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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan 

poliisivirastolle (Europol) Tanskan kuningaskunnan ja Europolin välisen operatiivista 

ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen 

 (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)) 

(Kuuleminen) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston esityksen (07281/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on 

muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä 

tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut 

parlamenttia (C8-0120/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 

tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS1 ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista, 

joiden kanssa Europol tekee sopimuksia, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston 

päätöksen 2009/935/YOS2, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston 

täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/2903, 

– ottaa huomioon täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä, jotka koskevat Europolin 

suhteita kumppaneihin, henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto 

mukaan lukien, 30. marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/934/YOS4 ja 

erityisesti sen 5 ja 6 artiklan, 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja 

Tanskan pääministerin 15. joulukuuta 2016 antaman julistuksen, jossa korostettiin 

Europolin ja Tanskan välille suunnitellun järjestelyn operatiivisia tarpeita mutta myös 

sen poikkeuksellista ja väliaikaista luonnetta, 

– ottaa huomioon edellä mainitun julistuksen, jossa korostettiin, että suunniteltu järjestely 

edellyttää, että Tanska säilyy unionin ja Schengen-alueen jäsenenä, että Tanska on 

velvollinen saattamaan tietosuojasta poliisiasioissa annetun direktiivin (EU) 2016/6805 

                                                 
1 EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37. 
2 EUVL L 325, 11.12.2009, s. 12. 
3 EUVL L 42, 18.2.2017, s. 17. 
4 EUVL L 325, 11.12.2009, s. 6. 
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89). 
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täysin osaksi Tanskan lainsäädäntöä 1. toukokuuta 2017 mennessä ja että Tanska 

soveltaa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja hyväksyy Euroopan 

tietosuojavaltuutetun toimivallan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 

N:o 22, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetystä 

pöytäkirjasta N:o 22 Tanskassa 3. joulukuuta 2015 järjestetyn kansanäänestyksen 

tuloksen, 

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston 

täytäntöönpanopäätökseksi päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä osin kuin on 

kyse niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelosta, joiden kanssa Europol 

tekee sopimuksia1, ja erityisesti sen 4 kohdan, jossa kehotettiin sisällyttämään Europolin 

ja Tanskan tulevaa järjestelyä koskeviin määräyksiin päättymispäivä, joka on viisi 

vuotta järjestelyn voimaantulosta, jotta varmistetaan sen väliaikainen luonne ennen 

pysyvämpiä järjestelyjä,  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön (A8-0164/2017), 

1. hyväksyy neuvoston esityksen; 

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

parlamentin hyväksymään tekstiin; 

4. kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan osana Tanskan kuningaskunnan ja 

Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen 

25 artiklan mukaista arviointia, että Euroopan parlamentille tiedotetaan ja sitä kuullaan 

säännöllisesti, erityisesti asetuksen (EU) 2016/7942 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

perustettavan yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän välityksellä; 

5. kehottaa kaikkia osapuolia hyödyntämään kaikkia primaari- ja sekundaarilainsäädännön 

suomia mahdollisuuksia tarjota Tanskalle jälleen kerran täyttä Europol-jäsenyyttä; 

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja 

Europolille. 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0023.  
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 

2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 

53). 
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PERUSTELUT 

 

Tanska osallistuu tällä hetkellä täysin Europoliin, joka toimii neuvoston voimassaolevan 

päätöksen (2009/371/YOS) mukaisesti. Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 

unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 22 mukaisesti Tanska ei 

voisi osallistua tämän uuden Europol-asetuksen hyväksymiseen eikä sitä sovellettaisi 

Tanskaan. Uutta Europol-asetusta aletaan soveltaa 1. toukokuuta 2017, jolloin Europolia 

koskeva voimassaoleva neuvoston päätös automaattisesti kumotaan. Tämä merkitsee sitä, että 

1. toukokuuta 2017 alkaen Tanska ei enää kuulu Europoliin eikä voi osallistua sen toimintaan, 

käyttää sen tietokantoja tai vaihtaa tietoja sen kanssa. 

Tanskassa järjestettiin 3. joulukuuta 2015 kansanäänestys, joka koski sillä pöytäkirjan 

N:o 22 mukaisesti olevan oikeus- ja sisäasioita koskevan joustamattoman opt-out-järjestelyn 

muuttamista joustavammaksi opt-in-järjestelyksi Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

nykyistä järjestelyä vastaavasti. Kansanäänestyksen tulos oli kuitenkin kielteinen 

(53,1 prosenttia ”Ei” ja 46,9 prosenttia ”Kyllä”).  

Kansanäänestyksen kielteisen tuloksen jälkeen Tanskan viranomaiset ja unionin toimielimet 

kävivät epävirallisia neuvotteluja löytääkseen keinoja, joilla Tanska voi olla mahdollisimman 

tiiviisti yhteydessä Europoliin.  

Näiden epävirallisten keskustelujen jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, komission 

puheenjohtaja ja Tanskan pääministeri antoivat 15. joulukuuta 2016 yhteisen lausuman. Tässä 

yhteisessä lausumassa ehdotetaan, että Tanskan Europol-erosta aiheutuvien kielteisten 

vaikutusten minimoimiseksi Tanska on yhteydessä Europoliin operatiivisen 

yhteistyösopimuksen muodossa. Toiminnan keskeytymisen välttämiseksi tämä 

yhteistyösopimus olisi tehtävä Europolin ja Tanskan välillä ennen 1. toukokuuta 2017.  

Tämän oikeudellinen toteuttaminen merkitsisi kahta peräkkäistä lainsäädäntömenettelyä, 

joista ensimmäisessä Tanska merkitään niiden kolmansien maiden luetteloon, joiden kanssa 

Europol tekee kansainvälisiä yhteistyösopimuksia, ja toisessa käsitellään Europolin ja 

Tanskan välistä operatiivista yhteistyösopimusta. Euroopan parlamenttia on kuultava 

molemmista ehdotuksista. 

Euroopan parlamentti hyväksyi 14. helmikuuta 2017 ylivoimaisella enemmistöllä suosituksen 

neuvoston päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siten, että Tanska merkitään luetteloon 

kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee kansainvälisiä 

yhteistyösopimuksia. 

Tämä mietintö koskee parlamentin kuulemista Europolin ja Tanskan operatiivisen 

yhteistyösopimuksen luonnoksesta. 

Esittelijä suosittelee ehdotetun sopimuksen hyväksymistä. Rajatylittävän vakavan ja 

järjestäytyneen rikollisuuden ja kansainvälisen terrorismin torjuminen unionissa edellyttää 

tiivistä yhteistyötä ja tietojen jakamista jäsenvaltioiden kesken. Tanskan äkillinen lähtö 

Europolista ilman sujuvaa siirtymäkauden järjestelyä kohti jonkin asteista Tanskan ja 

Europolin yhteistyötä voisi johtaa toimintakatkoksiin ja vähentää unionin kykyä torjua 

järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia tehokkaasti. Siksi on tärkeää taata Tanskan ja 
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Europolin operatiivisen yhteistyön riittävä taso, mukaan luettuna asiaankuuluvien 

henkilötietojen ja turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto riittävää suojaa ja tietoturvaa 

noudattaen. 

Samalla olisi oltava selvää, että Tanskan kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen olisi oltava 

luonteeltaan poikkeuksellinen eikä se voi millään tavalla vastata täyttä Europol-jäsenyyttä. 

Tämä tuotiin myös selvästi esille kannassa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 

14. helmikuuta 2017.  

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että edellä mainittu on otettu asianmukaisesti 

huomioon yhteistyösopimuksen luonnoksessa sekä 15. joulukuuta 2016 annetun yhteisen 

lausuman ehdoissa, joiden mukaan ehdotettu järjestely edellyttää, että Tanska säilyy edelleen 

Schengen-alueen jäsenenä, sitoutuu saattamaan tietosuojadirektiivin (EU) 2016/680 täysin 

osaksi Tanskan lainsäädäntöä 1. toukokuuta 2017 mennessä ja soveltaa Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä tunnustaa Euroopan tietosuojavaltuutetun toimivallan. 

Esittelijä pitää lisäksi myönteisenä, että Tanska osallistuu edelleen Europolin talousarvion 

rahoittamiseen. 
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