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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 

eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas 

märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 

eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 

vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 

Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 

nõusolekut. 

 

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 

muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 

neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 

muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 

muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 

sümboliga [...]. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) 

(COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2011)0873), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 

punkti d, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0506/2011), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 

kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt 

õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 

eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2012), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Väikeste meresõiduks kõlbmatute 

paatide kasutamine on oluliselt 

suurendanud ELi lõunapoolsel merepiiril 

uppunud sisserändajate arvu. EUROSUR 

peaks märkimisväärselt parandama 

agentuuri ja liikmesriikide operatiiv- ja 
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tehnilist selliste väikeste paatide 

avastamise ja jälitamise suutlikkust, mis 

keskmises perspektiivis peaks viima merel 

hukkuvate sisserändajate ja pagulaste 

arvu märgatavale vähenemisele.  

Or. en 

Selgitus 

Oluline on rõhutada EUROSURi rolli seoses sisserändajate elude päästmisega merel. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Käesolevas määruses nõutakse, et 

agentuur parandaks koostööd ja 

teabevahetust muude liidu organite ja 

asutustega, nt Euroopa 

Meresõiduohutuse Amet ja ELi 

Satelliidikeskus, et parimal viisil kasutada 

ära teavet, suutlikkust ja süsteeme, mis on 

juba Euroopa tasandil olemas.  

Or. en 

Selgitus 

Kõik liidu asutused ja organid peaksid oma volituste piires EUROSURi nõuetekohasele 

toimimisele kaasa aitama. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Tagamaks, et EUROSURis olev 

teave oleks võimalikult täielik ja 

ajakohane, eelkõige olukorra kohta 
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kolmandates riikides, peaks agentuur 

tegema koostööd Euroopa 

välisteenistusega ning Euroopa Liidu 

delegatsioonid ja bürood peaksid andma 

agentuurile kogu EUROSURi jaoks 

olulise teabe. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Liidul on Euroopa välisteenistuse kaudu esindused üle kogu maailma ning nende 

käes olev teave, sealhulgas rändesuundumuste ja –voogude kohta, tuleks teha EUROSURile 

kättesaadavaks.  

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Käesolev määrus sisaldab sätteid 

koostöö kohta naabruses asuvate 

kolmandate riikidega, sest hästi 

ülesehitatud ja püsiv koostöö ja 

teabevahetus nende riikide, eelkõige 

Vahemere piirkonnas asuvate riikidega, 

on EUROSURi eesmärkide saavutamisel 

otsustava tähtsusega. On väga vajalik, et 

igasugune koostöö ja teabevahetus 

liikmesriikide ja nende kolmandatest 

riikidest naaberriikidega toimuks täielikus 

kooskõlas põhiõigustega, nagu kohustus 

pakkuda turvalist varjupaika 

rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele. 

Or. en 

Selgitus 

Koostöö kolmandatest riikidest naaberriikidega on EUROSURi nõuetekohase toimimise jaoks 

vajalik ning see peab toimuma põhiõigusi järgides. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Käesoleva määruse rakendamine ei 

mõjuta liidu ja liikmesriikide vahelist 

pädevuse jaotust ega liikmesriikide 
kohustusi, mis tulenevad Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 

konventsioonist, rahvusvahelisest 

konventsioonist inimelude ohutusest merel, 

rahvusvahelisest mereotsingute ja -pääste 

konventsioonist, Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni rahvusvahelise 

organiseeritud kuritegevuse vastu 

võitlemise konventsioonist, seda 

täiendavast rändajate salaja üle maa-, õhu- 

või merepiiri toimetamist tõkestavast 

protokollist, pagulasseisundi 

konventsioonist, inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioonist ja 

muudest asjaomastest rahvusvahelistest 

õigusaktidest. 

(16) Käesoleva määruse rakendamine ei 

mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis 

tulenevad Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni mereõiguse 

konventsioonist, rahvusvahelisest 

konventsioonist inimelude ohutusest merel, 

rahvusvahelisest mereotsingute ja -pääste 

konventsioonist, Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni rahvusvahelise 

organiseeritud kuritegevuse vastu 

võitlemise konventsioonist, seda 

täiendavast rändajate salaja üle maa-, õhu- 

või merepiiri toimetamist tõkestavast 

protokollist, pagulasseisundi 

konventsioonist, inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioonist ja 

muudest asjaomastest rahvusvahelistest 

õigusaktidest. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks kindlalt selgeks teha asjaolu, et liikmesriigid peavad järgima oma rahvusvahelisest 

mereõigusest tulenevaid kohustusi. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega luuakse ühine 

raamistik teabe vahetamiseks ja koostöö 

tegemiseks liikmesriikide ja agentuuri 

vahel, et parandada olukorrateadlikkust ja 

reageerimisvõimet ELi liikmesriikide ja 

Euroopa Liidu välispiiridel (edaspidi 

Käesoleva määrusega luuakse ühine 

raamistik teabe vahetamiseks ja koostöö 

tegemiseks liikmesriikide ja agentuuri 

vahel, et parandada olukorrateadlikkust ja 

reageerimisvõimet, kaitsta sisserändajate 

elusid ja ennetada ebaseaduslikku rännet 
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„Euroopa piiride valvamise süsteem 

(EUROSUR))”. 

ja piiriülest kuritegevust ELi 

liikmesriikide ja Euroopa Liidu 

välispiiridel (edaspidi „Euroopa piiride 

valvamise süsteem (EUROSUR))”. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva määruse kolme peamist eesmärki tuleks toonitada kõige esimeses artiklis, kus 

määratletakse määruse objekt.  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesolev määrus ei piira varjupaika 

ja tagasisaatmist käsitlevate liidu 

õigusaktide kohaldamist. 

Or. en 

Selgitus 

On oluline rõhutada, et käesoleva määruse kohaldamisega ei piirata muude liidu õigusaktide 

kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat määrust ei kohaldata pärast 

peatamist võetavate operatiiv-, 

menetluslike ja õiguslike meetmete suhtes. 

2. Käesolevat määrust ei kohaldata pärast 

peatamist võetavate menetluslike ja 

õiguslike meetmete suhtes. 

Or. en 
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Selgitus 

Operatiivteavet ei jäeta käesoleva määruse kohaldamisalast välja. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid ja agentuur järgivad 

käesoleva määruse kohaldamisel 

põhiõigusi, sh andmekaitsenõudeid. 

Liikmesriigid ja agentuur pööravad erilist 

tähelepanu laste, inimkaubanduse ohvrite, 

viivitamatut arstiabi vajavate isikute, 

rahvusvahelist kaitset vajavate isikute, 

merehädas olevate isikute ja teiste eriti 

haavatavas olukorras olevate isikute 

erivajadustele. 

3. Liikmesriigid ja agentuur järgivad 

käesoleva määruse kohaldamisel 

põhiõigusi, sh tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõtet ja 
andmekaitsenõudeid. Liikmesriigid ja 

agentuur pööravad erilist tähelepanu laste, 

inimkaubanduse ohvrite, viivitamatut 

arstiabi vajavate isikute, rahvusvahelist 

kaitset vajavate isikute, merehädas olevate 

isikute ja teiste eriti haavatavas olukorras 

olevate isikute erivajadustele. 

Or. en 

Selgitus 

Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet tuleks rõhutada kui üht õigust, mida 

liikmesriigid ja agentuur peavad järgima. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) „olukorrateadlikkus” – võime seirata, 

avastada, tuvastada, järgida ja mõista 

piiriülest tegevust, et leida lähtuvalt uutest 

teabest ja olemasolevatest teadmistest 
põhjendatud alus kontrollimeetmete 

võtmiseks; 

a) „olukorrateadlikkus” – võime seirata, 

avastada, tuvastada, järgida ja mõista 

piiriülest tegevust, et leida uue teabe ja 

olemasolevate teadmiste põhjal 
põhjendatud alus kontrollimeetmete 

võtmiseks; 

Or. en 
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Selgitus 

Selle muudatusettepaneku eesmärk on selgitada komisjoni ettepanekut. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) „juhtum” – sündmus, mis on seotud 

võimaliku ohuga sisserändajate elule, 

ebaseadusliku piiri ületamisega või 

piiriülese kuritegevusega liikmesriigi 

välispiiril või selle lähedal; 

Or. en 

Selgitus 

Mõiste „juhtum” vajab määratlemist, sest seda kasutatakse kogu määruses. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – punkt f b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f b) „peatamine” – kõik meetmed, mida 

liikmesriigid võtavad, et ennetada, 

katkestada või peatada isikute liikumine 

üle välispiiride ilma nõutavate 

dokumentideta. 

Or. en 

Selgitus 

Kuna määrust pärast peatamist ei kohaldata, tuleb see mõiste käesolevas määruses selgelt 

määratleda. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõik välisel maismaa- või merepiiril 

asuvad liikmesriigid määravad piiride 

valvamisega tegeleva riikliku 

koordinatsioonikeskuse, mis kooskõlastab 

ja vahetab teavet kõikide välispiiri 

valvamise eest siseriiklikul tasandil 

vastutavate ametiasutuste vahel ning teiste 

riiklike koordinatsioonikeskuste ja 

agentuuri vahel, ning käitavad ja haldavad 

kõnealust koordinatsioonikeskust. 

Liikmesriik teavitab riikliku 

koordinatsioonikeskuse loomisest 

komisjoni, kes omakorda teavitab teisi 

liikmesriike ja agentuuri. 

1. Kõik liikmesriigid määravad piiride 

valvamisega tegeleva riikliku 

koordinatsioonikeskuse, mis kooskõlastab 

ja vahetab teavet kõikide välispiiri 

valvamise eest siseriiklikul tasandil 

vastutavate ametiasutuste vahel ning teiste 

riiklike koordinatsioonikeskuste ja 

agentuuri vahel, ning käitavad ja haldavad 

kõnealust koordinatsioonikeskust. 

Liikmesriik teavitab riikliku 

koordinatsioonikeskuse loomisest 

komisjoni, kes omakorda teavitab teisi 

liikmesriike ja agentuuri. 

Or. en 

Selgitus 

Riiklik koordineerimiskeskus, mis koordineeriks EUROSURi raamistikus teabevahetust, peaks 

olema kõikidel liikmesriikidel ja mitte ainult nendel, kellel on maa- ja merepiir.  

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks artikli 16 

kohaldamist, on riiklik 

koordinatsioonikeskus ühtne kontaktpunkt 

teabe vahetamiseks ja koostöö tegemiseks 

teiste riiklike koordinatsioonikeskuste ja 

agentuuriga. 

2. Ilma et see piiraks artikli 16 

kohaldamist, on riiklik 

koordinatsioonikeskus EUROSURi 

raamistikus ühtne kontaktpunkt teabe 

vahetamiseks ja koostöö tegemiseks teiste 

riiklike koordinatsioonikeskuste ja 

agentuuriga. 

Or. en 
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Selgitus 

Tuleks täpselt selgitada, et riiklik koordineerimiskeskus peaks olema EUROSURi osas ühtne 

kontaktpunkt agentuuriga suhtlemiseks, kuid et teistes võrgustikesvõivad olla muud 

kontaktpunktid. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid võivad oma siseriiklike 

õigusaktide kohaselt usaldada riiklikele 

koordinatsioonikeskustele ka õhupiiri 

valvamise ja piiripunktides toimuva 

kontrolliga seotud teabevahetuse ja 

koostöö koordineerimise. 

Or. en 

Selgitus 

Asjaolu, et õhupiiri valvamine ja piiripunktides toimuv kontroll ei kuulu käesoleva määruse 

kohaldamisalasse, ei takista riiklikel koordineerimiskeskustel ka neid ülesandeid täitmast. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) salastamata tundliku teabe turvaline 

käitlemine, säilitamine ja töötlemine; 

c) salastamata tundliku teabe turvaline 

käitlemine, säilitamine, edastamine ja 

töötlemine; 

Or. en 

Selgitus 

Viide „edastamisele” on käesolevast komisjoni ettepaneku punktist puudu, kuid on lisatud 

järgmisse punkti. See peaks ka siin olema. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Agentuur ja riiklikud 

koordinatsioonikeskused vahetavad, 

töötlevad ja säilitavad salastamata 

tundlikku teavet ja salastatud teavet 

andmeedastusvõrgus kooskõlas selliste 

üldpõhimõtete ja ühiste standarditega, 

mida kohaldatakse komisjoni määruses 

2001/844/EÜ (millega muudetakse 

komisjoni kodukorda) sätestatud 

üldpõhimõtete ja ühiste standardite suhtes 

või mis on nendega samaväärsed. 

3. Agentuur ja riiklikud 

koordinatsioonikeskused vahetavad, 

töötlevad ja säilitavad vastavalt määruse 

(EÜ) nr 2007/2004 artiklile 11d 
salastamata tundlikku teavet ja salastatud 

teavet andmeedastusvõrgus kooskõlas 

komisjoni määrusega 2001/844/EÜ 

(millega muudetakse komisjoni 

kodukorda). 

Or. en 

Selgitus 

Selguse huvides tuleks agentuuri ja riiklikku koordinatsioonikeskust puudutavad sätted 

üksteisest eraldada (vt muudatusettepanekut 18). 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Riiklikud koordinatsioonikeskused 

vahetavad, töötlevad ja säilitavad 

salastamata tundlikku teavet ja salastatud 

teavet andmeedastusvõrgus kooskõlas 

üldpõhimõtete ja ühiste standarditega, mis 

on samaväärsed komisjoni määruses 

2001/844/EÜ (millega muudetakse 

komisjoni kodukorda) toodud 

üldpõhimõtete ja ühiste standarditega. 

Or. en 
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Selgitus 

Selguse huvides tuleks agentuuri (vt muudatusettepanekut 17) ja riiklikku 

koordinatsioonikeskust puudutavad sätted üksteisest eraldada. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Riiklik koordinatsioonikeskus töötab 

välja asjaomase liikmesriigi olukorrapildi, 

et pakkuda kõikidele piiride valvamise eest 

siseriiklikul tasandil vastutavatele 

ametiasutustele tulemuslikku, täpset ja 

õigeaegset teavet, mis on vajalik 

ebaseadusliku rände ja piiriülese 

kuritegevuse tõkestamiseks asjaomase 

liikmesriigi välispiiril, ja haldab seda. 

1. Riiklik koordinatsioonikeskus töötab 

välja asjaomase liikmesriigi olukorrapildi, 

et pakkuda kõikidele piiride valvamise eest 

siseriiklikul tasandil vastutavatele 

ametiasutustele tulemuslikku, täpset ja 

õigeaegset teavet, mis on vajalik 

sisserändajate elude kaitsmiseks ning 
ebaseadusliku rände ja piiriülese 

kuritegevuse tõkestamiseks asjaomase 

liikmesriigi välispiiril, ja haldab seda. 

Or. en 

Selgitus 

Koos ülejäänud kahe eesmärgiga tuleks siin rõhutada ka sisserändajate elude kaitsmist. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) teiste liikmesriikide ja kolmandate 

riikide riiklikud koordinatsioonikeskused; 

g) teiste liikmesriikide riiklikud 

koordinatsioonikeskused; 

Or. en 

Selgitus 

Kuna kõigil kolmandatel riikidel riiklikku koordinatsioonikeskust ei ole, on selgem eraldada 

see säte (vt muudatusettepanekut 21) viitest muude liikmesriikide koordinatsioonikeskustele. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 2 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) kolmandate riikide ametiasutused; 

Or. en 

Selgitus 

Kuna kõigil kolmandatel riikidel riiklikku koordinatsioonikeskust ei ole, tuleks selgitada, et 

teave võib tulla kolmanda riigi ametiasutuselt. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) liikmesriike naabruses asuvate 

kolmandate riikidega ühendavad ühised 

piirkondlikud võrgud, näiteks Altandi 

piirkonda hõlmav SEAHORSE'i võrk, 

Vahemere piirkonda hõlmav 

SEAHORSE'i võrk, Läänemere piirkonna 

piirikontrollialase koostöö võrk Coastnet, 

Musta mere piirivalve koordinatsiooni- ja 

teabekeskus ja muud välistel 

maismaapiiridel loodud piirkondlikud 

võrgud. 

h) koostöö naabruses asuvate kolmandate 

riikidega; 

Or. en 

Selgitus 

See loetelu ei ole lõplik ega pruugi olla täielik, kui luuakse muid võrgustikke. See tuleks välja 

jätta. 
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 ET 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 2 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) laeva ettekandesüsteemid, näiteks 

automaatne identifitseerimissüsteem 

(AIS) ja laevaseiresüsteemid (VMS). 

Nendest süsteemidest pärinevaid andmed 

kogutakse liikmesriikide pädevatelt 

asutustelt ja kalapüügi seirekeskustelt 

liikmesriikide tasandil; 

i) laeva ettekandesüsteemid. Nendest 

süsteemidest pärinevaid andmed kogutakse 

liikmesriikide pädevatelt asutustelt ja 

kalapüügi seirekeskustelt liikmesriikide 

tasandil; 

Or. en 

Selgitus 

See loetelu ei ole lõplik ega pruugi olla täielik, kui luuakse muid süsteeme. See tuleks välja 

jätta. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kriisiolukordade alakiht, mis sisaldab 

teavet asjaomase liikmesriigi välispiiril või 

selle ümbruses aset leidnud looduslike või 

inimtegevusest põhjustatud katastroofide, 

õnnetuste ja mis tahes muude 

kriisiolukordade kohta, mis võivad oluliselt 

mõjutada välispiiride kontrolli; 

c) kriisiolukordade alakiht, mis sisaldab 

teavet asjaomase liikmesriigi välispiiril või 

selle ümbruses aset leidnud looduslike või 

inimtegevusest põhjustatud katastroofide, 

õnnetuste, poliitiliste või 

humanitaarkriiside ja mis tahes muude 

kriisiolukordade kohta, mis võivad oluliselt 

mõjutada välispiiride kontrolli; 

Or. en 

Selgitus 

Kriisiolukorra määratlus peaks olema täpsem, eelkõige peaks see hõlmama poliitilist ja 

humanitaarkriisi. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Agentuur töötab välja Euroopa 

olukorrapildi, et pakkuda riiklikele 

koordinatsioonikeskustele teavet ja 

analüüsitulemusi, mis on seotud 

ebaseadusliku rände ja piiriülese 

kuritegevuse tõkestamisega liikmesriikide 

välispiiril, ja haldab seda.  

1. Agentuur töötab välja Euroopa 

olukorrapildi, et pakkuda riiklikele 

koordinatsioonikeskustele teavet ja 

analüüsitulemusi, mis on seotud 

sisserändajate elude kaitsmise ning 
ebaseadusliku rände ja piiriülese 

kuritegevuse tõkestamisega liikmesriikide 

välispiiril, ja haldab seda.  

Or. en 

Selgitus 

Koos ülejäänud kahe eesmärgiga tuleks siin rõhutada ka sisserändajate elude kaitsmist. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) liikmesriikide olukorrapildid, kaasa 

arvatud artikli 9 punkti 8 alusel saadud 

põhiteave; 

a) liikmesriikide olukorrapildid, kaasa 

arvatud artikli 9 lõike 5 punkti a alusel 

saadud põhiteave; 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga parandatakse komisjoni ettepanekus esinenud viiteviga.  
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 ET 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) Euroopa Liidu delegatsioonid ja 

bürood; 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Liidu delegatsioonid ja bürood peaksid EUROSURi abistama, andes talle sellist 

nende valduses olevat teavet, mida EUROSUR vajab Euroopa olukorrapildi saamiseks. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) ebaseadusliku rände, piiriülese 

kuritegevuse, kriisiolukordade ja muude 

sündmustega seotud juhtumid, mis 

sisalduvad ühises piirieelses luurepildis, 

kui neil on mõõdukas või oluline mõju 
liikmesriikide välispiiridele; 

b) ebaseadusliku rände, piiriülese 

kuritegevuse, kriisiolukordade ja muude 

sündmustega seotud juhtumid, mis 

sisalduvad ühises piirieelses luurepildis, 

mille mõjutase liikmesriikide välispiiridele 

on keskmine või kõrge; 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse ühtlustada muudatusettepaneku sõnastust muu 

määrusega, kus viidatakse keskmisele või kõrgele mõjutasemele.  
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavahendite alakiht, mis sisaldab 

teavet agentuuri ühisoperatsioonidesse 

kaasatud või agentuuri käsutuses olevate 

omavahendite asukoha, aja, käigu, kiiruse, 

staatuse ja tüübi kohta ning kasutuskava, 

mis sisaldab tegevuspiirkonna geograafilisi 

koordinaate, patrullimisgraafikuid ja 

sidekoode;  

a) omavahendite alakiht, mis sisaldab 

teavet agentuuri ühisoperatsioonidesse ja 

katseprojektidesse kaasatud või agentuuri 

käsutuses olevate omavahendite asukoha, 

aja, käigu, kiiruse, staatuse ja tüübi kohta 

ning kasutuskava, mis sisaldab 

tegevuspiirkonna geograafilisi koordinaate, 

patrullimisgraafikuid ja sidekoode;  

Or. en 

Selgitus 

Euroopa olukorrapilti peaks hõlmama ka teavet Frontexi juhitud katseprojektide kohta. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) operatsioonide alakiht, mis sisaldab 

teavet agentuuri koordineeritud 

ühisoperatsioonide kohta, sh missiooni 

kirjeldust, kohta, staatust, kestust, teavet 

operatsioonis osalevate liikmesriikide või 

muude osalejate kohta, igapäevaseid ja 

iganädalasi olukorda käsitlevaid aruandeid, 

statistilisi andmeid ning meedia jaoks 

koostatud andmepakette; 

b) operatsioonide alakiht, mis sisaldab 

teavet agentuuri koordineeritud 

ühisoperatsioonide ja katseprojektide 

kohta, sh missiooni kirjeldust, kohta, 

staatust, kestust, teavet operatsioonis 

osalevate liikmesriikide või muude 

osalejate kohta, igapäevaseid ja iganädalasi 

olukorda käsitlevaid aruandeid, statistilisi 

andmeid ning meedia jaoks koostatud 

andmepakette; 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa olukorrapilt peaks hõlmama ka teavet Frontexi juhitud katseprojektide kohta. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Agentuur töötab välja ühise piirieelse 

luurepildi, et pakkuda riiklikele 

koordinatsioonikeskustele piirieelset ala 

käsitlevat teavet ja analüüsitulemusi, mis 

on seotud ebaseadusliku rände ja tõsise või 

organiseeritud kuritegevuse tõkestamisega 

liikmesriikide ja naabruses asuvate 

kolmandate riikide välispiiril, ja haldab 

seda. 

1. Agentuur töötab välja ühise piirieelse 

luurepildi, et pakkuda riiklikele 

koordinatsioonikeskustele piirieelset ala 

käsitlevat teavet ja analüüsitulemusi, mis 

on seotud sisserändajate elude kaitsmise 

ning ebaseadusliku rände ja tõsise või 

organiseeritud kuritegevuse tõkestamisega 

liikmesriikide ja naabruses asuvate 

kolmandate riikide välispiiril, ja haldab 

seda. 

Or. en 

Selgitus 

Koos ülejäänud kahe eesmärgiga tuleks siin rõhutada ka sisserändajate elude kaitsmist. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) Euroopa Liidu delegatsioonid ja 

bürood; 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Liidu delegatsioonid ja bürood peaksid EUROSURi abistama, andes talle sellist 

nende valduses olevat teavet, mida EUROSUR vajab ühise piirieelse luurepildi saamiseks. 
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Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ühise piirieelse luurepildi sündmustekiht 

sisaldab järgmist: kõik juhtumid, 

kriisiolukorrad või mis tahes muud 

piirieelsel alal aset leidnud sündmused, 

millel võib olla mõõdukas või oluline 

mõju ebaseaduslikule rändele ja 

piiriülesele kuritegevusele liikmesriikide 

välispiiril.  

4. Ühise piirieelse luurepildi sündmustekiht 

sisaldab järgmist: kõik juhtumid, 

kriisiolukorrad või mis tahes muud 

piirieelsel alal aset leidnud sündmused, 

mille mõjutase ebaseaduslikule rändele ja 

piiriülesele kuritegevusele liikmesriikide 

välispiiril võib olla keskmine või kõrge. 

Mõjutaseme määrab agentuur.  

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse ühtlustada muudatusettepaneku sõnastust muu 

määrusega, kus viidatakse keskmisele või kõrgele mõjutasemele. Samuti ühendatakse lõiked 4 

ja 5, mis teineteist kordavad. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Agentuur määrab igale ühise piirieelse 

luurepildi sündmustekihil kajastatud 

juhtumile hinnangulise mõjutaseme. 

Agentuur teavitab riiklikke 

koordinatsioonikeskusi kõigist piirieelsel 

alal toimunud juhtumitest, millele on 

määratud keskmine või kõrge mõjutase. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

See lõige on ühendatud lõikega 4 (vt muudatusettepanekut 33), kuna need kordavad teineteist. 
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 ET 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) laeva ettekandesüsteemid (järgides 

asjaomaseid õigusalaseid piiranguid), 

näiteks automaatne 

identifitseerimissüsteem (AIS) ja 

laevaseiresüsteemid (VMS). 

a) laeva ettekandesüsteemid (järgides 

asjaomaseid õigusalaseid piiranguid); 

Or. en 

Selgitus 

See loetelu ei ole lõplik ega pruugi olla täielik, kui luuakse muid süsteeme. See tuleks välja 

jätta. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 12 a 

 Isikuandmete töötlemine 

 1. Liikmesriigi olukorrapilti võib kasutada 

isikuandmete töötlemiseks niivõrd, 

kuivõrd see on vajalik EUROSURi 

ülesannete täitmiseks, järgides direktiivi 

95/46/EÜ sätteid, seda rakendavaid 

riiklikke õigusakte ja muid asjakohaseid 

riiklikke õigusakte.  

 2. Euroopa olukorrapilti ja ühtset 

piirieelset luurepilti võib kasutada 

isikuandmete töötlemiseks ainult: 

 a) seoses sõidukite, veesõidukite ja muude 

seadeldiste registreerimisnumbritega, 

kusjuures neid andmeid tuleb töödelda 

vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 ja 

direktiivile 95/46/EÜ; 
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 b) määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklis 

11c lubatud ulatuses. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus viidati isikuandmete töötlemise võimalusele EUROSURi kaudu ainult 

põhjenduses 17. Seda küsimust reguleeriv artikkel tuleb paigutada põhiteksti ja selles tuleks 

sätestada ranged tingimused isikuandmete töötlemise kohta.  

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) Euroopa Komisjon ja need ELi ametid, 

kes saavad pakkuda agentuurile Euroopa 

olukorrapildi ja ühtse piirieelse luurepildi 

haldamisega seotud teavet; 

c) Euroopa Komisjon, Euroopa 

välisteenistus, Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiamet ja need 

ELi ametid, kes saavad pakkuda 

agentuurile Euroopa olukorrapildi ja ühtse 

piirieelse luurepildi haldamisega seotud 

teavet; 

Or. en 

Selgitus 

Nii Euroopa välisteenistust kui ka Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit tuleks eraldi 

nimetada, sest nad võivad anda kasulikku ja asjakohast teavet.  

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõikes 2 osutatud ametid ja keskused 

võivad kasutada EUROSURi kaudu 

saadud teavet oma õigusraamistiku piires ja 

kooskõlas põhiõigustega. 

5. Lõikes 2 osutatud ametid ja keskused 

kasutavad EUROSURi kaudu saadud 

teavet oma õigusraamistiku piires ja 

kooskõlas põhiõigustega. 
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 ET 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks selgitada, et saadud teavet tuleb kasutada kooskõlas põhiõigustega.  

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Koostöö Iirimaa ja Ühendkuningriigiga 

 1. Teabevahetus ja koostöö Iirimaa ja 

Ühendkuningriigiga sisserändajate elude 

kaitsmise ning ebaseadusliku rände ja 

piiriülese kuritegevuse tõkestamise vallas 

välispiiridel võib toimuda Iirimaa ja 

Ühendkuningriigi ning ühe või mitme 

naaberliikmesriigi vahel sõlmitud 

kahepoolsete või mitmepoolsete lepingute 

alusel. Liikmesriikide riiklikud 

koordinatsioonikeskused on 

kontaktpunkt, mille kaudu toimub 

teabevahetus artiklis 7 osutatud 

andmeedastusvõrgu ning Iirimaa ja 

Ühendkuningriigi vahel. Komisjoni 

teavitatakse kõnealustest lepingutest. 

 2. Lõikes 1 osutatud lepingutes piiratakse 

liikmesriigi riikliku 

koordinatsioonikeskuse ning Iirimaa ja 

Ühendkuningriigi vaheline teabevahetus 

järgmisega: 

 a) liikmesriigi olukorrapildis sisalduv 

teave ulatuses, mis edastatakse 

agentuurile Euroopa olukorrapildi ja 

ühise piirieelse luurepildi jaoks; 

 b) Iirimaa ja Ühendkuningriigi kogutud 

teave, mis on asjakohane Euroopa 

olukorrapildi ja ühise piirieelse luurepildi 

jaoks;  

 c) artikli 9 lõikes 9 sätestatud teave. 
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 3. Kui EUROSURi raames edastab teavet 

liikmesriik, kes ei osale lõikes 1 osutatud 

lepingutes, võib kõnealust teavet 

asjaomaste lepingute kohaselt Iirimaaga 

ja Ühendkuningriigiga jagada vaid 

asjaomase liikmesriigi eelneval 

nõusolekul. 

 4. Teabe edasiandmine või muul viisil 

teatavaks tegemine kolmandatele riikidele 

või muudele kolmandatele osapooltele on 

keelatud. 

 5. Lõikes 1 osutatud lepingutes 

sätestatakse, et Iirimaa ja 

Ühendkuningriik kannavad kõik nende 

EUROSURis osalemisest tulenevad kulud. 

Or. en 

Selgitus 

Sarnaselt kolmandaid riike puudutavate kavandatavate sätetega tuleks lisada ka sätted 

Ühendkuningriigi ja Iirimaa kohta, sest tegelikult nad EUROSURi töös ei osale. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Naabruses asuvaid kolmandaid riike 

hõlmav koostöö ja teabevahetus 

ebaseadusliku rände ja piiriülese 

kuritegevuse tõkestamiseks võib toimuda 

ühe või mitme liikmesriigi ja ühe või 

mitme naabruses asuva kolmanda riigi 

vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete 

lepingute alusel. Liikmesriikide riiklikud 

koordinatsioonikeskused on kontaktpunkt, 

kus toimub teabevahetus artiklis 7 osutatud 

võrgu ja piirkondlike võrkude ning 

naabruses asuvate kolmandate riikide 

vahel. 

1. Naabruses asuvaid kolmandaid riike 

hõlmav koostöö ja teabevahetus 

sisserändajate elude kaitsmiseks ning 
ebaseadusliku rände ja piiriülese 

kuritegevuse tõkestamiseks võib toimuda 

ühe või mitme liikmesriigi ja ühe või 

mitme naabruses asuva kolmanda riigi 

vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete 

lepingute alusel. Liikmesriikide riiklikud 

koordinatsioonikeskused on kontaktpunkt, 

kus toimub teabevahetus artiklis 7 osutatud 

andmeedastusvõrgu ja piirkondlike 

võrkude ning naabruses asuvate 

kolmandate riikide vahel. Komisjoni 

teavitatakse kõnealustest lepingutest.  
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Or. en 

Selgitus 

Koos ülejäänud kahe eesmärgiga tuleks siin rõhutada ka sisserändajate elude kaitsmist. 

Komisjoni tuleb teavitada liikmesriikide poolt EUROSURi raamistikus sõlmitud kahe- ja 

mitmepoolsetest lepingutest.  

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kõnealused lepingud peavad olema 

kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktide, 

sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta, asjakohase rahvusvahelise õiguse, 

sealhulgas 28. juuli 1951. aasta Genfi 

pagulasseisundi konventsiooni, 

rahvusvahelisele kaitsele juurdepääsuga 

seotud kohustuste, eelkõige tagasi- ja 

väljasaatmise lubamatuse põhimõtte, ja 

põhiõigustega.  

Or. en 

Selgitus 

Tuleb rõhutada, et lepingud kolmandate riikidega peavad vastama põhiõigustega seotud 

asjakohasele õigusele. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Igasugune isikuandmete vahetus 

kolmandate riikidega on keelatud.  

Or. en 
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Selgitus 

Isikuandmete vahetus läbi EUROSURi on lubatud, kui järgitakse konkreetseid kaitsemeetmeid 

(vt muudatusettepanekut 12 a), kuid isikuandmete vahetus kolmandate riikidega peab olema 

keelatud. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Teabe edasiandmine või muul viisil 

teatavaks tegemine kolmandatele riikidele 

või muudele kolmandatele osapooltele on 

keelatud. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleb rõhutada, et kolmandatel riikidel, kel on liikmesriikidega EUROSURi raamistikus 

lepingud, ei ole lubatud saadud teavet edasi anda muudele kolmandatele riikidele või 

osapooltele.  

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Seirevahendite ühise kohaldamise 

teenuse kaudu saadud mis tahes teabe 

vahetamisel kolmandate riikidega 

järgitakse asjaomaseid vahendeid ja 

süsteeme reguleerivaid õigusakte ja 

eeskirju ning direktiivi 95/46/EÜ ja 

määruse (EÜ) nr 45/2001 asjaomaseid 

sätteid. 

5. Seirevahendite ühise kasutamise kaudu 

saadud mis tahes teabe vahetamisel 

kolmandate riikidega järgitakse 

asjaomaseid vahendeid ja süsteeme 

reguleerivaid õigusakte ja eeskirju. 

Or. en 
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Selgitus 

Kuna isikuandmete vahetus kolmandate riikidega on keelatud, on viitamine isikuandmete 

kaitse vahenditele tarbetu. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Agentuur esitab EUROSURi tegevuse 

kohta aruande 1. oktoobril 2015 ja pärast 

seda iga kahe aasta järel. 

2. Agentuur esitab EUROSURi tegevuse 

kohta aruande Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja komisjonile 1. oktoobriks 

2015 ja pärast seda iga kahe aasta järel. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks selgitada, et Frontexi aruanne tuleb esitada kõigile kolmele institutsioonile.  

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule EUROSURi käsitleva 

üldhinnangu 1. oktoobril 2016 ja pärast 

seda iga nelja aasta järel. Hinnangus 

võrreldakse saavutatud tulemusi seatud 

eesmärkidega ning hinnatakse käesoleva 

määruse aluspõhimõtete jätkuvat kehtivust, 

käesoleva määruse kohaldamist 

liikmesriikides ja agentuuris ning 

põhiõiguste järgimist. Vajaduse korral 

lisatakse hinnangule asjakohased 

ettepanekud käesoleva määruse 

muutmiseks.  

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule EUROSURi käsitleva 

üldhinnangu 1. oktoobriks 2016 ja pärast 

seda iga nelja aasta järel. Hinnangus 

võrreldakse saavutatud tulemusi seatud 

eesmärkidega ning hinnatakse käesoleva 

määruse aluspõhimõtete jätkuvat kehtivust, 

käesoleva määruse kohaldamist 

liikmesriikides ja agentuuris ning 

põhiõiguste järgimist, sealhulgas seoses 

isikuandmete töötlemisega. Samuti 

sisaldab see hinnangut selle kohta, kas 

õhupiiri valvamise ja piiripunktides 

toimuva kontrolli lisamine EUROSURi on 

teostatav. Vajaduse korral lisatakse 

hinnangule asjakohased ettepanekud 
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käesoleva määruse muutmiseks.  

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni hinnang peaks sisaldama hinnangut isikuandmete töötlemise kohta. Samuti peaks 

see sisaldama hinnangut selle kohta, kas EUROSURi volituste laiendamine õhupiiri 

valvamisele ja piiripunktides toimuvale kontrollile on teostatav.  

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 210 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Artikli 5 lõiget 1 kohaldatakse välisel 

maismaa- ja merepiiril asuvate ülejäänud 

liikmesriikide (Belgia, Madalmaad, Rootsi 

ja Saksamaa) suhtes alates 1. oktoobrist 

2014. 

4. Artikli 5 lõiget 1 kohaldatakse ülejäänud 

liikmesriikide suhtes alates 1. oktoobrist 

2014. 

Or. en 

Selgitus 

Kuna kõik liikmesriigid peaksid looma riikliku koordinatsioonikeskuse, tuleb käesolevat sätet 

laiendada kõigile liikmesriikidele. 
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SELETUSKIRI 

 

Vaba liikumine on Euroopa Liidu üks olulisemaid aluspõhimõtteid ja võimalus liikuda 

Euroopa Liidus sisepiiridel kontrolli kohtamata kuulub liidu kõige edukamate saavutuste 

hulka. Paljud inimesed kasutavad seda vabadust ja avaliku arvamuse kohaselt on 

reisimisvabadus kuulunud korduvalt kõige märkimisväärsemate hüvede hulka, mille liit on 

endaga kaasa toonud. Vaba liikumine on keskse tähtsusega ka majanduse ja ühtse turu 

edukuse jaoks. Schengeni lepingut ei saa olematuks teha. Selle asemel tuleks seda tugevdada 

ELi välispiiride parema haldamise kaudu, millega tagataks täielik liikmesriikide vaheline 

usaldus. 

 

Seepärast toetab raportöör komisjoni ettepanekut enamikus aspektides. Teabevahetus ja 

koostöö liikmesriikide ja kaasatud asutuste vahel on olulised sammud ELi välispiiride 

haldamisega seotud koormuse paremal jagamisel. Need on ka keskse tähtsusega, aitamaks 

liikmesriikidel järgida rahvusvahelist mereõigust ja päästa sisserändajate elusid. 

 

Raportöör kavatseb rõhutada järgmisi punkte:  

1) Direktiivi kohaldamisala  

Raportöör toetab ideed lisada EUROSURi piirieelsed alad, sealhulgas 

piiriületuspunktid/lennujaamad, kuid on arvamusel, et seda tuleks teha hilisemas etapis. 

Praegu peaks see jääma liikmesriikidele otsustada. Samuti toetab ta ettepanekut lisada 

läbivaatamisklausel ja kohustus esitada aruanne, milles hinnatakse 

piiriületuspunktide/lennujaamade lisamise mõju ning tehakse võimalikud ettepanekud 

määruse muutmiseks. 

 

2) Koostöö muude ametitega 

Raportöör toetab jõuliselt koostööd muude asutustega, eelkõige Europoli, Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiameti, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti, Euroopa 

Kalanduskontrolli Ameti ja ELi Satelliidikeskusega. 

 

3) Koostöö kolmandate riikidega 

Raportöör on arvamusel, et liikmesriigid peaksid tegema naabruses asuvate kolmandate 

riikidega koostööd, et kaitsta sisserändajate elusid ning ennetada ebaseaduslikku rännet ja 

piiriülest kuritegevust. Komisjoni teavitatakse kõnealustest lepingutest. 

 

4) Ühendkuningriigi ja Iirimaa osalemine 

Raportöör toetab Ühendkuningriigi ja Iirimaa võimalust EUROSURis osaleda. Koostöö peaks 

toimuma Iirimaa ja Ühendkuningriigi ning ühe või mitme naabruses asuva liikmesriigi vahel 

sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute alusel. 

 

5) Isikuandmed 

Raportöör nõuab tungivalt, et isikuandmeid vahetataks ja töödeldaks EUROSURi kaudu 

ainult juhul, kui see on vajalik ja nõuetekohaselt põhjendatud ning sellega kaasnevad 

asjakohased kaitsemeetmed. Samuti leiab ta, et kolmandate riikidega ei tohiks isikuandmeid 

üldse vahetada. 
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6) Mõisted  

Raportöör esitas mõned muudatusettepanekud, et paremini määratleda sellised mõisted nagu 

„juhtum” ja „peatamine”. Raportöör nõuab ka erakorralise surve olukordade paremat 

määratlemist ning rõhutab, et „madala”, „keskmise” ja „kõrge” mõjutaseme hindamine peaks 

toimuma Frontexi tasandil. 

 

7) Koordineerimine 

Raportöör toetab seisukohta, et igas liikmesriigis määratakse üks riiklik 

koordinatsioonikeskus, kelle ülesanne on teha EUROSURiga koostööd, kuid lubab samas 

teatud paindlikkust liikmesriikide sisese piirkondliku korralduse osas. 

 

8) Põhiõigused 

Raportöör toob sisse mõned viited asjakohastele ELi õigusaktidele varjupaiga (sealhulgas 

tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte) ja tagasisaatmise kohta, mida tuleks kohaldada 

pärast peatamist. 

 

9) Aruandekohustus 

Raportöör toetab klauslit, mis näeb ette läbivaatamise iga nelja aasta tagant ja aruande 

esitamise Euroopa Parlamendile. 


