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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 122
Teine a taane (uus)

– võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 19. oktoobri 2005. aasta arvamust ja 
artikli 29 alusel asutatud andmekaitsetöörühma 25. novembri 2005. aasta arvamust;

Or. de

Selgitus

Andmekaitse rõhutamine ja nende arvamuste esiletõstmine, mis on paljudes kohtades 
muudatusettepanekute aluseks. 

Ettepanek võtta vastu määrus

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 123
Põhjendus 5

(5) SIS II peaks olema tasakaalustav meede,
mis aitab kaasa kõrgetasemelise turvalisuse 
säilimisele liikmesriikidevaheliste 
sisepiirikontrollideta alal, toetades 
poliitiliste tegevuskavade elluviimist, mis on 
seotud nende inimeste liikumisega, kelle 
suhtes kohaldatakse Schengeni acquis’d. 

(5) SIS II peaks olema tasakaalustav meede, 
mis tagab turvalisuse kõrge taseme 
liikmesriikidevaheliste sisepiirikontrollideta 
alal. 

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 124
Põhjendus 5

(5) SIS II peaks olema tasakaalustav meede, 
mis aitab kaasa kõrgetasemelise turvalisuse 
säilimisele liikmesriikidevaheliste 
sisepiirikontrollideta alal, toetades poliitiliste 
tegevuskavade elluviimist, mis on seotud 
nende inimeste liikumisega, kelle suhtes 
kohaldatakse Schengeni acquis’d. 

(5) SIS II peaks olema tasakaalustav meede, 
mis aitab kaasa kõrgetasemelise turvalisuse 
säilimisele liikmesriikidevaheliste 
sisepiirikontrollideta alal, toetades poliitiliste 
tegevuskavade elluviimist, mis on seotud 
nende inimeste liikumisega, kelle suhtes 
kohaldatakse Schengeni acquis’d, ja EÜ 
asutamislepingu IV jaotise isikute vaba 
liikumist käsitlevate sätete kohaldamisele.

Or. en

Põhjendus

Euroopa Ühenduse asutamislepingu konsolideeritud versiooni IV jaotis käsitleb viisa-, 
varjupaiga- ja sisserändepoliitikat ning isikute vaba liikumisega seotud muid poliitikaid,  
seetõttu tuleks see ettepanekusse kaasata. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 125
Põhjendus 6

(6) On vaja määratleda SIS II eesmärgid ja 
sätestada eeskirjad, mis on seotud selle 
toimimise, kasutamise ja 

(6) On vaja määratleda SIS II eesmärgid ja 
sätestada eeskirjad, mis on seotud selle 
toimimise, kasutamise ja 
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vastutusvaldkonnaga, sealhulgas tehnilise 
ülesehituse ja rahastamisega, süsteemi 
sisestatavate andmeliikidega, andmete 
sisestamise eesmärkidega, 
sisestamiskriteeriumidega, 
juurdepääsuõigust omavate ametiasutustega, 
teadete omavahelise sidumisega, 
andmetöötlemise täiendavate eeskirjade ja 
isikuandmete kaitsega.

vastutusvaldkonnaga, sealhulgas tehnilise 
ülesehituse, turvalisuse kõrge taseme ja 
rahastamisega, süsteemi sisestatavate 
andmeliikidega, andmete sisestamise 
eesmärkidega, sisestamiskriteeriumidega, 
juurdepääsuõigust omavate ametiasutustega, 
teadete omavahelise sidumisega, 
andmetöötlemise täiendavate eeskirjade ja 
isikuandmete kaitsega. 

Or. en

Selgitus

Sellise andmebaasi haldamine nõuab turvalise toimimise tagamiseks selgeid suuniseid. 
Seetõttu on tarvis vastutusalad kindlaks määrata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 126
Põhjendus 7

(7) SIS II toimimisega seotud kulud tuleks 
kanda Euroopa Liidu eelarvest. 

(7) SIS II toimimisega seotud kulud tuleks 
kanda Euroopa Liidu eelarvest. Kui 
liikmesriigid peaksid kasutama võimalust 
riiklike koopiate tegemiseks, jäävad sellega 
seotud kulud nende kanda.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 127
Põhjendus 8

(8) On kohane koostada käsiraamat, milles 
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
täiendava teabe vahetamise kohta seoses 
teates nõutava meetmega. Iga liikmesriigi 
riigiasutused peaksid tagama sellise teabe 
vahetamise.

(8) On vajalik koostada käsiraamat, milles 
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad 
täiendava teabe vahetamise kohta seoses 
teates nõutava meetmega. Iga liikmesriigi 
riigiasutused peaksid tagama sellise teabe 
vahetamise. 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 128
Põhjendus 9

(9) Komisjon peaks vastutama SIS II 
toimimise juhtimise eest, eelkõige selleks, et 
tagada sujuv üleminek süsteemi 
väljaarendamiselt selle toimimisele. 

(9) Komisjon peaks vastutama SIS II 
operatiivjuhtimise eest, eelkõige selleks, et 
tagada sujuv üleminek süsteemi 
väljaarendamiselt selle toimimisele. 
Praeguses SISis säilitatavad andmed võib 
uude süsteemi üle kanda ainult pärast 
praeguse süsteemi revideerimist ning seal 
hoitavate andmete tervikluse kontrollimist.

Or. en

Selgitus

Vanu andmeid tuleks enne nende uude andmebaasi üleviimist kontrollida ja revideerida, et 
hoiduda vale või ebausaldusväärse teabe ülekandest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 129
Põhjendus 9

(9) Komisjon peaks vastutama SIS II 
toimimise juhtimise eest, eelkõige selleks, et 
tagada sujuv üleminek süsteemi 
väljaarendamiselt selle toimimisele. 

(9) Pärast käesoleva määruse jõustumist 
algaval kolmeaastasel üleminekuperioodil 
peaks komisjon vastutama SIS II 
operatiivjuhtimise eest, eelkõige selleks, et 
tagada sujuv üleminek süsteemi 
väljaarendamiselt selle toimimisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 130
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Pärast käesoleva määruse 
jõustumisele järgnevat kolmeaastast 
üleminekuperioodi peaks operatiivjuhtimise 
eest vastutama suuremahuliste IT-
süsteemide Euroopa Operatiivjuhtimise 
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Agentuur.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 131
Põhjendus 12

(12) SIS II peaks võimaldama biomeetriliste 
andmete töötlemist, et abistada asjaomaste 
isikute usaldusväärset tuvastamist. Samas 
kontekstis peaks SIS II võimaldama ka
nende isikute andmete töötlemist, kelle 
andmeid on väärkasutatud, et vältida nende 
väärtuvastamisest põhjustatud ebamugavusi. 
Selleks tuleks kokku leppida sobivates 
kaitsemeetmetes, milleks on eelkõige 
asjaomase isiku nõusolek ja eesmärkide 
range piiritlemine, milleks neid andmeid 
võib seaduslikult töödelda.

(12) SIS II peaks võimaldama nende isikute 
andmete töötlemist, kelle andmeid on 
väärkasutatud, et vältida nende 
väärtuvastamisest põhjustatud ebamugavusi. 
Selleks tuleks kokku leppida sobivates 
kaitsemeetmetes, milleks on eelkõige 
asjaomase isiku nõusolek ja eesmärkide 
range piiritlemine, milleks neid andmeid 
võib seaduslikult töödelda.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 punktide d ja e muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 132
Põhjendus 12

(12) SIS II peaks võimaldama biomeetriliste 
andmete töötlemist, et abistada asjaomaste 
isikute usaldusväärset tuvastamist. Samas 
kontekstis peaks SIS II võimaldama ka 
nende isikute andmete töötlemist, kelle 
andmeid on väärkasutatud, et vältida nende 
väärtuvastamisest põhjustatud ebamugavusi. 
Selleks tuleks kokku leppida sobivates 
kaitsemeetmetes, milleks on eelkõige 
asjaomase isiku nõusolek ja eesmärkide 
range piiritlemine, milleks neid andmeid 
võib seaduslikult töödelda.

(12) SIS II peaks võimaldama biomeetriliste 
andmete töötlemist, et toetada asjaomaste 
isikute usaldusväärset tuvastamist. 
Biomeetrilisi andmeid ei tohi siiski 
kasutada otsinguvahendina. Samas 
kontekstis peaks SIS II võimaldama ka 
nende isikute andmete töötlemist, kelle 
andmeid on väärkasutatud, et vältida nende 
väärtuvastamisest põhjustatud ebamugavusi. 
Selleks tuleks kokku leppida sobivates 
kaitsemeetmetes, milleks on eelkõige 
asjaomase isiku nõusolek ja eesmärkide 
range piiritlemine, milleks neid andmeid 
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võib seaduslikult töödelda.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 133
Põhjendus 13

(13) SIS II peaks pakkuma liikmesriikidele 
võimaluse luua teadete vahel lingid. Kui 
liikmesriik seob kaks või enam teadet, ei 
tohiks see mõjutada võetavat meedet, teadete 
säilitamisaega ega teadetele 
juurdepääsuõigust.

(13) SIS II peaks pakkuma liikmesriikidele 
võimaluse luua teadete vahel lingid. Kui 
liikmesriik lingid loob, ei tohiks see 
mõjutada võetavat meedet, teadete 
säilitamisaega ega teadetele 
juurdepääsuõigust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carlos Coelho

Muudatusettepanek 134
Põhjendus 14

(14) Käesoleva määruse kohaldamisel 
kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 
1995. aasta direktiivi 1995/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta. See hõlmab vastutava 
töötleja määramist vastavalt selle direktiivi 
artikli 2 punktile d ja võimalust, et 
liikmesriigid saaksid teha erandeid ja 
piiranguid mõne sätestatud õiguse ja 
kohustuse suhtes vastavalt selle direktiivi 
artikli 13 lõikele 1, sealhulgas asjaomase 
isiku juurdepääsu- ja teabeõigus. Vajaduse 
korral tuleks käesolevas määruses täiendada 
või selgitada direktiivis 1995/46/EÜ 
sätestatud põhimõtteid. 

(14) Käesoleva määruse kohaldamisel 
kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 
1995. aasta direktiivi 1995/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta. See hõlmab vastutava 
töötleja määramist vastavalt selle direktiivi 
artikli 2 punktile d ja võimalust, et 
liikmesriigid saaksid teha erandeid ja 
piiranguid mõne sätestatud õiguse ja 
kohustuse suhtes vastavalt selle direktiivi 
artikli 13 lõikele 1, sealhulgas asjaomase 
isiku juurdepääsu- ja teabeõigus. Vajaduse 
korral tuleks käesolevas määruses täiendada 
või selgitada direktiivis 1995/46/EÜ 
sätestatud põhimõtteid. Teatud 
andmekaitseküsimused on kohane 
käesolevas määruses põhjalikult 
reguleerida, et tagada nende ühtne 
kohaldamine liikmesriikide poolt. Kui 
küsimust käesolevas määruses täielikult ei 
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reguleerita, kehtivad täielikult direktiivi 
1995/46/EÜ sätted.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse mõte on näha ette eeskirjad, mis reguleerivad SIS II kasutamist. Need 
eeskirjad peaksid olema võimalikult põhjalikud, et suurendada õigusteksti selgust ja tagada 
tõhus rakendamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 135
Põhjendus 21

(21) On kohane sätestada üleminekusätted 
vastavalt Schengeni konventsioonile seoses 
SISis väljastatavate teadetega, mis kantakse 
üle SIS II, ja teadetega, mis väljastatakse 
SIS IIs üleminekuperioodil enne kõigi 
käesoleva määruse sätete jõustumist. Mõnda 
Schengeni acquis’ sätet tuleks jätkuvalt 
kohaldada piiratud aja jooksul, kuni 
liikmesriigid on uurinud nende teadete 
vastavust uuele õiguslikule raamistikule. 

(21) On kohane sätestada üleminekusätted 
vastavalt Schengeni konventsioonile seoses 
SISis väljastatavate teadetega, mis kantakse 
üle SIS II, ja teadetega, mis väljastatakse 
SIS IIs üleminekuperioodil enne kõigi 
käesoleva määruse sätete jõustumist. Need 
teated võib sisestada SIS II vaid juhul, kui 
saab tagada nende tervikluse. Mõnda 
Schengeni acquis’ sätet tuleks jätkuvalt 
kohaldada piiratud aja jooksul, kuni 
liikmesriigid on uurinud nende teadete 
vastavust uuele õiguslikule raamistikule. 
Sellele mittevastavad teated tuleks 
kustutada.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 136
Põhjendus 21 a (uus)

(21 a) SIS II nõuetekohase toimimise 
tagamiseks tuleks läbi viia praeguse SISi 
revisjon, võttes arvesse süsteemis säilitatava 
teabe ja teadete turvalisust ja terviklust, 
tehnilist süsteemi ennast, 
sideinfrastruktuuri siseriiklike 
juurdepääsupunktidega ja nii edasi. Enne 
SIS II kasutuselevõtmist tuleks arvesse 
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võtta selle revisjoni tulemusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 137
Põhjendus 21 b (uus)

(21 b) Enne SIS II kasutuselevõtmist tuleks 
süsteemi jaoks välja töötada üldine 
turvaplaan. Selline plaan peaks võtma 
arvesse süsteemi turvalisuse nii füüsilisi 
kui käitumuslikke aspekte riiklikul ja 
Euroopa tasandil. Plaan peaks andma selge 
ülevaate iga asjaomase isiku kohustustest 
igal tasandil.

Or. en

Selgitus

Ulatusliku turvaanalüüsi läbiviimine hõlmab peale süsteemi tehnilise turbe ka süsteemiga 
töötavate inimeste käitumist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 138
Põhjendus 22 a (uus)

(22 a) SIS II võib siduda teiste 
andmebaasidega ainult pärast põhjaliku 
turvaanalüüsi läbiviimist. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 139
Artikli 1 lõige 1

1. Käesolevaga luuakse arvutipõhine 
infosüsteem, mida nimetatakse teise 
põlvkonna Schengeni infosüsteemiks 

1. Käesolevaga luuakse arvutipõhine 
infosüsteem, mida nimetatakse teise 
põlvkonna Schengeni infosüsteemiks 
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(edaspidi „SIS II“), et liikmesriikide 
pädevad asutused saaksid teha koostööd, 
vahetades teavet isikute ja esemete 
kontrollimiseks. 

(edaspidi „SIS II“), et liikmesriikide 
pädevad asutused saaksid teha koostööd, 
vahetades teavet käesolevas määruses 
nimetatud eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 140
Artikli 1 lõige 2

2. SIS II aitab kaasa kõrgetasemelise 
turvalisuse säilitamisele 
liikmesriikidevahelisel sisepiirikontrollideta 
alal.

2. SIS II aitab kaasa kõrgetasemelise 
turvalisuse säilitamisele 
liikmesriikidevahelisel sisepiirikontrollideta 
alal ning EÜ asutamislepingu IV jaotise 
isikute vaba liikumist käsitlevate sätete 
kohaldamisele. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 141
Artikli 1 lõige 2

2. SIS II aitab kaasa kõrgetasemelise
turvalisuse säilitamisele
liikmesriikidevahelisel sisepiirikontrollideta 
alal.

2. SIS II eesmärk on tagada turvalisuse 
kõrge tase liikmesriikidevahelisel 
sisepiirikontrollideta alal.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 142
Artikli 2 lõige 2

2. Käesolevas määruses sätestatakse ka SIS 
II tehniline ülesehitus, liikmesriikide ja 
komisjoni ülesanded, üldine andmetöötlus, 
asjaomaste isikute õigused ja kohustused.

2. Käesolevas määruses sätestatakse ka SIS 
II tehniline ja turvaalane ülesehitus, 
liikmesriikide ja komisjoni ülesanded, üldine 
andmetöötlus, asjaomaste isikute õigused ja 
kohustused süsteemi tervikluse osas.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 143
Artikli 4 lõike 1 punkt b

b) iga liikmesriigi määratletud üks või kaks
juurdepääsupunkti (edaspidi „NI-SIS“); 

b) iga liikmesriigi määratletud üks 
juurdepääsupunkt (edaspidi „NI-SIS“);

Or. de

Selgitus

Niikaua kui veenvat põhjendust kahe juurdepääsupunkti vajalikkuse kohta ei esitata, tuleks 
võimaliku väärkasutuse ohu vähendamiseks näha ette üksnes üks juurdepääsupunkt (Euroopa 
andmekaitseinspektori arvamus, lk 21).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 144
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriikide siseriiklikud süsteemid 
ühendatakse SIS IIga NI-SISi kaudu. 

2. Liikmesriikide siseriiklikud süsteemid 
ühendatakse SIS IIga NI-SISi kaudu. 
Sidesüsteemis peab kasutama kõiki 
turvaprotokolle, nagu on ette nähtud SIS II 
üldises turvaplaanis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 145
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a
Asukoht

Toimides asutamislepingu artiklis 251 
sätestatud korras, võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vastu määruse, 
milles sätestatakse peamise Schengeni 
keskinfosüsteemi asukoht ja selle 
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varusüsteemi asukoht.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 146
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a
SIS II Euroopa Operatiivjuhtimise 
Agentuur määrab Schengeni 
keskinfosüsteemi ja selle varusüsteemi 
asukoha.

Or. en

Selgitus

Niipea kui operatiivjuhtimise kohta on otsus vastu võetud, tuleb valida Schengeni 
keskinfosüsteemi ja selle varusüsteemi asukoht. Euroopa Agentuuril peaks olema õigus valida 
parim võimalik asukoht.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 147
Artikkel 6

Iga liikmesriik vastutab oma siseriikliku 
süsteemi toimimise ja selle ühendamise eest 
SIS IIga.

Iga liikmesriik loob oma siseriikliku 
süsteemi ning vastutab selle toimimise ja 
ühendamise eest SIS IIga. Iga liikmesriik 
rakendab suunised, nagu on sätestatud 
üldises turvaplaanis. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 148
Artikli 7 lõige 1

1. Iga liikmesriik määrab ameti, mis tagab 
pädevatele asutustele juurdepääsu SIS II-le 

1. Iga liikmesriik määrab liikmesriigi selgel 
vastutusel SIS II riikliku ameti, mis kannab 
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vastavalt käesolevale määrusele. keskset vastutust siseriikliku süsteemi eest, 
vastutab siseriikliku süsteemi tõrgeteta 
toimimise ja turvalisuse eest ning tagab 
pädevatele asutustele juurdepääsu SIS II-le 
vastavalt käesolevale määrusele. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 149
Artikli 9 lõige 2

2. Kui see on asjakohane, tagavad
liikmesriigid, et CS-SISi koopiates olevad 
andmed on alati samad ja kooskõlas CS-SISi 
andmetega.

2. Liikmesriigid tagavad, et CS-SISi 
koopiates olevad andmed on alati samad ja 
kooskõlas CS-SISi andmetega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 150
Artikli 9 lõige 3

3. Kui see on asjakohane, tagavad
liikmesriigid, et otsingud CS-SISi koopiates 
annavad samad tulemused, kui otse CS-SISis 
tehtud otsingud.

3. Liikmesriigid tagavad, et otsingud CS-
SISi koopiates annavad samad tulemused, 
kui otse CS-SISis tehtud otsingud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 151
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid tagavad, et koopia 
andmetele juurdepääsu omavad asutused 
saavad näha üksnes teavet, teateid ja linke, 
mida neil on õigus näha.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 152
Artikli 9 lõige 3 b (uus)

3 b. Liikmesriigid peavad üksikasjalikku 
registrit selle kohta, kes koopiaid kasutab, 
kui mitu koopiat on olemas ja kus koopiad 
asuvad.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 153
Artikkel 10

Turvalisus ja konfidentsiaalsus Turvalisus

-1. Liikmesriigid rakendavad ühises 
turvaplaanis kehtestatud turvasuuniseid.

1. Liikmesriigid, kellel on juurdepääs SIS 
IIs töödeldud andmetele, võtavad vajalikke 
meetmeid, et:

1. Ühine turvaplaan sisaldab meetmeid, 
mida liikmesriigid peavad SIS IIs töödeldud
andmete kasutamisel võtma, et:

-a a) füüsiliselt kaitsta 
juurdepääsupunktide (NI-SIS) 
infrastruktuuri ja asukohti ning 
sideinfrastruktuuri NI-SISi ja CS-SISi 
vahel;
-a b) tagada püsiv turvatase, kasutades 
järelevalvet ning omades selget ülevaadet 
sellest, kes turvalisuse eest vastutab, 
nimetades ametisse turvahalduri, kes 
määrab kindlaks riskid, infohalduri, kes 
kontrollib andmete terviklust ja 
võrguhalduri, kes vastutab turvalise võrgu 
ja sideinfrastruktuuri eest. Liikmesriigil on 
õigus nõuda neilt haldureilt aruandmist;

a) ükski loata isik ei pääseks rajatistesse, kus 
viiakse läbi NI-SISga ja siseriikliku 
süsteemiga seotud toiminguid (kontrollid 
rajatiste sissepääsudes); 

a) ükski loata isik ei pääseks rajatistesse, kus 
viiakse läbi NI-SISga ja siseriikliku 
süsteemiga seotud toiminguid (kontrollid 
rajatiste sissepääsudes ja rajatistes); 

b) hoida ära, et SIS II andmetele või 
andmekandjatele võiksid juurde pääseda, 

b) hoida ära, et SIS II andmetele või 
andmekandjatele võiksid juurde pääseda, 
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neid lugeda, kopeerida, muuta või kustutada 
isikud, kellel puudub selleks luba 
(andmekandjate kontroll); 

neid lugeda, kopeerida, muuta või kustutada 
isikud, kellel puudub selleks luba 
(andmekandjate kontroll); 

c) hoida ära loata SIS II andmetele 
juurdepääs, nende lugemine, kopeerimine, 
muutmine või kustutamine edastamiseks 
siseriikliku süsteemi ja SIS II vahel 
(edastamise kontroll);

c) hoida ära loata SIS II andmetele 
juurdepääs, nende lugemine, kopeerimine, 
muutmine või kustutamine andmete 
edastamise ajal ning edastamiseks 
siseriikliku süsteemi ja SIS II vahel 
(edastamise kontroll);

d) tagada, et oleks võimalik kontrollida ja 
tagantjärele kindlaks määrata, missuguseid 
SIS II andmed on salvestatud, millal ja kes 
seda on teinud (andmesalvestuse kontroll);

d) tagada, et oleks võimalik kontrollida ja 
tagantjärele kindlaks määrata, missuguseid 
SIS II andmed on salvestatud, millal ja kes 
seda on teinud (andmesalvestuse kontroll);

e) hoida ära loata SIS II andmete töötlemine 
siseriiklikus süsteemis ja igasugune 
siseriiklikku süsteemi salvestatud SIS II 
andmete loata muutmine ja kustutamine 
(andmesisestuse kontroll); 

e) hoida ära loata SIS II andmete töötlemine 
siseriiklikus süsteemis ja igasugune 
siseriiklikku süsteemi salvestatud SIS II 
andmete loata muutmine ja kustutamine 
(andmesisestuse kontroll), võimaldades 
juurdepääsu üksnes asjakohaste volitustega 
töötajatele, kellel on individuaalsed ja 
ainulaadsed kasutajatunnused ning 
konfidentsiaalsed paroolid; 

e a) tagada, et kõik SIS II-le 
juurdepääsuõigust omavad asutused 
koostaksid iseloomustused töötajate kohta, 
kellel on juurdepääs tööruumidele või SIS 
II-le; nimekirja ajakohastatakse pidevalt 
ning see tehakse kättesaadavaks 
siseriiklikele järelevalveasutustele;

f) tagada, et siseriikliku süsteemi 
kasutamisel on volitatud isikutel juurdepääs 
üksnes nende pädevusse kuuluvatele SIS II 
andmetele (juurdepääsu kontroll); 

f) tagada, et siseriikliku süsteemi 
kasutamisel on volitatud isikutel juurdepääs 
üksnes nende pädevusse kuuluvatele SIS II 
andmetele (juurdepääsu kontroll); 

g) tagada, et oleks võimalik kontrollida ja 
kindlaks määrata, millistele asutustele võib 
siseriiklikku süsteemi salvestatud SIS II 
andmeid edastada andmeedastusseadmetega 
(andmeedastuse kontroll);

g) tagada, et oleks võimalik kontrollida ja 
kindlaks määrata, millistele asutustele võib 
siseriiklikku süsteemi salvestatud SIS II 
andmeid edastada andmeedastusseadmetega, 
kasutades samal ajal krüpteerimistehnikat
(andmeedastuse kontroll);

h) kontrollida käesolevas lõikes osutatud 
turvameetmete tõhusust (sisekontroll).

h) kontrollida käesolevas lõikes osutatud 
turvameetmete tõhusust (sisekontroll).

2. Liikmesriigid võtavad turvalisuse ja 
konfidentsiaalsuse suhtes lõikes 1 osutatud 
meetmetega samaväärseid meetmeid seoses 
täiendava teabe vahetamise ja edasise 

2. Liikmesriigid võtavad turvalisuse ja 
konfidentsiaalsuse suhtes lõikes 1 osutatud 
meetmetega samaväärseid meetmeid seoses 
täiendava teabe vahetamise ja edasise 
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töötlemisega. töötlemisega. 

3. Kõigi isikute ja ametiasutuste suhtes, kes 
töötavad SIS II andmete ja täiendava 
teabega, kohaldatakse ametisaladust või 
samaväärset konfidentsiaalsuskohustust.

Konfidentsiaalsuskohustust kohaldatakse 
ka pärast seda, kui need isikud on oma 
ameti- või töökohalt lahkunud või kui 
nende ametiasutuste tegevus on lõppenud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 154
Artikli 10 lõike 1 punkt h a (uus)

h a) tagada süsteemi ülesütlemiste korral 
andmete kohene taastamine ning juba 
salvestatud andmete terviklus. 

Or. de

Selgitus

Tuleb luua eeskirjad ka tehnilisteks hädaolukordadeks. Kuna süsteemi ülesütlemisi ei saa 
välistada, on tarvis võtta meetmeid selliste olukordade puhuks (vt artikli 29 alusel asutatud 
andmekaitsetöörühma 23. juuni 2005. aasta arvamus VISi kohta, lk 22).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 155
Artikkel 10 a (uus)

Artikkel 10 a
Konfidentsiaalsus

1. Kõigi isikute ja ametiasutuste suhtes, kes 
töötavad SIS II andmete ja täiendava 
teabega, kohaldatakse ametisaladust või 
samaväärset konfidentsiaalsuskohustust.
2. Konfidentsiaalsuskohustust 
kohaldatakse ka pärast seda, kui need 
isikud on oma ameti- või töökohalt 
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lahkunud või kui nende ametiasutuste 
tegevus on lõppenud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 156
Artikli 11 lõige 1

1. Iga liikmesriik peab registrit SIS IIga
igasuguse andmevahetuse ja andmete 
edasise töötlemise kohta, et kontrollida 
andmetöötluse õiguspärasust, tagada 
siseriikliku süsteemi nõuetekohane 
toimimine, andmete terviklus ja turvalisus. 

1. Iga liikmesriik peab registrit igasuguse 
SIS IIs salvestatud andmete kasutamise ja 
andmevahetuse kohta SIS IIga, et 
kontrollida andmetöötluse õiguspärasust, 
viia läbi siserevisjone ja tagada siseriikliku 
süsteemi nõuetekohane toimimine, andmete 
terviklus ja turvalisus. Artikli 4 lõikes 3 
osutatud koopiaid või artiklis 23 osutatud 
koopiaid kasutavad liikmesriigid peavad 
samal eesmärgil registreid igasuguse SIS II 
andmete töötlemise kohta kõnealuste 
koopiate piires.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 157
Artikli 11 lõige 2

2. Registrites on eelkõige näha andmete 
edastamise kuupäev ja kellaaeg, teabe 
hankimiseks kasutatud andmed, edastatud 
andmed ja nii pädeva asutuse kui 
andmetöötluse eest vastutava isiku nimi.

2. Registrites on eelkõige näha teadete 
ajalugu, andmete edastamise kuupäev ja 
kellaaeg, teabe hankimiseks kasutatud 
andmed, viide edastatud andmetele ja nii 
pädeva asutuse kui andmeid töötleva isiku 
nimi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carlos Coelho

Muudatusettepanek 158
Artikli 11 lõige 3
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3. Registreid kaitstakse asjakohaste 
meetmetega kõrvaliste isikute eest ja 
kustutatakse aasta möödudes, kui neid ei
vajata juba alanud järelevalvemenetluses.

3. Registreid kaitstakse asjakohaste 
meetmetega kõrvaliste isikute eest ja 
kustutatakse kolme aasta möödudes pärast
nendega seotud teate kustutamist. 
Registrid, mis sisaldavad teadete ajalugu, 
kustutakse kolme aasta möödudes pärast 
nendega seotud teate kustutamist. 
Registreid võib säilitada kauem, kui neid 
vajatakse juba alanud järelevalvemenetluses.

Or. en

(Muudab muudatusettepanekut 33)

Selgitus

Üheaastane registrite säilitusaeg on liiga lühike. Pikem aeg võimaldaks kauem kontrollida, 
kas andmeid ei ole kasutatud ebaseaduslikult, tagades seega kodanike parema kaitse. Seetõttu 
on tehtud ettepanek võimaldada liikmesriikidel säilitada registreid kolm aastat, mis on hetkel 
Schengeni rakenduskonventsioonis lubatud maksimaalne tähtaeg. Samal ajal on oluline 
täpselt sätestada, millal nimetatud periood algab.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 159
Artikli 11 lõige 3

3. Registreid kaitstakse asjakohaste 
meetmetega kõrvaliste isikute eest ja 
kustutatakse aasta möödudes, kui neid ei 
vajata juba alanud järelevalvemenetluses.

3. Registreid kaitstakse asjakohaste 
meetmetega kõrvaliste isikute eest ja 
kustutatakse kahe aasta möödudes, kui neid 
ei vajata juba alanud järelevalvemenetluses.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 160
Artikkel 11 a (uus)

Artikkel 11 a
Siserevisjon

Igal SIS II-le juurdepääsuõigust omaval 
asutusel on sisekontrolli struktuur, et 
tagada käesoleva määruse täielik 
järgimine. Iga asutus esitab siseriiklikule 
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järelevalveasutusele korrapäraselt 
aruandeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 161
Artikli 12 lõige 1

1. Komisjon vastutab SIS II 
operatiivjuhtimise eest.

1. Komisjon vastutab SIS II 
operatiivjuhtimise eest ja eelkõige 
praeguselt süsteemilt uuele süsteemile 
sujuva ülemineku tagamise eest. Praeguses 
SISis säilitatavad andmed võib uude 
süsteemi üle kanda ainult pärast praeguse 
süsteemi revideerimist ning andmete 
tervikluse kontrollimist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 162
Artikli 12 lõige 1

1. Komisjon vastutab SIS II 
operatiivjuhtimise eest.

1. Pärast käesoleva määruse jõustumist 
algaval kolmeaastasel üleminekuperioodil 
vastutab komisjon SIS II operatiivjuhtimise 
eest kuni määruse (EÜ) nr XX/XXXX 
jõustumiseni, millega luuakse 
suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa 
Operatiivjuhtimise Agentuur. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 163
Artikkel 13

Turvalisus ja konfidentsiaalsus Turvalisus

Komisjon kohaldab SIS II toimimisega 1. Komisjon koostab SIS II süsteemi jaoks 



AM\615846ET.doc 19/40 PE 372.149v02-00

ET

seoses mutatis mutandis artiklit 10. ühise turvaplaani. See turvaplaan sisaldab 
nii liikmesriikide kui ka komisjoni 
kohustusi.
2. Komisjon edastab konkreetsed 
turvasuunised liikmesriikidele ja tagab, et 
liikmesriigid neid täielikult kohaldavad. 
3. Ühine turvaplaan sisaldab meetmeid, 
mida komisjon peab võtma, et:
a) füüsiliselt kaitsta CS-SIS infrastruktuuri 
ja asukohta ning sideinfrastruktuuri NI-
SISi ja CS-SISi vahel; 
b) tagada püsiv turvatase, kasutades 
järelevalvet ning omades selget ülevaadet 
sellest, kes turvalisuse eest vastutab, 
nimetades ametisse turvahalduri, kes 
määrab kindlaks riskid, infohalduri, kes 
kontrollib andmete terviklust ja 
võrguhalduri, kes vastutab turvalise võrgu 
ja sideinfrastruktuuri eest. Komisjonil on 
õigus nõuda neilt haldureilt aruandmist, 
kuid lõplik vastutus jääb tema kanda;
c) ükski loata isik ei pääseks rajatistesse, 
kus viiakse läbi CS-SISga seotud 
toiminguid (kontrollid rajatiste 
sissepääsudes ja rajatistes); 
d) hoida ära, et SIS II andmetele või 
andmekandjatele võiksid juurde pääseda, 
neid lugeda, kopeerida, muuta või 
kustutada isikud, kellel puudub selleks luba 
(andmekandjate kontroll); 
e) hoida ära loata juurdepääs CS-SISi 
andmetele, nende lugemine, kopeerimine, 
muutmine või kustutamine andmete 
edastamise ajal ning edastamiseks NI-SISi 
ja CS-SISi vahel (edastamise kontroll);
f) võimaldada juurdepääs CS-SIS-le üksnes 
asjakohaste volitustega töötajatele, kellel 
on individuaalsed ja ainulaadsed 
kasutajatunnused ning konfidentsiaalsed 
paroolid; 
g)koostada töötajate iseloomustused, kellel 
on juurdepääs tööruumidele või CS-SIS 
süsteemile; nimekirja ajakohastatakse ning 
see tehakse kättesaadavaks Euroopa 
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andmekaitseinspektorile;
h) tagada, et volitatud isikutel on 
juurdepääs üksnes CS-SIS süsteemile, aga 
mitte andmetele endile (juurdepääsu 
kontroll); 
j) tagada, et andmevood võrgus on 
krüpteeritud;
k) kontrollida turvalisuse tõhusust 
(sisekontroll).
4. Ühine turvaplaan sisaldab kõiki artiklis 
10 määratletud sätteid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 164
Artikkel 13 a (uus)

Artikkel 13 a
Konfidentsiaalsus

1. Kõigi isikute ja ametiasutuste suhtes, kes 
töötavad SIS II andmete ja täiendava 
teabega, kohaldatakse ametisaladust või 
samaväärset konfidentsiaalsuskohustust.
2. Konfidentsiaalsuskohustust 
kohaldatakse ka pärast seda, kui need 
isikud on oma ameti- või töökohalt 
lahkunud või kui nende ametiasutuste 
tegevus on lõppenud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 165
Artikli 14 lõige 3

3. Registreid kaitstakse asjakohaste 
meetmetega kõrvaliste isikute eest ja 
kustutatakse aasta möödudes pärast teate 
kustutamist, millega nad seotud on, kui 

3. Registreid kaitstakse asjakohaste 
meetmetega kõrvaliste isikute eest ja 
kustutatakse kahe aasta möödudes, kui neid 
ei vajata juba alanud järelevalvemenetluses.
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neid ei vajata juba alanud 
järelevalvemenetluses.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carlos Coelho

Muudatusettepanek 166
Artikli 14 lõige 3

3. Registreid kaitstakse asjakohaste 
meetmetega kõrvaliste isikute eest ja 
kustutatakse aasta möödudes pärast teate 
kustutamist, millega nad seotud on, kui neid 
ei vajata juba alanud järelevalvemenetluses.

3. Registreid kaitstakse asjakohaste 
meetmetega kõrvaliste isikute eest ja 
kustutatakse kolme aasta möödudes pärast 
nendega seotud teate kustutamist. Registrid, 
mis sisaldavad teadete ajalugu, kustutakse 
kolme aasta möödudes pärast nendega 
seotud teate kustutamist. Registreid võib 
säilitada kauem, kui neid vajatakse juba 
alanud järelevalvemenetluses.

Or. en

(Muudab muudatusettepanekut 44)

Selgitus

Vt artikli 11 lõike 3 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 167
IV peatüki pealkiri

Kolmandate riikide kodanike suhtes 
väljastatud teated sissesõidu keelamiseks

Kolmandate riikide kodanike suhtes 
väljastatud teated

Or. de

Selgitus

Peatüki struktuuri tuleks vastavalt muuta, et see hõlmaks ka kolmandate riikide kodanike 
suhtes väljastatud teateid, mis käsitlevad elaniku staatuse seadustamist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 168
Artikli 15 pealkiri

Teadete väljastamise eesmärgid ja 
tingimused

Teadete väljastamise eesmärgid ja 
tingimused kolmandate riikide kodanike 
sissesõidu keelamiseks

Or. de

Selgitus

Et täpsustada, et selles artiklis käsitletakse üksnes negatiivseid teateid, positiivseid 
käsitletakse aga eraldi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 169
Artikli 15 lõige 1

1. Liikmesriigid annavad välja teateid seoses 
kolmandate riikide kodanike sissesõidu 
keelamisega liikmesriikide territooriumile 
pädeva haldus- või õigusasutuse otsuse 
alusel, milles on määratletud sissesõidukeelu 
pikkus, järgmistel juhtudel: 

1. Liikmesriigid annavad välja teateid seoses 
kolmandate riikide kodanike sissesõidu 
keelamisega liikmesriikide territooriumile 
pädeva õigusasutuse otsuse alusel, milles on 
määratletud sissesõidukeelu pikkus, üksnes 
järgmistel juhtudel: 

a) kui kolmanda riigi kodaniku viibimine 
liikmesriigi territooriumil kujutab eraldi 
hindamise alusel tõsist ohtu mis tahes 
liikmesriigi avalikule korrale või 
julgeolekule, eelkõige kui:

a) kui kolmanda riigi kodaniku viibimine 
liikmesriigi territooriumil kujutab eraldi 
hindamise alusel tõsist ohtu mis tahes 
liikmesriigi avalikule korrale või 
julgeolekule järgmistel juhtudel:

i) kolmanda riigi kodanikule on määratud 
karistus, mis hõlmab vähemalt aastast 
vabadusekaotust pärast õigusrikkumises 
süüdimõistmist, millele on osutatud nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise 
üleandmiskorra kohta) artikli 2 lõikes 2;

i) kolmanda riigi kodanikule on ELi 
liikmesriigis määratud karistus, mis hõlmab 
vähemalt aastast vabadusekaotust pärast 
õigusrikkumises süüdimõistmist, millele on 
osutatud nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK 
(Euroopa vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artikli 2 lõikes 2;

b) kui kolmanda riigi kodaniku suhtes 
kohaldatakse taassissesõidukeeldu vastavalt 
direktiivile 2005/XX/EÜ [tagasisaatmise 
kohta] tehtud tagasisaatmisotsusele või 
väljasaatmiskorraldusele.

b) kui kolmanda riigi kodaniku suhtes 
kohaldatakse taassissesõidukeeldu vastavalt 
direktiivile 2005/XX/EÜ [tagasisaatmise 
kohta] tehtud tagasisaatmisotsusele või 
väljasaatmiskorraldusele, juhul kui 
kolmanda riigi kodanik keeldub 
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vabatahtlikult tagasi pöörduma.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carlos Coelho

Muudatusettepanek 170
Artikli 15 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid annavad välja teateid
seoses kolmandate riikide kodanike 
sissesõidu keelamisega liikmesriikide 
territooriumile pädeva haldus- või 
õigusasutuse otsuse alusel, milles on 
määratletud sissesõidukeelu pikkus, 
järgmistel juhtudel: 

1. Teateid seoses kolmandate riikide 
kodanike liikmesriikide territooriumile
sissesõidu või seal viibimise keelamisega
antakse välja riigi teate alusel, mis põhineb 
liikmesriigi pädeva haldus- või 
õigusasutuse otsusel, mille tegemisel on 
järgitud siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud korda, järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga võetakse osaliselt üle kehtiva Schengeni rakenduskonventsiooni 
artikli 96 lõige 1, et tagada praegusega samaväärne turvalisuse tase. Lisaks soovib raportöör  
SIS II teadete ühtlustamist, mis peaksid alati põhinema riigi teatel. Riigi teadete ühtlustamine 
ei oleks siiski asjakohane. Lisatud on ka sõna „viibimine”, tegemaks selgeks, et kolmanda 
riigi kodanikku võib kontrollida ka liikmesriigi territooriumil, eesmärgiga teha kindlaks, kas 
ta viib seal  seaduslikult või enne elamisloa väljastamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 171
Artikli 15 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid annavad välja teateid
seoses kolmandate riikide kodanike 
sissesõidu keelamisega liikmesriikide 
territooriumile pädeva haldus- või 
õigusasutuse otsuse alusel, milles on 
määratletud sissesõidukeelu pikkus, 
järgmistel juhtudel: 

1. Teateid seoses kolmandate riikide 
kodanike liikmesriikide territooriumile
sissesõidu või seal viibimise keelamisega
antakse välja ühtlustatud korras riigi teate 
alusel, mis põhineb liikmesriigi pädeva 
haldus- või õigusasutuse otsusel, mille 
tegemisel on järgitud siseriiklikes 
õigusaktides sätestatud korda, järgmistel 
juhtudel: 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 172
Artikli 15 lõike 1 punkti a sissejuhatav lõik

a) kui kolmanda riigi kodaniku viibimine 
liikmesriigi territooriumil kujutab eraldi 
hindamise alusel tõsist ohtu mis tahes 
liikmesriigi avalikule korrale või 
julgeolekule, eelkõige kui:

a) kui kolmanda riigi kodaniku viibimine 
liikmesriigi territooriumil kujutab eraldi 
hindamise alusel ohtu mis tahes liikmesriigi 
avalikule korrale või julgeolekule, eelkõige 
kui:

Or. de

Selgitus

Et tagada sidusus järgneva muudatusettepanekuga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 173
Artikli 15 lõike 1 punkti a alapunkt i

i) kolmanda riigi kodanikule on määratud 
karistus, mis hõlmab vähemalt aastast 
vabadusekaotust pärast õigusrikkumises
süüdimõistmist, millele on osutatud 
nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK 
(Euroopa vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artikli 2 lõikes 2;

i) kolmanda riigi kodanik on süüdi 
mõistetud õigusrikkumises, mille eest 
võidakse määrata vabadusekaotus või 
vabadust piirav julgeolekumeede, mille 
ülemmäär on vähemalt üks aasta; 

Or. de

Selgitus

Et hõlmata juhud, mille eest on ette nähtud vähemalt aastane tingimisi vabadusekaotus ning 
kõrvaldada kõik arusaamatused, mis puudutavad minimaalset või maksimaalset 
karistusmäära. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 174
Artikli 15 lõike 1 punkti a alapunkt ii a (uus)
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ii a) kolmanda riigi kodaniku puhul on 
põhjendatud kahtlustused, et ta on toime 
pannud raskeid õiguserikkumisi, 
sealhulgas Schengeni konventsiooni 
artiklis 71 osutatud õiguserikkumisi, või 
tema vastu on konkreetseid tõendeid, et ta 
kavatseb selliseid rikkumisi mõne 
liikmesriigi territooriumil toime panna; 

Or. de

Selgitus

Et tagada sidusus Schengeni rakenduskonventsiooni artikli 96 lõike 2 punktiga b.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 175
Artikli 15 lõige 1 a (uus)

1 a. Selliseid otsuseid võib teha üksnes iga 
üksikjuhtumi hindamise põhjal, mis peab 
olema dokumenteeritud ja põhinema 
faktidel ning õigussätetel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 176
Artikli 15 lõige 2 a (uus)

2 a. Selliste sätete kohaldamisel tagavad 
liikmesriigid mittetagasisaatmise põhimõtte 
täieliku järgimise.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 177
Artikli 15 lõige 3 a (uus)
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3 a. Kui otsus teate väljastamiseks on 
tehtud, teavitatakse kolmanda riigi 
kodanikku sellest koheselt pärast seda, kui 
teate SIS II sisestamisest tulenev meede on 
vastu võetud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 178
Artikli 16 lõike 1 punktid d ja e

d) fotod; välja jäetud
e) sõrmejäljed;

Or. de

Selgitus

Biomeetriliste andmete kasutamiseks ei olda tehniliselt veel valmis. SIS II toimimine tõrgetega 
võib asjaomastele isikutele aga kaasa tuua ulatuslikke tagajärgi. Eriti kehtib see nende 
andmete kasutamise kohta sellises suures andmebaasis. Tehnika praeguse taseme juures ning 
arvestades SIS II hõlmatavate andmete eeldatavat suurt hulka, ei ole töökindlust võimalik 
tagada. Lisaks sellele ei ole läbi viidud ka ühtegi biomeetriliste andmete kasutamise mõju 
hindamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 179
Artikli 16 lõike 1 punkti i teine taane 

- tagasisaatmisotsus ja/või 
väljasaatmiskorraldus koos 
taassissesõidukeeluga;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 180
Artikli 16 lõike 1 punkt j 

j) link (lingid) muude SIS IIs töödeldud 
teadetega.

j) link (lingid) muude SIS IIs töödeldud 
teadetega vastavalt artiklile 26.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 181
Artikli 16 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid võivad igal ajal anda 
riigis ebaseaduslikult viibivale kolmanda 
riigi kodanikule elamisloa. Olenemata 
sellest, kas tema nimi oli juba varem SIS II 
kirjas, märgitakse see teave väljastatud 
teatena.

Or. de

Selgitus

Kooskõlas tagasisaatmise direktiiviga tuleb riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanike elaniku staatuse seadustamine SIS IIs ära märkida. See on vajalik nii nende isikute 
kaitseks kontrollimiste käigus kui ka teabevahetuseks liikmesriikide vahel. Seetõttu 
reguleeritakse elaniku staatuse seadustamise teated uues artiklis 16 a.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 182
Artikkel 16 a (uus)

Artikkel 16 a
Otsing biomeetrilisi andmeid kasutades on 
igal juhul välistatud. 

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 punktide d ja e muudatusettepaneku selgitust. See muudatusettepanek 
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täiendab raportöör Coelho muudatusettepanekut artikli 16 a (uus) kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 183
Artikkel 16 a (uus)

Artikkel 16 a
Artikli 39 kohaselt määratavast kuupäevast 
alates võib kasutada ka sõrmejälgi ja 
fotosid, et otsida ja tuvastada, kas isiku 
kohta on SIS IIs teade väljastatud.

Or. en

Selgitus

Võimaldamaks biomeetrilist otsingut SIS IIs, kui õiguslikud ja tehnilised nõuded on täidetud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 184
Artikkel 16 a (uus)

Artikkel 16 a
Fotodele ja sõrmejälgedele kohaldatavad 

erinormid
1. Vastavalt artikli 16 lõike 1 punktidele d 
ja e on fotosid ning sõrmejälgi lubatud 
kasutada üksnes järgmistel juhtudel:
a) teadetes võivad sisalduda fotod ja 
sõrmejäljed vastavalt lõikele 1 üksnes 
pärast seda, kui on läbi viidud spetsiaalne 
kvaliteedikontroll selle kindlakstegemiseks, 
kas need vastavad andmekvaliteedi 
miinimumstandardile, mis kehtestatakse 
vastavalt artiklis 35 osutatud menetlusele;
b) fotosid ja sõrmejälgi võib kasutada 
üksnes kinnitamaks kolmanda riigi 
kodaniku tuvastamist tähtnumbrilise 
otsingu põhjal;

c) sõrmejälgi võib kasutada kolmanda riigi 
kodaniku tuvastamiseks, kui tal puudub 
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isikut tõendav dokument või reisidokument.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 185
Artikli 17 lõike 1 punkt a

a) liikmesriikide välispiiridel isikute 
kontrollimise eest vastutavad asutused;

a) piirivalve- ja tolliasutused ning politsei ja 
muud Euroopa Liidu lepingu VI jaotise 
raames tegutsevad õiguskaitseorganid;

Or. de

Selgitus

Et suurendada artikli selgust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carlos Coelho

Muudatusettepanek 186
Artikli 18 lõige 1

1. Artikli 15 lõike 1 punkti b kohaselt 
väljastatud teadete korral antakse juurdepääs 
asutustele, kes vastutavad direktiivi 
2005/XX/EÜ rakendamise eest, et nad 
saaksid tagasisaatmisotsuse või
väljasaatmiskorralduse täitmiseks
tuvastada territooriumil ebaseaduslikult
viibiva kolmanda riigi kodaniku. 

1. Artikli 15 lõike 1 kohaselt väljastatud 
teadete korral antakse juurdepääs asutustele, 
kes vastutavad territooriumil ebaseaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tuvastamise eest, et nad saaksid täita 
tagasisaatmisotsust või 
väljasaatmiskorraldust, kaasa arvatud 
politsei- ja tolliasutustele, kes vastutavad 
territooriumil läbiviidavate kontrollide eest.

Or. en

Selgitus

Võib tekkida olukord, et kolmanda riigi kodanik, kelle kohta on SIS II sisestatud teade seoses 
sissesõidu keelamisega, on sellest hoolimata ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil. 
Politseil peaks seetõttu olema võimalus kasutada SIS II, et selliseid isikuid tuvastada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 187
Artikli 18 lõige 3

3. Artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt 
väljastatud teadete korral antakse 
juurdepääs asutustele, kes vastutavad 
direktiivi 2004/83/EÜ ja direktiivi 
2005/XX/EÜ [pagulasseisundi andmise ja 
äravõtmise menetluste 
miinimumstandardite kohta liikmesriikides] 
rakendamise eest, et nad saaksid kindlaks 
määrata, kas kolmanda riigi kodanik 
ohustab avalikku korda või sisejulgeolekut.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 188
Artikkel 20 a (uus)

Artikkel 20 a
Käesoleva määruse IV peatüki sätete 
kohaldamine lõpeb kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Komisjoni 
ettepaneku alusel võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu IV peatüki sätete 
kehtivust vastavalt asutamislepingu artiklis 
251 viidatud menetlusele pikendada ning 
selleks vaatavad nad need sätted enne 
kolmeaastase perioodi lõppemist läbi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus pakutakse välja sissesõidu keelamist puudutavate teadete 
läbivaatamisklausel. Nende sätete praktiline kohaldamine tuleks üle vaadata ja vajadusel viia 
sisse muudatused.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 189
Artikli 24 lõige 7

7. Teate väljastanud liikmesriik vaatab 
vähemalt korra aastas läbi SIS II säilitatavad 
andmed. Liikmesriigid võivad sätestada 
lühema läbivaatamisaja.

7. Teate väljastanud liikmesriik vaatab 
vähemalt korra aastas läbi SIS II säilitatavad 
andmed. Liikmesriigid võivad sätestada 
lühema läbivaatamisaja. Liikmesriigid 
dokumenteerivad läbivaatamised, kaasa 
arvatud jätkuva säilitamise põhjused ja  
artikli 20 lõike 5 kohaselt statistika 
säilitatud ja äsja sisestatud teadete 
osakaalu kohta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 190
Artikli 26 lõige 3

3. Lingi loomine ei mõjuta käesolevas 
määruses sätestatud juurdepääsuõigusi. 
Ametiasutustel, kellel ei ole 
juurdepääsuõigust teatavatele teadetele, ei 
ole juurdepääsu linkidele nendele teadetele. 

3. Lingi loomine ei mõjuta käesolevas 
määruses sätestatud juurdepääsuõigusi. 
Ametiasutustel, kellel ei ole 
juurdepääsuõigust teatavatele teadetele, ei 
ole juurdepääsu linkidele nendele teadetele 
ja nad ei saa näha linki teatele, millele neil 
pole juurdepääsuõigust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 191
Artikkel 27 a (uus)

Artikkel 27 a
Isikuandmete edastamine kolmandatele 

isikutele
1. Käesoleva määruse kohaldamisel SIS IIs 
töödeldavaid isikuandmeid ei tohi edastada 
või kättesaadavaks teha eraõiguslikele 
isikutele.
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2. Käesoleva määruse kohaldamisel SIS IIs 
töödeldavate isikuandmete kättesaadavaks 
tegemine või edastamine kolmandale riigile 
või rahvusvahelisele organisatsioonile 
toimub vastavalt direktiivi 1995/46(EÜ) 
artiklitele 25 ja 26.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 192
Artikkel 27 b (uus)

Artikkel 27 b
SIS II sidumine muude andmebaasidega 
võib toimuda üksnes pärast põhjalikku 
turvaanalüüsi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 193
Artikli 29 lõige 1

1. Isiku õigus tutvuda oma SIS IIs 
töödeldavate isikuandmetega ja taotleda 
nende parandamist või kustutamist tagatakse 
kooskõlas selle liikmesriigi seadustega, kus 
seda õigust kasutatakse.

1. Isiku õigus tutvuda oma SIS IIs 
töödeldavate isikuandmetega ja taotleda 
nende parandamist või kustutamist tagatakse 
kooskõlas selle liikmesriigi seadustega, kus 
seda õigust kasutatakse ja vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carlos Coelho

Muudatusettepanek 194
Artikkel 31 b (uus)

Artikkel 31 b
Ühisvastutus
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1. Artiklis 31 nimetatud siseriiklikud 
järelevalveasutused ja Euroopa 
andmekaitseinspektor teevad oma 
vastutusala raames aktiivselt koostööd ja 
kannavad SIS II järelevalve eest 
ühisvastutust.
2. Nad vahetavad asjakohast teavet, viivad 
läbi ühisuurimisi, sh ühisrevisjone ja 
-kontrolle, uurivad käesoleva määruse 
tõlgendamis- ja kohaldamisraskusi, 
uurivad sõltumatu järelevalve teostamise 
probleeme või probleeme andmesubjekti 
õiguste kasutamisel, koostavad ühtlustatud 
ettepanekuid ühislahenduste jaoks mis 
tahes probleemidele ning vastavalt 
vajadusele edendavad andmekaitseõiguste 
teadlikkust. 
3. Euroopa andmekaitseinspektor ja 
siseriiklikud järelevalveasutused saavad sel 
eesmärgil kokku vähemalt kaks korda 
aastas. Nimetatud kohtumiste kulud 
kannab Euroopa andmekaitseinspektor. 
Esimesel kohtumisel võetakse vastu 
kodukord. Täiendavad töömeetodid 
töötatakse välja ühiselt vastavalt 
vajadusele. Tegevuste ühisaruanne 
saadetakse Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile iga kahe aasta 
järel.

Or. en

Selgitus

Süsteemi olemust arvestades saab järelevalve toimuda üksnes siis, kui seda viiakse läbi 
ühiselt.

Ülesannete selline kavandatud kirjeldus põhineb Schengeni rakenduskonventsiooni artiklil 
115, mis on tõestanud oma kasulikkust, ja kehtivatel tavadel. 

Muudatusettepanek põhineb ideel, et nimetatud õigustekstis tuleks kehtestada teatud 
alusreeglid. Ülejäänud üksikasjade üle otsustavad Euroopa andmekaitseinspektor ja 
siseriiklikud järelevalveasutused.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 195
Artikli 32 lõige 2

2. Kui liikmesriik, kelle vastu on esitatud 
hagi lõike 1 alusel, ei ole see liikmesriik, kes 
andmed SIS II sisestas, maksab andmed 
sisestanud liikmesriik taotluse korral tagasi 
hüviseks maksud summad, välja arvatud 
juhtumid, kui taotluse saanud liikmesriik 
kasutas andmeid käesoleva määruse 
vastaselt.

2. Kui liikmesriik, kelle vastu on esitatud 
hagi lõike 1 alusel, ei ole see liikmesriik, kes 
andmed SIS II sisestas, maksab andmed 
sisestanud liikmesriik taotluse korral tagasi 
hüvitiseks makstud summad, välja arvatud 
juhtumid, kui taotluse saanud liikmesriik 
kasutas andmeid käesoleva määruse 
vastaselt. Taotluse hüvitise maksmiseks 
lõikes 1 nimetatud juhtudel võib esitada 
üksnes ühes liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

„Kauplemise”  vältimiseks tuleb hüvitise taotlemine rohkem kui ühes liikmesriigis muuta 
võimatuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 196
Artikkel 33

Karistused Karistused ja kuriteod
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määrusega vastuolus oleva SIS II või 
täiendava teabe töötlemise suhtes 
kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi kooskõlas siseriikliku 
õigusega. 

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määrusega vastuolus oleva SIS II või 
täiendava teabe töötlemise suhtes 
kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi kooskõlas siseriikliku 
õigusega. Tõsised rikkumised loetakse 
kriminaalkuriteoks. Liikmesriigid lisavad 
selleks sätteid oma siseriiklikesse 
õigusaktidesse. Nad teavitavad komisjoni 
kõikidest siseriiklike õigusaktide 
asjakohastest sätetest artikli 39 lõikes 2 
nimetatud kuupäevaks ning annavad 
komisjonile viivitamata teada kõik edasised 
vastavasisulised muudatused. Sama kehtib 
hooletusest ja/või kuritarvitusest 
põhjustatud turbemurrete kohta.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 197
Artikli 34 lõige 1

1. Komisjon kannab hoolt, et oleks olemas 
süsteemid, mille abil jälgida SIS II 
toimimist, võrreldes tulemusi, kulutasuvust 
ja teenuste kvaliteeti seatud eesmärkidega.

1. Komisjon kannab hoolt, et oleks olemas 
süsteemid, mille abil jälgida SIS II 
toimimist, võrreldes tulemusi, kulutasuvust, 
turvalisust ja teenuste kvaliteeti seatud 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 198
Artikli 34 lõige 3

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kaks aastat pärast SIS II 
käivitumist ning seejärel iga kahe aasta 
möödumisel aruande SIS II tegevuste ning 
liikmesriikidevahelise mitmepoolse 
täiendava teabe vahetamise kohta. 

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kaks aastat pärast SIS II 
käivitumist ning seejärel iga kahe aasta 
möödumisel aruande andmetöötluse 
õiguspärasuse, SIS II tehnilise toimimise ja 
turvalisuse ning liikmesriikidevahelise 
mitmepoolse täiendava teabe vahetamise 
kohta. Aruande vaatavad läbi Euroopa 
Parlament ja nõukogu. Liikmesriigid 
vastavad kõikidele küsimustele, mida 
institutsioonid selles kontekstis tõstatavad.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 199
Artikli 34 lõige 4

4. Komisjon esitab neli aastat pärast SIS II 
käivitumist ning seejärel iga nelja aasta 
möödumisel üldhinnangu SIS II tegevuste 
ning liikmesriikidevahelise mitmepoolse 
täiendava teabe vahetamise kohta. 
Üldhinnangus vaadeldakse saavutatud 
tulemusi seatud eesmärkide suhtes ning 

4. Komisjon esitab neli aastat pärast SIS II 
käivitumist ning seejärel iga nelja aasta 
möödumisel üldhinnangu SIS II tegevuste 
ning liikmesriikidevahelise mitmepoolse 
täiendava teabe vahetamise kohta. 
Üldhinnangus vaadeldakse saavutatud 
tulemusi seatud eesmärkide, andmetöötluse 



PE 372.149v02-00 36/40 AM\615846ET.doc

ET

hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete 
kehtivust ja mõjusid tulevastele 
toimingutele. Komisjon esitab 
hindamisaruanded Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

õiguspärasuse, süsteemi turvalisuse suhtes 
ning hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete 
kehtivust ja mõjusid tulevastele 
toimingutele. Komisjon esitab 
hindamisaruanded Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 200
Artikli 38 lõige 1 a (uus)

1 a. Praeguses SISis säilitatavad andmed 
võib uude süsteemi üle kanda ainult pärast 
praeguse süsteemi revideerimist ning 
andmete tervikluse kontrollimist. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 201
Artikli 38 lõige 2

2. Vastavalt artikli 39 lõikele 3 sätestatud 
kuupäeval ülejäänud eelarve, mis on 
kinnitatud kooskõlas Schengeni 
konventsiooni artikliga 119, makstakse 
tagasi liikmesriikidele. Tagasimakstavad 
summad arvutatakse liikmesriikide 
osamaksete alusel, mis on sätestatud 
täitevkomitee 14. detsembri 1993. aasta 
otsuses Schengeni infosüsteemi paigaldus- ja 
tegevuskulusid käsitleva finantsmääruse 
kohta.

2. Vastavalt artikli 39 lõikele 2 sätestatud 
kuupäeval ülejäänud eelarve, mis on 
kinnitatud kooskõlas Schengeni 
konventsiooni artikliga 119, kasutatakse 
praeguse süsteemi revideerimiseks ja 
praeguses süsteemis olevate andmete 
kontrolliks. Kõik muu ülejäänud eelarve 
makstakse tagasi liikmesriikidele. 
Tagasimakstavad summad arvutatakse 
liikmesriikide osamaksete alusel, mis on 
sätestatud täitevkomitee 14. detsembri 1993. 
aasta otsuses Schengeni infosüsteemi 
paigaldus- ja tegevuskulusid käsitleva 
finantsmääruse kohta.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edith Mastenbroek

Muudatusettepanek 202
Artikli 39 lõige 1 a (uus)

1 a. SIS II võetakse kasutusele üksnes 
pärast süsteemi, süsteemi turvalisuse ja 
selle kõigi tasandite sideinfrastruktuuri 
edukat ulatuslikku katsetamist, mille 
komisjon viib läbi koos liikmesriikidega. 
Komisjon teavitab katsetamise tulemustest 
Euroopa Parlamenti. Kui katsetamise 
tulemused on mitterahuldavad, 
pikendatakse seda perioodi, kuni saab 
tagada süsteemi nõuetekohase toimimise.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Manfred Weber

Muudatusettepanek 203
Artikli 39 lõige 3 a (uus)

3 a. Kuupäev, millest alates kohaldatakse 
artiklit 16 a, määratakse kindlaks pärast 
seda, kui:
a) vajalikud rakendusmeetmed on vastu 
võetud, ja
b) kõik liikmesriigid on teavitanud 
komisjoni sellest, et nad on teinud 
vajalikud tehnilised ja õiguslikud 
ettevalmistused, et kasutada otsinguks 
sõrmejälgi ja/või fotosid. 

Or. en

Selgitus

Et tagada sisestatavate andmete kvaliteet ning olla kindel, et kõik liikmesriigid on samal 
tehnilisel tasemel ning täidavad õiguslikke nõudeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 204
Artikli 18 lõige 3
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3. Artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt 
väljastatud teadete korral antakse juurdepääs 
asutustele, kes vastutavad direktiivi 
2004/83/EÜ ja direktiivi 2005/XX/EÜ 
[pagulasseisundi andmise ja äravõtmise 
menetluste miinimumstandardite kohta 
liikmesriikides] rakendamise eest, et nad 
saaksid kindlaks määrata, kas kolmanda riigi 
kodanik ohustab avalikku korda või 
sisejulgeolekut.

3. Artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt 
väljastatud teadete korral antakse juurdepääs 
asutustele, kes vastutavad direktiivi 
2004/83/EÜ rakendamise eest, et nad 
saaksid kindlaks määrata, kas kolmanda riigi 
kodanik ohustab avalikku korda või 
sisejulgeolekut.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus nimetatud direktiiv liikmesriikide ühtsete standardite ja menetluste 
kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks on 
komisjoni poolt esitatud 1. septembril 2005.  Niikaua kui direktiivi pole vastu võetud, ei saa 
see olla aluseks andmete sisestamiseks SIS IIte. See rikuks eelkõige Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8, mille kohaselt sekkumine eraellu peab olema 
kooskõlas seadusega. Selle eelduseks on üksikasjalikud ja kättesaadavad seadused.  
Üksikisikul peab olema võimalik teada, milliseid meetmeid ametiasutus tema suhtes võib 
kohaldada (vt Euroopa andmekaitseinspektori arvamust, lk 14).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 205
Artikli 20 lõige 5

5. Teated kustutatakse automaatselt viie 
aasta möödumisel artikli 15 lõikes 1 
osutatud otsuse tähtajast.  SIS II andmeid 
sisestanud liikmesriigid võivad teha otsuse 
säilitada teated süsteemis, kui artikli 15 
tingimused on täidetud.

5. Teated kustutatakse automaatselt kolme 
aasta möödumisel artikli 15 lõikes 1 
osutatud otsuse tähtajast. Kui kolme aasta 
möödumisel on artikli 15 tingimused 
endiselt täidetud, väljastab algselt teate 
väljastanud liikmesriik uue teate.

Or. de

Selgitus

Komisjon ei põhjenda teadete pikemaajalist hoidmist süsteemis. Seetõttu tuleks jääda 
Schengeni rakenduskonventsioonis sätestatud praeguse kolmeaastase tähtaja juurde. Lisaks 
sellele tuleks eelistada uue teate väljastamise kohustust, kui  tingimused on artikli 15 kohaselt 
endiselt täidetud.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 206
Artikli 26 lõige 1

1. Liikmesriik võib luua SIS II süsteemis 
oma väljastatud teadete vahel lingi vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele. Sellise lingi 
eesmärk on luua seos kahe või enama teate 
vahel. 

1. Liikmesriik võib luua SIS II süsteemis 
oma artikli 15 kohaselt väljastatud teadete 
vahel lingi vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Sellise lingi eesmärk on luua 
seos kahe või enama teate vahel. Linki ei 
saa luua teadete vahel, mis ei kuulu artikli 
15 reguleerimisalasse. 

Or. de

Selgitus

Lingid on tüüpiline vahend politsei jälitussüsteemides. Seetõttu tuleks seada piirangud sellise 
mehhanismi kasutusele SIS IIs. Lingid peaksid olema teadete väljastamise eesmärkide piires;  
välistada tuleks lingid teadete vahel, mille väljastamise eesmärgid on erinevad 
("Sissesõidukeeld" käesoleva määruse artikli 15 lõike 1 kohaselt, "Vahi alla võtmine ja 
üleandmine Euroopa vahistamismääruse alusel" artikli 15 kohaselt, "Teated arestitavate või 
kriminaalmenetluses tõendite tagamiseks kasutatavate esemete kohta" VIII peatüki kohaselt 
komisjoni ettepanekus võtta vastu nõukogu otsus teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS 
II) loomise, toimimise ja kasutamise kohta KOM(2005)0230).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 207
Artikli 26 lõige 2 a (uus)

2 a. Linkidega ei tohi mingil juhul 
kaasneda ametiasutuste juurdepääs 
andmetele, millele neil juurdepääsuõigust 
ei ole.

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et linkidega ei kaasneks juurdepääsuõiguste laiendamine (artikli 29 alusel 
asutatud andmekaitsetöörühma arvamus, lk 17).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Muudatusettepanek 208
Artikli 26 lõige 4 a (uus)

4 a. Lingid tuleb kohe kustutada, kui üks 
lingitud teadetest on süsteemist kustutatud.

Or. de

Selgitus

Kuna lingid on omaette andmeliik, on oht, et juba kustutatud teade eksisteerib edasi lingitud 
andmeliigina (Schengeni Ühine Järelvalveasutus, lk 9). Õiguskindluse huvides tuleb lingid 
kohe kustutada, kui üks lingitud teadetest on kustutatud. 


