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Välisministri määruse „Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise kord“ eelnõu
SELETUSKIRI 

Sissejuhatus
Eelnõus sätestatakse konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu, mille nimi on „Konsulaarametniku ametitoimingute raamat“, asutamise ja pidamise kord. 

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo direktor Kerli Veski (637 7440, kerli.veski@mfa.ee) ja sama büroo nõunik Eero Viil (637 7440, eero.viil@mfa.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Välisministeeriumi juriidilise osakonna keeleekspert Riina Martinson (637 7404, riina.martinson@mfa.ee).

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu ülesehitus on järgmine:
1. peatükk „ÜLDSÄTTED“
§ 1. Andmekogu asutamine ja nimi
§ 2. Andmekogu pidamise eesmärk 
§ 3. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja 
2. peatükk „ANDMEKOGU ÜLESEHITUS“
§ 4. Andmekogu objekt ja andmekogu pidamise viis 
§ 5. Andmekogu koosseis 
§ 6. Andmekogusse kantavad teenuste ja toimingute üldandmed 
§ 7. Andmekogusse kantavad andmed konsulaarametniku vastuvõtule registreerimisel
§ 8. Andmekogusse kantavad lisaandmed tõendi andmisel
§ 9. Andmekogusse kantavad lisaandmed tõestamistoimingu tegemisel
§ 10. Andmekogusse kantavad lisaandmed tõestamistoimingu tegemisel Välisministeeriumi kooskõlastusel
§ 11. Andmekogusse kantavad lisaandmed ametlikul kinnitamisel
§ 12. Andmekogusse kantavad lisaandmed avaliku dokumendi legaliseerimisel
§ 13. Andmekogusse kantavad lisaandmed toimingu tegemisel Eesti laeva suhtes
§ 14. Andmekogusse kantavad lisaandmed tõlketeenuse osutamisel
§ 15. Andmekogusse kantavad lisaandmed välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimisel
§ 16. Andmekogusse kantavad lisaandmed tagasipöördumistunnistuse andmisel
§ 17. Andmekogusse kantavad lisaandmed tagasipöördumise loa andmisel
§ 18. Andmekogusse kantavad lisaandmed konsulaarabi andmisel
§ 19. Andmekogusse kantavad lisaandmed perekonnaseisutoimingu tegemisel 
§ 20. Andmekogusse kantavad lisaandmed kodakondsusest vabastamisel
§ 21. Andmekogusse kantavad lisaandmed laevaloa taotlemisel
§ 22. Andmekogusse kantavad lisaandmed lennuloa taotlemisel
§ 23. Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi (s.h dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise) tellimisel
§ 24. Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi edastamisel
§ 25. Andmekogusse kantavad lisaandmed juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamisel
§ 26. Andmekogusse kantavad lisaandmed dokumendi väljastamisel ametiabi korras
§ 27. Andmekogusse kantavad lisaandmed Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel ning passi ja isikutunnistuse väljastamisel
§ 28. Andmekogusse kantavad lisaandmed elamisloa, elamisõiguse ja tööloa taotluse edastamisel ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamisel
§ 29. Andmekogusse kantavad lisaandmed telefoni teel laekunud konsulaarabiteabe registreerimisel
§ 30. Andmekogusse kantavad lisaandmed viisataotluse menetlemisel esindamise korral
3. peatükk „ANDMETE KANDMINE ANDMEKOGUSSE JA ANDMETELE JUURDEPÄÄS“
§ 31. Andmeandja 
§ 32. Alusdokumendid 
§ 33. Andmete andmekogusse kandmine 
§ 34. Andmekogusse kantud andmete õiguslik tähendus
§ 35. Andmekogusse kantud andmete töötlemine 
§ 36. Andmekogusse kantud andmete väljastamine 
§ 37. Andmekogusse kantud andmete säilitamine 
§ 38. Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine 
§ 39. Andmekogusse kantud andmete turvalisus
4. peatükk „ANDMEKOGU JÄRELEVALVE, FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE“
§ 40. Järelevalve 
§ 41. Saladuse hoidmise kohustus 
§ 42. Rahastamine 
§ 43. Likvideerimine 
5. peatükk „RAKENDUSSÄTTED“
§ 44. Varem andmekogusse kantud andmete säilitamine 
§ 45. Asutuse nime muutmine
§ 46. Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 47. Määruse jõustumine

Määruse eelnõu põhisisu lähtub seni kehtinud välisministri 14. veebruari 2006. a määrusest nr 1 “Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamine ja pidamine“, mis kaotab kehtivuse, kuna tunnistatakse kehtetuks senise volitusnormi andnud konsulaarseadus, mille asemel jõustub uus.

Eelnõu on kooskõlas uue konsulaarseaduse ja teiste õigusaktidega. 

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 12 ja avaliku teabe seaduse § 43³ lõike 1 alusel.

Eelnõu §-s 1 sätestatakse andmekogu asutamine ja nimi. Andmekogu on asutatud välisministri 14. veebruari 2006. a määrusega nr 1, mistõttu andmekogu ei ole vaja enam asutada. Andmekogu nimi on „Konsulaarametniku ametitoimingute raamat“, inglise keeles Database of the official acts of a consular officer.

Eelnõu § 2 kohaselt on andmekogu pidamise eesmärk konsulaarametniku osutatud teenuste ja konsulaarabi registreerimine ning arvestuse pidamine. Andmekogu võimaldab ka andmete vahendamist Välisministeeriumi konsulaarosakonna ja välisesinduses töötavate konsulaarametnike vahel. Tegemist on andmekoguga, mida konsulaarametnikud kasutavad igapäevaselt ning mis annab konsulaarametniku tööst peamise statistilise ülevaate (lisaks viisaregistrile).

Eelnõu § 3 alusel on andmekogu vastutav ja volitatud töötleja Välisministeerium.

Eelnõu 2. peatükis andmekogu ülesehitus. Eelnõu § 4 kohaselt on andmekogu objektiks teenuse osutamisel ja toimingu tegemisel välja antud haldusakti ja sellele kantavate andmete ning teenuse ja toimingu enda kajastamine. Andmekogu peetakse ühetasandilise andmebaasina digitaalselt.

Andmekogu koosseis on sätestatud eelnõu §-s 5:
	konsulaarametniku vastuvõtule registreerimine;

tõendi andmine;
tõestamistoiming;
tõestamistoiming Välisministeeriumi kooskõlastusel;
ametlik kinnitamine;
avaliku dokumendi legaliseerimine;
Eesti laeva suhtes tehtav toiming;
tõlketeenus;
välisriigis ajutise viibimise või püsiva elukoha registreerimine;
tagasipöördumistunnistuse andmine;
tagasipöördumise loa andmine;
konsulaarabi andmine;
perekonnaseisutoiming;
kodakondsusest vabastamisega seotud toimingud;
laevaloa taotlemine;
lennuloa taotlemine;
dokumendi (s.h. dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise) tellimine;
dokumendi edastamine;
juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamine;
dokumendi väljastamine ametiabi korras;
Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamine ning passi ja isikutunnistuse väljastamine;
	elamisloa, elamisõiguse ja tööloa taotluse edastamine ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamine;

telefoni teel laekunud konsulaarabiteabe registreerimine;
viisataotluse menetlemine esindamise korral.

Varasemate teenustega võrreldes on loetellu lisandunud dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine, juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi  väljastamine kui konsulaarseaduse kohaselt uued konsulaarteenuse liigid, samuti viisataotluse menetlemine esindamise korral Vastavalt konsulaarseadusele on siit välja jäänud välismaalase passi väljastamine, kuna seda toimingut konsulaarseaduse jõustumisel enam välisesinduses ei osutata.

Eelnõu §-s 6 loetletakse üldandmed, mis kantakse andmekogusse § 5 punktides 2–24 sätestatud teenuse ja toimingu registreerimisel.
	teenuse või toimingu registreerimise number;

teenuse või toimingu kuupäev;
teenuse osutanud või toimingu teinud konsulaarametniku nimi, amet ja asukoht;
taotleja ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku nimi / riigi nimi;
füüsilisest isikust taotleja isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
teenuste puhul, mille eest on ette nähtud riigilõiv, märgitakse «Riigilõivuseaduse» asjaomane paragrahv, riigilõivu määr ja makseviis;
märkused asjakohaste lisaandmete kohta.

Eelnõu §-des 7–31 sätestatakse iga teenuse ja toimingu kohta lisaandmed, mis tuleb peale üldandmete (sh andmed § 5 punktides 1 ja 24 ettenähtud toimingute kohta) andmekogusse kanda. Võrreldes kehtiva määrusega on senine määruse § 5 jagatud eri paragrahvidesse, et tagada sätete selgus, lihtsus ja üheselt mõistetavus. Kui iga teenuse ja toimingu lisaandmed on sätestatud eraldi paragrahvides, on võimalik ka neile viidata teistes õigusaktides (nt välisministri määrustes, mis kehtestatakse konsulaarseaduse alusel).

Eelnõu 3. peatükis nähakse ette andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmekogu andmetele. Siin olulisi muudatusi kehtiva õigusaktiga võrreldes tehtud ei ole.

Andmeandjaks on eelnõu § 31 kohaselt füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb teenuse või toimingu tegemist. Andmete andmekogusse kandmise aluseks olevateks dokumentideks on haldusaktid ning isikute taotlused ja teatised (§ 32). Andmed kantakse andmekogusse taotluse menetlusse võtmise või teenuse osutamise päeval (§ 33). 

Eelnõu §-s 34 loetleb, millistel andmekogu andmetel on õiguslik tähendus. Nendeks on andmed, mis kantakse andmekogusse tõendi andmisel, tõestamistoimingu tegemisel, tõestamistoimingu tegemisel Välisministeeriumi kooskõlastusel, ametlikul kinnitamisel, avaliku dokumendi legaliseerimisel, toimingu tegemisel Eesti laeva suhtes, tagasipöördumistunnistuse andmisel, tagasipöördumise loa andmisel, perekonnaseisutoimingu tegemisel, kodakondsusest vabastamisel, Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamisel ning passi ja isikutunnistuse väljastamisel, elamisloa, elamisõiguse ja tööloa taotluse edastamisel ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamisel, viisataotluse menetlemisel esindamise korral. Andmekogusse kantud ülejäänud andmetel on informatiivne tähendus. 

Eelnõu §-s 35 nähakse ette andmekogu vastutava ja volitatud töötleja kohustus tagada andmekogusse kantud andmete töötlemine avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt. 

Eelnõu §-s 36 sätestatakse samaselt senisele korrale andmekogusse kantud andmete väljastamine. Andmed, mis on saadud tõestamistoimingu ja Välisministeeriumi kooskõlastusel tehtava tõestamistoimingu tegemisel, väljastatakse notariaadiseaduse § 3 kohaselt. Andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu ja andmete saaja kohta tehakse märge andmekogusse. Andmed avaliku dokumendi legaliseerimise kohta väljastatakse huvitatud isikule (sõltuvalt päringu tegemise viisist kas paberkandjal, elektrooniliselt või suuliselt). Andmed püsiva elukoha registreerimise kohta edastatakse rahvastikuregistri volitatud töötlejale või kantakse rahvastikuregistrisse. Andmed väljastatud tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa toimingu kohta edastatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kasutuskõlbmatuks muutunud, kaotatud või hävinud dokumendi kehtetuks tunnistamiseks. Andmed perekonnaseisutoimingu kohta väljastatakse perekonnaseaduse § 109 lõigete 3–5 kohaselt. Andmed kodakondsusest vabastamise, Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse väljaandmise taotluse edastamise ning passi ja isikutunnistuse väljastamise toimingu ning elamisloa, elamisõiguse ja tööloa taotluse edastamise ning elamisloa ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamise toimingu kohta edastatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile. Andmed juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamise kohta edastatakse Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele. Andmed dokumendi väljastamise kohta ametiabi korras edastatakse asutusele, kellele ametiabi osutati. 
Andmekogust andmete väljastamise eest tasu ei võeta. 

Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse eelnõu § 37 kohaselt alaliselt. 

Eelnõu § 38 järgi vastutab andmekogusse kantavate ja sealt väljastatavate andmete vastavuse eest volitatud töötleja oma pädevuse piires. 

Eelnõu § 39 kohaselt on andmekogu turvaklass K2T1S2 ning andmekogu turbeaste M (keskmine).

Eelnõu 4. peatükis sätestatakse andmekogu järelevalve, rahastamine ja likvideerimine. Olulisi muudatusi võrreldes kehtiva korraga ei ole.

Andmekogu pidamise seaduslikkuse järele valvavad Andmekaitse Inspektsiooni ja volitatud töötleja ametnikud oma pädevuse piires. Andmekogu pidamise järele valvama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta (§ 40).
 
Eelnõu § 41 kohaselt on andmekogu pidamisega seotud isikud kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks. 

Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning andmekogu pidamist rahastatakse igal aastal riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks eraldatud vahenditest (§ 42). 

Eelnõu § 43 sätestab, et andmekogu likvideerimise otsustab ja andmekogu likvideerib Välisministeerium. Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või avalikku või riigiasutuse arhiivi.

Eelnõu 5. peatükk kehtestab rakendussätted.
Eelnõu § 44 kohaselt säilitatakse andmekogus kõik välisministri 14. veebruari 2006. a määruse nr 1 “Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamine ja pidamine” § 5 alusel andmekogusse kantud andmed, sealhulgas teenuste ja toimingute kohta, mida käesoleva määruse jõustumise ajal enam ei osutata ega tehta (nt välismaalase passi väljastamine).

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõul ei ole kokkupuudet Euroopa Liidu õigusega. 

Määruse mõjud
Kuna määrus põhineb seni kehtinud samalaadsel välisministri määrusel, ei kaasne uue määruse vastuvõtmisega uudseid sotsiaalseid tagajärgi ega mõjusid riigi julgeolekule. 

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Olulisi kulusid määruse vastuvõtmisega riigieelarvele ei teki, kuna konsulaarametniku ametitoimingute raamatu arendusvajadused, mis tulenevad otseselt konsulaarseaduse jõustumisest, on minimaalsed. 
Uute toimingutena lisanduvad avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine ning juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja duplikaadi väljastamine.

Määruse jõustumine
Määrus jõustub uue konsulaarseaduse jõustumisel 1. juulil 2009.a.

Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemi e-Õigus kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele. Siseministeerium kooskõlastas märkustega, millega  arvestamise ja mittearvestamise tabel on juurde lisatud seletuskirjale. Kuna teised ministeeriumid ei ole ettenähtud tähtajaks eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi kandnud kirja eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult mittenõustumise kohta ning ei ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse eelnõu heakskiidetuks tulenevalt Vabariigi Valitsuse reglemendi punktist 253. 

 


Urmas Paet
Välisminister                                                                                      




















Välisministri määruse „Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu asutamise ja pidamise kord“ eelnõu juurde


Siseministeerium

Teeme ettepaneku täpsustada eelnõu § 5 punkti 14 ning sätestada, et andmekogusse kantakse andmed kodakondsusest vabastamise taotluse edastamise, kodakondsusest vabastamise otsuse väljastamise ja tagastatud Eesti kodaniku passi edastamise kohta. Eelnõust võib jääda mulje, et konsulaarametnik osutab teenust, milleks on „kodakondsusest vabastamine“.

Arvestatud
Eelnõu § 5 punkti 14 täpsustatud järgmise sõnastusega:
„kodakondsusest vabastamisega seotud toimingud“
Teeme ettepaneku täpsustada eelnõu § 20 punkti 7 järgmiselt:
„7) tagastatud Eesti kodaniku passi Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse saatmise kuupäev;“.

Arvestatud
Teeme ettepaneku eelnõu § 28 lõike 1 punktid 2 ja 3 ühendada punktiks 2.

Mittearvestatud
Lähtudes programmi ülesehitusest ei ole punktide ühendamine otstarbekas 
Eelnõu § 34 lõike 1 kohaselt on eelnõu § 5 punktides 2-7, 10, 11, 13, 14, 21, 22 ja 24 nimetatud andmetel õiguslik tähendus, kuid eelnõu seletuskirjas on vastavast loetelust välja jäänud elamisõiguse taotluse edastamise ja elamisõigust tõendava dokumendi väljastamise andmed. Lisaks märgime, et avaliku teabe seaduse (AvTS) § 436 lõike 4 kohaselt antakse andmetele õiguslik tähendus seadusega.

Arvestatud 
Seletuskirja täiendatud
Eelnõu seletuskirja kohaselt edastatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile andmed elamisloa ja tööloa taotluse edastamise ning elamisloa väljastamise toimingu kohta. Samas ei nähtu seletuskirjast, et eelnõu § 36 lõike 6 kohaselt edastatakse KMA-le andmed ka elamisõiguse taotluse edastamise ning elamisõigust tõendava dokumendi väljastamise kohta.

Arvestatud 
Seletuskirja täiendatud
Eelnõu § 36 pealkirjaks on „Andmekogusse kantud andmete väljastamine“, kuid paragrahvis nähakse ette ka andmete edastamise regulatsioon. Teeme ettepaneku eelnõu § 36 täpsustada. Samuti tuleks täpsustada, milliseid andmeid andmekogust väljastatakse. Paragrahvi erinevate lõigete sõnastuse kohaselt väljastatakse §-s 5 nimetatud andmed. Samas ei sätesta eelnõu § 5 andmete loetelu, vaid üksnes konsulaarametniku poolt osutatavate teenuste ning tehtavate toimingute loetelu. Seetõttu teeme ettepaneku täpsustada § 36 lg 5 pärast sõna „nimetatud“ sõnaga „toimingu“ ning sama paragrahvi lõiget 5 pärast sõna „nimetatud“ sõnaga „teenuse“ .

Lisaks märgime, et eelnõu § 36 reguleerib andmete väljastamist andmekogust ning § 35 kohaselt tagab andmekogu vastutav ja volitatud töötleja andmekogusse kantud andmete töötlemise AvTS ja isikuandmete kaitse seaduse (IKS) kohaselt. Eelnõuga ei reguleerita samas andmesubjekti või tema seadusliku esindaja õigust saada andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid. Samuti puudub regulatsioon selle kohta, kas ja kuidas antakse juurdepääs või väljastatakse andmeid kolmandatele isikutele, kellel on andmete saamiseks seadust tulenev alus.

Osaliselt arvestatud

Tegemist ei ole erineva regulatsiooniga, vaid pigem keelelise märkusega. “Väljastamine“ on laiem mõiste, mis katab  ka edastamist. Erinevad sõnad tähendavad sisuliselt ühte tehtavat toimingut st andmete väljastamist, kuid alus väljastamiseks võib olla erinev.  
§ 36 on täiendatud lõigetega 9 ja 10   järgmises sõnastuses: 
„(9) Paragrahvi 6 punktides 4 ja 5 sätestatud isikuandmed väljastatakse andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale kirjaliku avalduse alusel.
 
(10) Paragrahvi 5 punktides 1 kuni 24 nimetatud andmed võidakse seadusest tuleneval alusel väljastada ka käesolevas paragrahvis nimetamata riigiasutusele aga samuti kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule ja eraõigulikule  juriidilisele isikule. 

Eelnõu § 41 kohaselt andmekogu pidamisega seotud isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks. Eelnõus ega seletuskirjas ei ole täpsustatud, millised andmed on mõeldud avalikuks kasutamiseks ja millistele andmetele kehtib juurdepääsupiirang.
Märgime, et Riigikogu võttis 07.05.2009. a vastu isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatused, mille kohaselt eristatakse selgelt kahte toimingut:
esmast isiku tuvastamist, mis tähendab isiku identiteedi loomist riigi jaoks;
isikusamasuse kontrollimist, mis toimub juba esmase isikutuvastamise andmete põhjal.
Muudatused jõustuvad 2 kuud pärast Riigi Teatajas ilmumist. (vt eelnõu § 27 lg 2 p 2, § 28 lg 1p 1, § 28 lg 2 p 2)

Lisaks nähakse isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatustega ette digitaalse isikutunnistuse väljastamine, sh Eesti välisesinduses. Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise alustamise aja määrab Vabariigi Valitsus, arvestades, et digitaalse isikutunnistuse väljaandmist alustatakse hiljemalt 2010. aasta 1. mail. Eeltoodust tulenevalt peab konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu põhimäärus tulevikus kajastama ka digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse vastuvõtmise ning digitaalse isikutunnistuse väljastamisega seonduvate andmete kandmist andmekogusse. 

Mittearvestatud 
Juurdepääsupiirangud ja andmete  avalikustamised tulenevad seadustest vt eelnõu § 35





Võetud teadmiseks
Tehniline lahendus on väljatöötamata ja seetõttu ei ole võimalik seda eelnõusse märkida. Kavas on määrust muuta ja täiendada tehnilise lahenduse olemasolul.  
Samuti juhime Teie tähelepanu, et Riigikogu võttis 06.05.2009. a vastu politsei- ja Piirivalveameti loomisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt Politseiamet, Julgestuspolitsei, Keskkriminaalpolitsei, politseiprefektuurid ja Piirivalveamet, piirivalvepiirkonnad, Piirivalve Lennusalk ning Kodakondsus- ja Migratsiooniamet korraldatakse alates 2010. aasta 1. jaanuarist ümber ja ühendatakse Politsei- ja Piirivalveametiks ning tema kohalikeks täidesaatva riigivõimu volitusi omavateks asutusteks. Seega tuleb alates 01.01.2010. a konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu põhimääruses asendada läbivalt Kodakondsus- ja Migratsiooniamet Politsei- ja Piirivalveametiga.

Arvestatud 
                       
Eelnõu rakendussätete numeratsiooni on muudetud ning lisatud uus § järgmises sõnastuses: 
„§ 45. Asutuse nime muutmine
Alates 01. jaanuarist 2010.a lugeda Kodakondsus- ja Migratsiooniameti nimetuseks Politsei- ja Piirivalveamet.“  



           



