringu 
Euroopa otsinguportaalis, et võrrelda 
artikli 17 lõike 2 punktides a, aa, b, c, d, f, 
g, j, k ja m ning artikli 17 lõikes 8 
osutatud asjakohaseid andmeid 
andmetega, mis on salvestatud kirjesse, 
faili või hoiatusteatesse, mis on 
registreeritud ETIASe kesksüsteemi, SISi, 
EESi, VISi, Eurodaci, ECRIS-TCNi, 
Europoli andmetesse ning Interpoli 
varastatud ja kaotatud reisidokumentide 
andmebaasi ning hoiatusteadetega seotud 
reisidokumentide andmebaasi salvestatud 
taotlusfailis.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:
„ca) hoiatusteade ebaseaduslike rändajate 
kohta, kelle suhtes on tehtud 
tagasisaatmisotsus.“

Or. en

Muudatusettepanek 95
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EL) 2018/1240
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Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud võrdlemine 
annab ühe või mitu päringutabamust, 
saadab ETIASe kesksüsteem automaatse 
teate ETIASe kesküksusele. Pärast teate 
saamist pääseb ETIASe kesküksus juurde 
taotlustoimikule ja sellega seotud muudele 
taotlustoimikutele, et kontrollida, kas 
taotleja isikuandmed vastavad neile 
isikuandmetele, millega seoses on see 
päringutabamus saadud, ning kui vastavus 
leiab kinnitust, saadab ETIASe 
kesksüsteem automaatse teate selle 
hoiatusteate sisestanud liikmesriigi 
SIRENE büroole. SIRENE büroo 
kontrollib veel, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selles hoiatuses sisalduvatele 
isikuandmetele, mis päringutabamuse 
andis, ja võtab asjakohaseid 
järelmeetmeid.;

2. Kui lõikes 1 osutatud võrdlemine 
annab ühe või mitu päringutabamust, 
saadab ETIASe kesksüsteem automaatse 
teate ETIASe kesküksusele. Pärast teate 
saamist pääseb ETIASe kesküksus ajutiselt 
juurde taotlustoimikule ja sellega seotud 
muudele taotlustoimikutele, et kontrollida, 
kas taotleja isikuandmed vastavad neile 
isikuandmetele, millega seoses on see 
päringutabamus saadud, ning kui vastavus 
leiab kinnitust, saadab ETIASe 
kesksüsteem automaatse teate selle 
hoiatusteate sisestanud liikmesriigi 
SIRENE büroole. SIRENE büroo 
kontrollib veel, kas taotleja isikuandmed 
vastavad selles hoiatuses sisalduvatele 
isikuandmetele, mis päringutabamuse 
andis, ja võtab asjakohaseid järelmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 25 a – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) määruse (EL) 2018/1860 artikkel 4 
(tagasisaatmised).

Or. en

Muudatusettepanek 97
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
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Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 25 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti saavad ETIASe riiklikud 
üksused lõikes 1 osutatud eesmärgil 
juurdepääsu siseriiklikele 
karistusregistritele, et hankida teavet 
kolmandate riikide kodanike või 
kodakondsuseta isikute kohta, kes on 
mõistetud süüdi terroriaktide või muude 
raskete kuritegude toimepanemise eest.

2. Kui artikli 20 lõike 2 punkti n 
kohase kontrolli tulemusel saadakse 
päringutabamus, on ETIASe riiklike 
üksuste nõuetekohaselt volitatud 
töötajatel kooskõlas liikmesriigi õigusega 
lõikes 1 osutatud eesmärgil juurdepääs ka 
oma liikmesriigi karistusregistritele, et 
saada teavet  terroriaktide või muude 
käesoleva määruse lisas loetletud 
kuritegude toimepanemise eest süüdi 
mõistetud kolmandate riikide kodanike 
või kodakondsuseta isikute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 25 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti saavad ETIASe riiklikud 
üksused lõikes 1 osutatud eesmärgil 
juurdepääsu siseriiklikele 
karistusregistritele, et hankida teavet 
kolmandate riikide kodanike või 
kodakondsuseta isikute kohta, kes on 
mõistetud süüdi terroriaktide või muude 
raskete kuritegude toimepanemise eest.

2. Samuti saavad ETIASe riiklikud 
üksused lõikes 1 osutatud eesmärgil 
juurdepääsu siseriiklikele 
karistusregistritele, et hankida teavet 
kolmandate riikide kodanike või 
kodakondsuseta isikute kohta, kes on 
mõistetud süüdi terroriaktide või mõne 
muu, määruse (EL) 2018/1240 lisas 
nimetatud raske kuriteo toimepanemise 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Jorge Buxadé Villalba



AM\1214744ET.docx 29/50 PE658.805v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 25 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti saavad ETIASe riiklikud 
üksused lõikes 1 osutatud eesmärgil 
juurdepääsu siseriiklikele 
karistusregistritele, et hankida teavet 
kolmandate riikide kodanike või 
kodakondsuseta isikute kohta, kes on 
mõistetud süüdi terroriaktide või muude 
raskete kuritegude toimepanemise eest.

2. Samuti saavad ETIASe riiklikud 
üksused kooskõlas riigisisese õigusega 
lõikes 1 osutatud eesmärgil juurdepääsu 
siseriiklikele karistusregistritele, et hankida 
teavet kolmandate riikide kodanike või 
kodakondsuseta isikute kohta, kes on 
mõistetud süüdi terroriaktide või mõne 
muu raske kuriteo toimepanemise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Artiklisse 26 lisatakse järgmine 
lõige:
3a.Süsteemiga SIS Return seotud 
päringutabamuste korral teeb taotlust 
menetleva liikmesriigi ETIASe riiklik 
üksus järgmist:
a) kui tagasisaatmisotsuses on kehtestatud 
ka sissesõidukeeld, teavitab ta sellest kohe 
hoiatusteate sisestanud liikmesriiki 
lisateabe vahetamise teel.Hoiatusteate 
sisestanud liikmesriik kustutab 
tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate 
viivitamata ja sisestab määruse (EL) 
2018/1861 artikli 24 lõike 1 punkti b 
kohase riiki sisenemise ja riigis viibimise 
keeldu käsitleva hoiatusteate;
b) kui tagasisaatmisotsuses ei ole 
sissesõidukeeldu kehtestatud, teavitab ta 
sellest kohe hoiatusteate sisestanud 
liikmesriiki täiendava teabe vahetamise 



PE658.805v01-00 30/50 AM\1214744ET.docx

ET

teel, et hoiatusteate sisestanud liikmesriik 
kustutataks viivitamata tagasisaatmist 
käsitleva hoiatusteate.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Artikli 38 lõike 2 punkt c 
asendatakse järgmisega:
c) reisiloa andmisest keeldumise 
põhjused, märkides artikli 37 lõigetes 1 ja 
2 loetletud kohaldatavad põhjused, 
sealhulgas teave selle kohta, milline 
infosüsteem andis päringutabamuse, mille 
tõttu taotlus tagasi lükati, et taotleja saaks 
esitada kaebuse. See ei piira määruses 
(EÜ) nr 767/2008, määruses (EL) 
2017/2226, määruses (EL) 2018/1861 ja 
määruses (EL) 2019/816 sätestatud teabe 
saamise õiguse kasutamise piiranguid;

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 ja Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artiklis 13 sätestatud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, tuleks taotlejale 
anda keeldumise põhjuste kohta piisavalt selge teave, et ta saaks kasutada 
edasikaebamisõigust ja keeldumise põhjused vaidlustada. Seetõttu on väga oluline, et isikud, 
kelle taotlused lükati tagasi, teaksid, et andmed on olemas ja milline infosüsteem andis 
päringutabamuse, mille tõttu nende taotlus tagasi lükati. See võimaldab neil kasutada oma 
õigusi, mis tulenevad ETIASe määrusest, aga ka muudest ELi infosüsteemide õigusaktidest.

Muudatusettepanek 102
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Artikkel 45a
Vedajate tugikeskus
1.ETIASe kesküksuses luuakse 
vedajate tugikeskus, et toetada vedajaid 
käesoleva määruse artikli 45, määruse 
(EL) 2017/2226 [riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteem] artikli 13 ja 
ettepaneku COM (2018) 302 [VIS] artikli 
45b rakendamisel.
2.Vedajate tugikeskuse ülesanded on 
järgmised:
a) luua liikmesriikidega konsulteerides 
vedajate kohta, kes veavad reisijaid 
välispiiridele ärieesmärgil, keskregister ja 
pidada seda;
b) anda vedajatele operatiiv- ja tehnilist 
tuge seoses päringutega, mis tuleb 
reisijate kohta teha kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 45, määruse (EL) 
2017/2226 [EESi] artikliga 13 ja 
ettepaneku COM (2018) 302 [VIS] 
artikliga 45b.
3.Vedajate tugikeskuse nõuetekohaselt 
volitatud töötajatel on juurdepääs ühises 
isikuandmete hoidlas, ETIASe 
kesksüsteemis, riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise kesksüsteemis ning VISi 
kesksüsteemis säilitatavatele 
andmefailidele, et kontrollida reisijate 
staatust ja pakkuda lõike 2 punktis b 
osutatud operatiivtuge.
4. Komisjon kehtestab rakendusaktiga 
reeglid, mis käsitlevad lõike 2 punktis a 
osutatud vedajate registreerimist ning 
lõikes 3 osutatud vedajate tugikeskuse 
töötajate juurdepääsu ETIASele, riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile 
ning VISile.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Artikli 69 lõikesse 1 lisatakse uus 
punkt ca:
ca) andmed, mida kasutatakse taotluste 
töötlemiseks muude infosüsteemidega 
koostalitluse võime kaudu, eelkõige käsitsi 
töötlemise korral;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 b (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 69 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12b) Artikli 69 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
4. Selliseid logisid võib kasutada üksnes 
andmetöötluse lubatavuse 
kontrollimiseks, andmeturbe ja -tervikluse 
tagamiseks ning selleks, et tagada 
taotlejale õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile. Logisid tuleb 
asjakohaste meetmetega kaitsta loata 
juurdepääsu eest. Logid kustutatakse üks 
aasta pärast artiklis 54 osutatud andmete 
säilitamise tähtaja möödumist, kui neid ei 
vajata juba alustatud 
järelevalvemenetluses.

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 c (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 69 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12c) Artiklile 69 lisatakse uus lõige:
4a. Lõike 4 kohaldamiseks määrab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 
kindlaks selle rakendamise tehnilised 
üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – punkt c
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 88 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artiklis 11 osutatud 
koostalitlusvõime ECRIS-TCN-süsteemiga 
tekib siis, kui alustab tegevust [ühine 
isikuandmete hoidla], mis on kavas 
kasutusele võtta 2022. aastal. ETIAS 
rakendatakse tööle olenemata sellest, kas 
koostalitlusvõime ECRIS-TCN-
süsteemiga on tekkinud või mitte.

6. Artiklis 11 osutatud 
koostalitlusvõime ECRIS-TCN-süsteemiga 
tekib siis, kui alustab tegevust [ühine 
isikuandmete hoidla], mis on kavas 
kasutusele võtta 2022. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt c
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Määrus 2018/1240
Artikkel 88 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ETIAS rakendatakse tööle 
olenemata sellest, kas Euroopa Liit ja 
Interpol on sõlminud artikli 12 lõikes 2 
osutatud koostöölepingu ning kas 
Interpoli andmebaasides on võimalik teha 
päringuid.

7. ETIAS rakendatakse tööle 
olenemata sellest, kas Interpoli 
andmebaasides on võimalik teha päringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt c
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 88 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. ETIAS rakendatakse tööle 
olenemata sellest, kas Euroopa Liit ja 
Interpol on sõlminud artikli 12 lõikes 2 
osutatud koostöölepingu ning kas Interpoli 
andmebaasides on võimalik teha 
päringuid.

7. ETIAS ei tee päringuid Interpoli 
andmebaasides enne, kui artikli 12 lõikes 
2 osutatud Euroopa Liidu ja 
Interpoli koostööleping on jõustunud.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 89 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Artiklit 89 muudetakse järgmiselt:
(a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
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„2. Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõigetes 9 
ja 10, artikli 17 lõigetes 3, 5 ja 6, artikli 18 
lõikes 4, artikli 27 lõikes 3, artiklis 31, 
artikli 33 lõikes 2, artikli 36 lõikes 4, 
artikli 39 lõikes 2, artikli 54 lõikes 2, 
artikli 69 lõikes 4a, artikli 83 lõigetes 1 ja 
3 ning artikli 85 lõikes 3 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 9. 
oktoobrist 2018. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.“

Or. en

Muudatusettepanek 110
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 b (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 89 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13b) (b) lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõigetes 9 ja 
10, artikli 17 lõigetes 3, 5 ja 6, artikli 18 
lõikes 4, artikli 27 lõikes 3, artiklis 31, 
artikli 33 lõikes 2, artikli 36 lõikes 4, 
artikli 39 lõikes 2, artikli 54 lõikes 2, 
artikli 83 lõigetes 1 ja 3 ning artikli 85 
lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
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nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 c (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
Artikkel 89 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13c) (c) lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
6. Artikli 6 lõike 4, artikli 11 lõigete 9 ja 
10, artikli 17 lõigete 3, 5 ja 6, artikli 18 
lõike 4, artikli 27 lõike 3, artikli 31, 
artikli 33 lõike 2, artikli 36 lõike 4, 
artikli 39 lõike 2, artikli 54 lõike 2, 
artikli 83 lõigete 1 ja 3 ning artikli 85 
lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 d (uus)
Määrus (EL) 2018/1240
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Artikkel 92 – lõige 5 – punkt -a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13d) Artikli 92 lõikesse 5 lisatakse 
järgmine punkt:
-a) ECRIS-TCNi päringute tegemine 
ETIASe kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs VISile andmete kohta päringute 
tegemiseks antakse eranditult 
liikmesriikide asutuste nõuetekohaselt 
volitatud töötajatele, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2018/1240* artikli 8 kohaselt määratud 
ETIASe riiklike üksuste nõuetekohaselt 
volitatud töötajatele, kellel on artiklites 15–
22 sätestatud eesmärkide kohane pädevus, 
ning liikmesriikide siseriiklike asutuste ja 
ELi asutuste nõuetekohaselt volitatud 
töötajatele, kellel on [koostalitlusvõimet 
käsitleva määruse 2018/xx artiklites 20 ja 
21] sätestatud eesmärkide kohane pädevus, 
piirdudes ulatusega, mis on vajalik nende 
ülesannete täitmiseks kooskõlas nende 
eesmärkidega ja mis on proportsionaalne 
taotletavate eesmärkidega.“

Juurdepääs VISile andmete kohta päringute 
tegemiseks antakse üksnes liikmesriikide 
asutuste ja ELi asutuste nõuetekohaselt 
volitatud töötajatele, kellel on artiklites 6a 
ja 6b, artiklites 15–22 ja artiklis 22g 
sätestatud eesmärkide kohane pädevus 
ning koostalitlusvõimet käsitleva määruse 
2019/817 artiklites 20 ja 21 sätestatud 
eesmärkide kohane pädevus.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artiklid 18b, 18c ja 18d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 115
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates ETIASe töölerakendamisest, 
nagu see on sätestatud määruse (EL) 
2018/1240 artikli 88 lõikes 1, ühendatakse 
keskne VIS määruse (EL) 2018/1240 
artiklis 11 osutatud vahendiga, et 
võimaldada kõnealuses artiklis osutatud 
automaatset menetlemist.

1. Alates ETIASe töölerakendamisest, 
nagu see on sätestatud määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 88 lõikes 1, 
ühendatakse keskne VIS Euroopa 
otsinguportaaliga, et võimaldada määruse 
(EL) 2018/1240 artiklis 11 osutatud 
automaatset menetlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EL) 2018/1240 artiklis 11 
osutatud automaatne menetlemine 
võimaldab teha kõnealuse määruse artiklis 
20 osutatud kontrolle ning artiklites 22 ja 

2. Määruse (EL) 2018/1240 artiklis 11 
osutatud automaatne menetlemine 
võimaldab teha kõnealuse määruse artiklis 
20 osutatud kontrolle ning artiklites 22 ja 
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26 osutatud järgnevaid kontrolle.   
ETIASe kesksüsteem kasutab määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 punktis i 
osutatud kontrollide tegemiseks kõnealuse 
määruse artiklis 11 osutatud vahendit, et 
võrrelda kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 ETIASe andmeid VISi 
andmetega, kasutades II lisas esitatud 
vastavustabelit.

26 osutatud järgnevaid kontrolle.

ETIASe kesksüsteem kasutab määruse 
(EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 punktis i 
osutatud kontrollide tegemiseks Euroopa 
otsinguportaali, et võrrelda kooskõlas 
kõnealuse määruse artikli 11 lõikega 8 
ETIASe andmeid VISi andmetega, 
kasutades II lisas esitatud vastavustabelit.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs VISi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 kirjutuskaitstud vormis 
juurdepääs VISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja nendes otsinguid teha.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
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kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs VISi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha.

kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 kirjutuskaitstud vormis 
juurdepääs VISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja nendes otsinguid teha.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) 767/2008
Artikkel 18c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs VISi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 kirjutuskaitstud vormis 
juurdepääs VISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja nendes otsinguid teha.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 18d – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 8 2. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 8 
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lõike 1 kohaselt määratud ETIASe 
riiklikud üksused saavad kõnealuse 
määruse artikli 8 lõike 2 kohaseks 
reisiloataotluste läbivaatamiseks 
juurdepääsu VISile ja võimaluse selle 
andmetega kirjutuskaitstud vormis tutvuda. 
ETIASe riiklikud üksused võivad tutvuda 
käesoleva määruse artiklites 9–14 osutatud 
andmetega.

lõike 1 kohaselt määratud ETIASe 
riiklikud üksused saavad kõnealuse 
määruse artikli 8 lõike 2 kohaseks 
reisiloataotluste läbivaatamiseks ajutise 
juurdepääsu VISile, et selle andmetega 
kirjutuskaitstud vormis tutvuda. ETIASe 
riiklikud üksused võivad tutvuda käesoleva 
määruse artiklites 9–14 osutatud 
andmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 767/2008
Artikkel 34a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lisatakse järgmine artikkel: välja jäetud
„Artikkel 34a Logide säilitamine
Käesoleva määruse artiklis 18b nimetatud 
kontrolle tehes peetakse kooskõlas 
käesoleva määruse artikliga 34 ja 
määruse (EL) 2018/1240 artikliga 69 logi 
igast VISis ja ETIASes tehtud 
andmetöötlustoimingust.“

Or. en

Muudatusettepanek 122
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 767/2008 [VIS]
Uus artikkel 45 b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Uus artikkel 45ba
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Vedajate tugikeskus
1.ETIASe kesküksuses luuakse 
vedajate tugikeskus, et toetada vedajaid 
määruse (EL) 2018/1240 [ETIAS] artikli 
45, määruse (EL) 2017/2226 [riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem] 
artikli 13 ja ettepaneku COM (2018) 302 
[VIS] artikli 45b rakendamisel.
2.Vedajate tugikeskuse ülesanded on 
järgmised:
a) luua liikmesriikidega konsulteerides 
vedajate kohta, kes veavad reisijaid 
välispiiridele ärieesmärgil, keskregister ja 
pidada seda;
b) anda vedajatele operatiiv- ja tehnilist 
tuge seoses päringutega, mis tuleb 
reisijate kohta teha kooskõlas määruse 
(EL) 2018/1240 [EITAS] artikliga 45, 
määruse (EL) 2017/2226 [EESi] artikliga 
13 ja ettepaneku COM (2018) 302 [VIS] 
artikliga 45b.
3.Vedajate tugikeskuse nõuetekohaselt 
volitatud töötajatel on juurdepääs ühises 
isikuandmete hoidlas, ETIASe 
kesksüsteemis, riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise kesksüsteemis ning VISi 
kesksüsteemis säilitatavatele 
andmefailidele, et kontrollida reisijate 
staatust ja pakkuda lõike 2 punktis b 
osutatud operatiivtuge.
4. Komisjon kehtestab rakendusaktiga 
reeglid, mis käsitlevad lõike 2 punktis a 
osutatud vedajate registreerimist ning 
lõikes 3 osutatud vedajate tugikeskuse 
töötajate juurdepääsu ETIASele, riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile 
ning VISile.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
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Määrus (EÜ) 767/200
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Lisa nimetatakse ümber I lisaks ja 
lisatakse järgmine lisa:

välja jäetud

„II lisa
Artiklis 18b osutatud vastavustabel
Määruse (EL) 2018/1240 artikli 17 lõike 2 
kohased andmed, mille on saatnud 
ETIASe kesksüsteem“

Or. en

Muudatusettepanek 124
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 8a – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui viisanõudest vabastatud kolmanda riigi 
kodaniku kohta on tehtud riiki sisenemise / 
riigist lahkumise kanne, võimaldab 
automaatne menetlus riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise kesksüsteemil:

Kui viisanõudest vabastatud kolmanda riigi 
kodaniku kohta on tehtud riiki sisenemise / 
riigist lahkumise kanne või kanne riiki 
sisenemise keelu kohta, võimaldab 
automaatne menetlus riiki sisenemise ja 
riigist lahkumise kesksüsteemil:

Or. en

Muudatusettepanek 125
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 8a – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) ajakohastada riiki sisenemise ja 
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riigist lahkumise süsteemis kannet riiki 
sisenemise keelu kohta vastavalt 
käesoleva määruse artikli 18 lõike 1 
punktile b.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Jorge Buxadé Villalba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Artikkel 13a
Vedajate tugikeskus
1.ETIASe kesküksuses luuakse 
vedajate tugikeskus, et toetada vedajaid 
määruse (EL) 2018/1240 [ETIAS] artikli 
45, käesoleva määruse artikli 13 ja 
ettepaneku COM (2018) 302 [VIS] artikli 
45b rakendamisel.
2.Vedajate tugikeskuse ülesanded on 
järgmised:
a) luua liikmesriikidega konsulteerides 
vedajate kohta, kes veavad reisijaid 
välispiiridele ärieesmärgil, keskregister ja 
pidada seda;
b) anda vedajatele operatiiv- ja tehnilist 
tuge seoses päringutega, mis tuleb 
reisijate kohta teha kooskõlas määruse 
(EL) 2018/1240 [ETIAS] artikliga 45, 
määruse (EL) 2017/2226 [EESi] artikliga 
13 ja ettepaneku COM (2018) 302 [VIS] 
artikliga 45b.
3.Vedajate tugikeskuse nõuetekohaselt 
volitatud töötajatel on juurdepääs ühises 
isikuandmete hoidlas, ETIASe 
kesksüsteemis, riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise kesksüsteemis ning VISi 
kesksüsteemis säilitatavatele 
andmefailidele, et kontrollida reisijate 
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staatust ja pakkuda lõike 2 punktis b 
osutatud operatiivtuge.
4. Komisjon kehtestab rakendusaktiga 
reeglid, mis käsitlevad lõike 2 punktis a 
osutatud vedajate registreerimist ning 
lõikes 3 osutatud vedajate tugikeskuse 
töötajate juurdepääsu ETIASele, riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile 
ning VISile.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 25 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle 
määrusega (EL) 2018/1240 antud 
ülesannete täitmiseks kooskõlas 
kõnealuse määruse artikli 11 lõikega 8 
juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi sisestatud 
asjakohastele andmetele ja nendes 
otsinguid teha.

välja jäetud

(Käesolevat muudatusettepanekut, millega 
jäetakse välja kesküksuste ja riiklike 
üksuste ajutine juurdepääs süsteemidele, 
millele algselt sellist juurdepääsu ei ole 
ette nähtud, kohaldatakse ettepaneku kõigi 
asjakohaste osade suhtes.)

Or. en

Selgitus

ELi süsteemidele juurdepääsu õigust reguleeritakse iga süsteemi kohta vastu võetud 
õigusaktiga. Süsteemide koostalitluse võime kasutamine, mille puhul otsene juurdepääs 
tähendab lihtsalt tehnilist võimalust, mille eesmärk on anda kõigile 
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ametiasutustele/kasutajatele otsene juurdepääs kõikidele süsteemidele, on ohtlik ja ei ole 
kooskõlas eesmärgikohasuse ega proportsionaalsuse põhimõttega. See tähendaks hoopis 
seda, et kui mingi süsteem annaks päringutabamuse, kohaldataks selliste ametiasutuste nimel, 
kellele tegelikult ei ole sellele süsteemile juurdepääsu õigust ette nähtud, andmetele 
juurdepääsu saamiseks tavapärast menetlust.

Muudatusettepanek 128
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 25a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 kirjutuskaitstud vormis 
juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi sisestatud 
asjakohastele andmetele ja nendes 
otsinguid teha.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 25a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
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täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha.

täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 kirjutuskaitstud vormis 
juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi sisestatud 
asjakohastele andmetele ja nendes 
otsinguid teha.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 25a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 juurdepääs riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja 
nendes otsinguid teha.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti raamistikus loodud ETIASe 
kesküksusel on õigus saada talle määrusega 
(EL) 2018/1240 antud ülesannete 
täitmiseks kooskõlas kõnealuse määruse 
artikli 11 lõikega 8 kirjutuskaitstud vormis 
juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 
lahkumise süsteemi sisestatud 
asjakohastele andmetele ja nendes 
otsinguid teha.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) 2017/2226
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 24, 25, 26 ja 27 alusel riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist 

Artiklite 24, 25, 26 ja 27 alusel riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist 
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saadud andmeid võib hoida riiklikes 
toimikutes ning artikli 25a alusel riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist 
saadud andmeid võib hoida ETIASe 
taotlustoimikutes ainult juhul, kui see on 
üksikjuhtumil vajalik, kooskõlas nende 
andmete saamise eesmärgiga ning 
asjakohaste, eelkõige andmekaitset 
käsitlevate liidu õigusaktidega, ning mitte 
kauem, kui see on kõnealusel 
üksikjuhtumil rangelt vajalik.

saadud andmeid võib hoida riiklikes 
toimikutes ning artikli 25a alusel riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist 
saadud andmeid võib hoida ETIASe 
taotlustoimikutes ainult juhul, kui see on 
üksikjuhtumil vajalik, kooskõlas nende 
andmete saamise eesmärgiga ning 
kooskõlas asjakohaste, eelkõige 
andmekaitset käsitlevate liidu 
õigusaktidega, ning mitte kauem, kui see 
on kõnealusel üksikjuhtumil rangelt 
vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametis loodud ETIASe kesküksusel on 
õigus saada talle määrusega (EL) 
2018/1240 antud ülesannete täitmiseks 
juurdepääs SISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja teha nendes otsinguid. 
Andmetele juurdepääsu ja otsingute 
tegemise suhtes kohaldatakse artikli 36 
lõikeid 4–8.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametis loodud ETIASe kesküksusel on 
õigus saada talle määrusega (EL) 
2018/1240 antud ülesannete täitmiseks 
juurdepääs SISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja teha nendes otsinguid. 
Andmetele juurdepääsu ja otsingute 
tegemise suhtes kohaldatakse artikli 36 
lõikeid 4–8.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametis loodud ETIASe kesküksusel on 
õigus saada talle määrusega (EL) 
2018/1240 antud ülesannete täitmiseks 
kirjutuskaitstud vormis juurdepääs SISi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja teha 
nendes otsinguid. Andmetele juurdepääsu 
ja otsingute tegemise suhtes kohaldatakse 
artikli 36 lõikeid 4–8.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Patrick Breyer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
Artikkel 36a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametis loodud ETIASe kesküksusel on 
õigus saada talle määrusega (EL) 
2018/1240 antud ülesannete täitmiseks 
juurdepääs SISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja teha nendes otsinguid. 
Andmetele juurdepääsu ja otsingute 
tegemise suhtes kohaldatakse artikli 36 
lõikeid 4–8.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametis loodud ETIASe kesküksusel on 
õigus saada talle määrusega (EL) 
2018/1240 antud ülesannete täitmiseks 
kirjutuskaitstud vormis juurdepääs SISi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja teha 
nendes otsinguid. Andmetele juurdepääsu 
ja otsingute tegemise suhtes kohaldatakse 
artikli 36 lõikeid 4–8.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) 2018/1861
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Artikkel 36a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametis loodud ETIASe kesküksusel on 
õigus saada talle määrusega (EL) 
2018/1240 antud ülesannete täitmiseks 
juurdepääs SISi sisestatud asjakohastele 
andmetele ja teha nendes otsinguid. 
Andmetele juurdepääsu ja otsingute 
tegemise suhtes kohaldatakse artikli 36 
lõikeid 4–8.

1. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 7 
kohaselt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametis loodud ETIASe kesküksusel on 
õigus saada talle määrusega (EL) 
2018/1240 antud ülesannete täitmiseks 
kirjutuskaitstud vormis juurdepääs SISi 
sisestatud asjakohastele andmetele ja teha 
nendes otsinguid. Andmetele juurdepääsu 
ja otsingute tegemise suhtes kohaldatakse 
artikli 36 lõikeid 4–8.

Or. en


