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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 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta 

EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja 

neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 

2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399 ja asetuksen (EU) 2017/2226 muuttamisesta 

(COM(2018)0478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2018)0478), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan, 16 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan sekä 77 artiklan 2 kohdan a, b, d ja 

e alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 

(C8-0002/2018), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0000/2018), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) EU:n tietojärjestelmät, toisin 

sanoen [rajanylitystietojärjestelmä (EES),] 

viisumitietojärjestelmä (VIS), [EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmä 

(ETIAS)], Eurodac, Schengenin 

(9) Unionin tietojärjestelmät, toisin 

sanoen rajanylitystietojärjestelmä (EES), 

viisumitietojärjestelmä (VIS), [EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmä 

(ETIAS)], Eurodac, Schengenin 
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tietojärjestelmä (SIS) ja [kolmansien 

maiden kansalaisia koskeva 

eurooppalainen 

rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-

TCN)], olisi saatava toimimaan yhteen, 

jotta nämä EU:n tietojärjestelmät ja niiden 

tiedot täydentäisivät toisiaan, kun 

tavoitteena on ulkorajojen valvonnan 

parantaminen, laittoman muuttoliikkeen 

ehkäisemisen ja torjumisen edistäminen ja 

korkean turvallisuustason edistäminen 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueella, mukaan lukien yleisen 

järjestyksen ylläpitäminen ja turvallisuuden 

takaaminen jäsenvaltioiden alueella. 

Yhteentoimivuuden komponenteiksi olisi 

sen vuoksi perustettava eurooppalainen 

hakuportaali (ESP), yhteinen biometrinen 

tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), yhteinen 

henkilötietorekisteri (CIR) ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin 

(MID). 

tietojärjestelmä (SIS) ja [kolmansien 

maiden kansalaisia koskeva 

eurooppalainen 

rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-

TCN)], olisi saatava toimimaan yhteen, 

jotta nämä unionin tietojärjestelmät ja 

niiden tiedot täydentäisivät toisiaan, kun 

tavoitteena on ulkorajojen valvonnan 

parantaminen, laittoman muuttoliikkeen 

ehkäisemisen ja torjumisen edistäminen ja 

korkean turvallisuustason edistäminen 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueella, mukaan lukien yleisen 

järjestyksen ylläpitäminen ja turvallisuuden 

takaaminen jäsenvaltioiden alueella, 

yhteisen viisumipolitiikan 

täytäntöönpanon parantaminen ja 

kansainvälistä suojelua koskevien 

hakemusten käsittelyn helpottaminen, 

jotta voidaan säilyttää yleinen luottamus 

unionin muuttoliike- ja 

turvapaikkajärjestelmään, unionin 

turvatoimenpiteisiin ja unionin 

valmiuksiin valvoa ulkorajojaan. 

Yhteentoimivuuden komponenteiksi olisi 

sen vuoksi perustettava eurooppalainen 

hakuportaali (ESP), yhteinen biometrinen 

tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), yhteinen 

henkilötietorekisteri (CIR) ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin 

(MID). 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) EU:n tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden olisi mahdollistettava 

se, että järjestelmät täydentävät toisiaan. 

Näin voitaisiin helpottaa henkilöiden 

virheetöntä tunnistamista, edistää 

henkilöllisyyspetoksien torjuntaa, parantaa 

(10) Unionin tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden olisi mahdollistettava 

se, että järjestelmät täydentävät toisiaan. 

Näin voitaisiin helpottaa henkilöiden 

virheetöntä tunnistamista, edistää 

henkilöllisyyspetoksien torjuntaa, parantaa 
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ja yhdenmukaistaa kyseisten EU:n 

tietojärjestelmien tietojen laatua koskevia 

vaatimuksia, tehdä EU:n nykyisten ja 

tulevien tietojärjestelmien teknisestä ja 

operatiivisesta toteutuksesta 

jäsenvaltioille helpompaa, vahvistaa ja 

yksinkertaistaa kyseisiä EU:n 

tietojärjestelmiä ohjaavia tietoturva- ja 

tietosuojatakeita, virtaviivaistaa 

lainvalvontaviranomaisten pääsyä EES-, 

VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin ja 

tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, 

SIS- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmien 

päämääriä. 

ja yhdenmukaistaa kyseisten unionin 

tietojärjestelmien tietojen laatua koskevia 

vaatimuksia, varmistaa osaltaan unionin 

tietojärjestelmien, Europolin tietojen ja 

Interpolin tietokantojen tehokas käyttö 

helpottamalla viranomaisten pääsyä 

niihin käyttöoikeuksiensa puitteissa ja 

kyseisiä järjestelmiä koskevissa 

säädöksissä säädettyjen tavoitteiden ja 

tarkoitusten mukaisesti, vahvistaa, 

yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa 

kyseisiä unionin tietojärjestelmiä ohjaavia 

tietoturva- ja tietosuojatakeita, 

virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa 

lainvalvontaviranomaisten pääsyä EES-, 

VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-järjestelmiin ja 

tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, 

SIS- ja [ECRIS-TCN]-järjestelmien 

päämääriä. 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Olisi perustettava eurooppalainen 

hakuportaali (ESP), jotta voitaisiin 

teknisesti helpottaa jäsenvaltioiden 

viranomaisten ja EU:n elinten 

mahdollisuutta päästä käyttöoikeuksiensa 

puitteissa nopeasti, tehokkaasti, 

järjestelmällisesti ja valvotusti EU:n 
tietojärjestelmiin, Europolin tietoihin ja 

Interpolin tietokantoihin tehtäviensä 

suorittamiseksi ja tukea EES-, VIS-, 

[ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-

]järjestelmien sekä Europolin tietojen 

tavoitteita. ESP mahdollistaisi hakujen 

tekemisen samanaikaisesti kaikista näistä 

EU:n tietojärjestelmistä sekä Europolin 

tiedoista ja Interpolin tietokannoista, ja sen 

olisi toimittava keskitettynä palveluna tai 

”viestinvälittäjänä”, jonka kautta voidaan 

(13) Olisi perustettava ESP, jotta 

voitaisiin teknisesti helpottaa 

jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin 

virastojen mahdollisuutta päästä 

käyttöoikeuksiensa puitteissa unionin 

tietojärjestelmiin, Europolin tietoihin ja 

Interpolin tietokantoihin tehtäviensä 

suorittamiseksi ja tukea EES-, VIS-, 

[ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-

]järjestelmien sekä Europolin tietojen 

tavoitteita. ESP mahdollistaisi hakujen 

tekemisen samanaikaisesti kaikista näistä 

unionin tietojärjestelmistä sekä Europolin 

tiedoista ja Interpolin tietokannoista, ja sen 

olisi toimittava keskitettynä palveluna tai 

”viestinvälittäjänä”, jonka kautta voidaan 

tehdä hakuja eri keskusjärjestelmistä ja 

saada tarvittavat tiedot saumattomasti ja 
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tehdä hakuja eri keskusjärjestelmistä ja 

saada tarvittavat tiedot saumattomasti ja 

noudattaen kaikilta osin kyseisten 

järjestelmien pääsynvalvonta- ja 

tietosuojavaatimuksia. 

noudattaen kaikilta osin kyseisten 

järjestelmien pääsynvalvonta- ja 

tietosuojavaatimuksia. 

 (Vastaava ”EU:n elinten” muuttaminen 

”unionin virastoiksi” tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. en 

Perustelu 

Uusi 37 a artikla ilmentää tarvetta varmistaa, että kaikissa yhteentoimivuuden 

komponenteissa huolehditaan nopeasta, saumattomasta ja valvotusta pääsystä sekä täydestä 

käytettävyydestä 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämän ei pitäisi koskea vain ESP:tä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) EU:n tietojärjestelmien nopean ja 

järjestelmällisen käytön varmistamiseksi 

eurooppalaista hakuportaalia (ESP) olisi 

käytettävä hakujen tekemiseen yhteisestä 

henkilötietorekisteristä, EES-

järjestelmästä, VIS-järjestelmästä, 

[ETIAS-järjestelmästä], Eurodacista ja 

[ECRIS-TCN-järjestelmästä]. Kansallinen 

yhteys EU:n eri tietojärjestelmiin olisi 

kuitenkin säilytettävä teknisenä 

varmistuksena. Myös unionin elinten olisi 

käytettävä ESP:tä tehdessään 

käyttöoikeuksiensa puitteissa hakuja SIS-

keskusjärjestelmästä tehtäviensä 

suorittamiseksi. ESP:n olisi oltava nykyisiä 

rajapintoja täydentävä lisäkeino hakujen 

tekemiseen SIS-keskusjärjestelmästä, 

Europolin tiedoista ja Interpolin 

järjestelmistä. 

(16) Unionin tietojärjestelmien nopean 

ja järjestelmällisen käytön varmistamiseksi 

eurooppalaista hakuportaalia (ESP) olisi 

käytettävä hakujen tekemiseen yhteisestä 

henkilötietorekisteristä sekä EES-, VIS-, 

[ETIAS-], Eurodac- ja [ECRIS-TCN-

järjestelmästä]. Olisi perustettava ESP:n 

unionin tason keskusvarajärjestelmä, joka 

hoitaa kaikkia varsinaisen ESP:n 

toimintoja vastaavalla suoritustasolla, jos 

varsinaisen ESP:n toiminta häiriintyy. 
Kansallinen yhteys unionin eri 

tietojärjestelmiin olisi kuitenkin 

säilytettävä teknisenä varmistuksena. Myös 

unionin virastojen olisi käytettävä ESP:tä 

tehdessään käyttöoikeuksiensa puitteissa 

hakuja SIS-keskusjärjestelmästä 

tehtäviensä suorittamiseksi. ESP:n olisi 

oltava nykyisiä rajapintoja täydentävä 

lisäkeino hakujen tekemiseen SIS-

keskusjärjestelmästä, Europolin tiedoista ja 

Interpolin järjestelmistä.  
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Or. en 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Biometriset tiedot, kuten 

sormenjäljet ja kasvokuvat, ovat 

ainutlaatuisia ja siksi paljon luotettavampia 

henkilön tunnistamisessa kuin 

aakkosnumeeriset tiedot. Yhteisen 

biometrisen tunnistuspalvelun (yhteinen 

BMS) olisi tarkoitus olla tekninen väline, 

jolla vahvistetaan ja helpotetaan kyseisten 

EU:n tietojärjestelmien ja muiden 

yhteentoimivuuden komponenttien 

toimintaa. Yhteisen BMS:n 

päätarkoituksena olisi henkilön, joka on 

mahdollisesti rekisteröity eri 

tietokantoihin, tunnistamisen 

helpottaminen yhdistämällä henkilön 

biometriset tiedot eri järjestelmistä ja 

tukeutumalla yhteen ainoaan tekniseen 

komponenttiin viiden eri järjestelmissä 

olevan komponentin sijasta. Yhteisen 

BMS:n olisi tarkoitus edistää turvallisuutta 

ja tuottaa taloudellisia, ylläpitoon liittyviä 

ja operatiivisia etuja, kun voidaan tukeutua 

yhteen ainoaan tekniseen komponenttiin 

viiden eri järjestelmissä olevan 

komponentin sijasta. Kaikki automaattiset 

sormenjälkien tunnistusjärjestelmät, 

mukaan lukien Eurodac-, VIS- ja SIS-

järjestelmissä nykyisin käytettävät, 

käyttävät biometrisiä malleja, jotka on 

muodostettu tiedoista, jotka on saatu 

todellisista biometrisistä näytteistä 

piirteiden erottamisen avulla. Yhteisen 

BMS:n olisi tarkoitus koota ja tallentaa 

nämä biometriset mallit yhteen paikkaan, 

mikä helpottaisi järjestelmien välisiä 

vertailuja, joissa käytetään biometrisiä 

tietoja, ja mahdollistaisi mittakaavaedut 

EU:n keskusjärjestelmien kehittämisessä ja 

(17) Biometriset tiedot, kuten 

sormenjäljet ja kasvokuvat, ovat 

ainutlaatuisia ja siksi paljon luotettavampia 

henkilön tunnistamisessa kuin 

aakkosnumeeriset tiedot. Yhteisen BMS:n 

olisi tarkoitus olla tekninen väline, jolla 

vahvistetaan ja helpotetaan kyseisten 

unionin tietojärjestelmien toimintaa sekä 

Europolin tietojen ja muiden 

yhteentoimivuuden komponenttien 

tehokasta käyttöä. Yhteisen BMS:n 

päätarkoituksena olisi henkilön, joka on 

mahdollisesti rekisteröity eri 

tietokantoihin, tunnistamisen 

helpottaminen yhdistämällä henkilön 

biometriset tiedot unionin eri 

tietojärjestelmistä ja tukeutumalla yhteen 

ainoaan tekniseen komponenttiin viiden eri 

järjestelmissä olevan komponentin sijasta. 

Yhteisen BMS:n olisi tarkoitus edistää 

turvallisuutta ja tuottaa taloudellisia, 

ylläpitoon liittyviä ja operatiivisia etuja, 

kun voidaan tukeutua yhteen ainoaan 

tekniseen komponenttiin viiden eri 

järjestelmissä olevan komponentin sijasta. 

Kaikki automaattiset sormenjälkien 

tunnistusjärjestelmät, mukaan lukien 

Eurodac-, VIS- ja SIS-järjestelmissä 

nykyisin käytettävät, käyttävät biometrisiä 

malleja, jotka on muodostettu tiedoista, 

jotka on saatu todellisista biometrisistä 

näytteistä piirteiden erottamisen avulla. 

Yhteisen BMS:n olisi tarkoitus koota ja 

tallentaa nämä biometriset mallit yhteen 

paikkaan, mikä helpottaisi järjestelmien 

välisiä vertailuja, joissa käytetään 

biometrisiä tietoja, ja mahdollistaisi 

mittakaavaedut unionin 
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ylläpitämisessä. keskusjärjestelmien kehittämisessä ja 

ylläpitämisessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Yhteisen henkilötietorekisterin 

(CIR) olisi tarkoitus olla EES-, VIS-, 

[ETIAS-], Eurodac- ja [ECRIS-TCN-

]järjestelmiin merkittyjen kolmansien 

maiden kansalaisten henkilöllisyys- ja 

biometristen tietojen yhteinen varasto, joka 

toimii näiden järjestelmien välisenä 

yhteisenä komponenttina, johon nämä 

tiedot tallennetaan ja josta voidaan tehdä 

hakuja. 

(25) CIR:n olisi tarkoitus olla EES-, 

VIS-, [ETIAS-], Eurodac- ja [ECRIS-

TCN-]järjestelmiin merkittyjen kolmansien 

maiden kansalaisten henkilöllisyys- ja 

biometristen tietojen yhteinen varasto, joka 

toimii näiden järjestelmien välisenä 

yhteisenä komponenttina, johon nämä 

tiedot tallennetaan ja josta voidaan tehdä 

hakuja. Olisi perustettava CIR:n unionin 

tason keskusvarajärjestelmä, joka hoitaa 

kaikkia varsinaisen CIR:n toimintoja 

vastaavalla suoritustasolla, jos 

varsinaisen CIR:n toiminta häiriintyy.  

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Jotta henkilöiden virheetön 

tunnistaminen voidaan varmistaa, 

jäsenvaltion viranomaisille, joilla on 

toimivalta ehkäistä ja torjua laitonta 

muuttoliikettä, ja direktiivin 2016/680 

3 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuille 

toimivaltaisille viranomaisille olisi 

sallittava hakujen tekeminen yhteisestä 

henkilötietorekisteristä (CIR) henkilön 

biometrisillä tiedoilla, jotka on otettu 

(27) Kun jäsenvaltion 

poliisiviranomainen ei ole kyennyt 

tunnistamaan henkilöä 

matkustusasiakirjan tiedoilla tai kyseisen 

henkilön antamilla henkilöllisyystiedoilla 

CIR:stä tehdyn haun perusteella tai jos 

matkustusasiakirjan aitoudesta tai sen 

haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä, 

jäsenvaltion viranomaisille, joilla on 

toimivalta ehkäistä ja torjua laitonta 
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henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä. muuttoliikettä, ja direktiivin 2016/680 

3 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuille 

toimivaltaisille viranomaisille olisi 

sallittava hakujen tekeminen CIR:stä 

henkilön biometrisillä tiedoilla, jotka on 

otettu henkilöllisyyden selvittämisen 

yhteydessä, jotta voidaan varmistaa 

kyseisen henkilön virheetön 

tunnistaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Jos henkilön biometrisiä tietoja ei 

voida käyttää tai jos haku kyseisillä 

tiedoilla epäonnistuu, haku olisi tehtävä 

kyseisen henkilön henkilöllisyystiedoilla 

yhdessä matkustusasiakirjan tietojen 

kanssa. Jos haku osoittaa, että henkilöstä 

on tallennettu tietoja yhteiseen 

henkilötietorekisteriin (CIR), jäsenvaltion 

viranomaisilla olisi oltava pääsy 

katsomaan CIR:ään tallennettuja 

kyseisen henkilön henkilöllisyystietoja, 

mutta viranomaisille ei annettaisi tietoa 

siitä, mihin EU:n tietojärjestelmään tiedot 

kuuluvat. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) Rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistimen (MID) olisi tarkoitus luoda 

(37) MID:n olisi tarkoitus luoda 

linkkejä unionin eri tietojärjestelmissä 
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linkkejä EU:n eri tietojärjestelmissä 

olevien tietojen välille ja tallentaa ne 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

havaitsemiseksi. Tällä pyrittäisiin sekä 

helpottamaan vilpittömässä mielessä 

matkustavien henkilöllisyyden 

selvittämistä että torjumaan 

henkilöllisyyspetoksia. MID:ssä olisi 

ainoastaan linkit useammassa kuin yhdessä 

EU:n tietojärjestelmässä oleviin 

henkilöihin. Tässä olisi rajoituttava tiukasti 

tietoihin, jotka ovat välttämättömiä sen 

todentamiseksi, onko henkilö laillisesti tai 

laittomasti kirjattu eri järjestelmiin eri 

biografisilla henkilöllisyyksillä, tai sen 

selvittämiseksi, ovatko kaksi henkilöä, 

joilla on samat biografiset tiedot, kenties 

eri henkilö. Tietojenkäsittely 

eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) ja 

yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun 

(yhteinen BMS) välityksellä eri 

järjestelmissä olevien henkilökohtaisten 

tiedostojen linkittämiseksi toisiinsa olisi 

pidettävä mahdollisimman vähäisenä, ja 

siksi se on rajattu 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

havaitsemiseen siinä yhteydessä, kun uusia 

tietoja lisätään johonkin niistä 

tietojärjestelmistä, jotka sisältyvät 

yhteiseen henkilötietorekisteriin, ja SIS-

järjestelmään. MID:hen olisi sisällytettävä 

suojatoimia, joilla torjutaan rinnakkaisia 

henkilöllisyyksiä laillisesti omaavien 

henkilöiden mahdollinen syrjintä tai heille 

epäedulliset päätökset. 

olevien tietojen välille ja tallentaa ne 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

havaitsemiseksi. Tällä pyrittäisiin sekä 

helpottamaan vilpittömässä mielessä 

matkustavien henkilöllisyyden 

selvittämistä että torjumaan 

henkilöllisyyspetoksia. MID:ssä olisi 

oltava ainoastaan linkit useammassa kuin 

yhdessä unionin tietojärjestelmässä oleviin 

henkilöihin. Tässä olisi rajoituttava tiukasti 

tietoihin, jotka ovat välttämättömiä sen 

todentamiseksi, onko henkilö laillisesti tai 

laittomasti kirjattu eri järjestelmiin eri 

biografisilla henkilöllisyyksillä, tai sen 

selvittämiseksi, ovatko kaksi henkilöä, 

joilla on samat biografiset tiedot, kenties 

eri henkilöitä. Tietojenkäsittely ESP:n ja 

yhteisen BMS:n välityksellä eri 

järjestelmissä olevien henkilökohtaisten 

tiedostojen ja Europolin tietokannan 

linkittämiseksi toisiinsa olisi pidettävä 

mahdollisimman vähäisenä, ja siksi se on 

rajattu rinnakkaishenkilöllisyyksien 

havaitsemiseen siinä yhteydessä, kun uusia 

tietoja lisätään johonkin niistä unionin 

tietojärjestelmistä, jotka sisältyvät 

yhteiseen henkilötietorekisteriin, ja SIS-

järjestelmään. MID:hen olisi sisällytettävä 

suojatoimia, joilla torjutaan rinnakkaisia 

henkilöllisyyksiä laillisesti omaavien 

henkilöiden mahdollinen syrjintä tai heille 

epäedulliset päätökset. 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 43 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (43 a) Eu-LISAn olisi kehitettävä ja 

hallinnoitava kaikkia yhteentoimivuuden 
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komponentteja siten, että voidaan 

varmistaa nopea, saumaton, tehokas ja 

valvottu pääsy kyseisiin komponentteihin 

ja niiden täysi käytettävyys jäsenvaltioiden 

viranomaisten operatiivisten tarpeiden 

edellyttämässä vasteajassa. 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 52 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(52) ”(...) Euroopan 

tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan 

nojalla, ja hän on antanut lausunnon …” 

(52) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 

kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 

28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on 

antanut lausunnon 16 päivänä huhtikuuta 

2018. 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 53 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(53) SIS-järjestelmän yhteydessä 

palvelukseen otettuihin ja työskenteleviin 

virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön 

olisi luottamuksellisuuden osalta 

sovellettava Euroopan unionin 

virkamiehiin sovellettavien 

henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun 

henkilöstöön sovellettavien 

palvelussuhteen ehtojen asiaa koskevia 

määräyksiä. 

(53) Euroopan unionin virkamiehiin 

sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 

unionin muuhun henkilöstöön 

sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 

asiaankuuluvia määräyksiä 

luottamuksellisuudesta olisi sovellettava 

virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön, 

jotka on otettu palvelukseen ja jotka 

työskentelevät minkä tahansa 

yhteentoimivuuden komponentin kautta 

saatujen tietojen parissa. 

Or. en 
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Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 58 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(58) Asetusta (EU) 2016/399 olisi 

kuitenkin muutettava, jotta siihen voidaan 

lisätä rajavartijan velvollisuus ohjata 

kolmannen maan kansalainen toisen 

linjan tarkastukseen, jos eurooppalaisen 

hakuportaalin (ESP) kautta käytettävä 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin 

(MID) ilmoittaa keltaisesta tai punaisesta 

linkistä. Tarkoituksena on, etteivät 

odotusajat ensimmäisen linjan 

tarkastuksissa pitkity. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 59 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(59) Jos eurooppalaisen hakuportaalin 

(ESP) kautta rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistimella (MID) tehty haku tuottaa 

tulokseksi keltaisen linkin tai havaitsee 

punaisen linkin, toisen linjan rajavartijan 

olisi käytettävä yhteistä 

henkilötietorekisteriä tai Schengenin 

tietojärjestelmää tai molempia 

arvioidakseen tarkastettavaa henkilöä 

koskevia tietoja, todentaakseen hänen 

rinnakkaisen henkilöllisyytensä 

manuaalisesti ja muuttaakseen tarvittaessa 

linkin värin. 

(59) Jos ESP:n kautta MID:llä tehty 

haku tuottaa tulokseksi keltaisen linkin tai 

havaitsee punaisen linkin, rajavartijan olisi 

käytettävä CIR:ää tai SIS-järjestelmää tai 

molempia arvioidakseen tarkastettavaa 

henkilöä koskevia tietoja, todentaakseen 

hänen rinnakkaisen henkilöllisyytensä 

manuaalisesti ja muuttaakseen tarvittaessa 

linkin värin. 

Or. en 

 



 

PR\1159909FI.docx 15/95 PE622.263v03-00 

 FI 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämä asetus muodostaa yhdessä 

[tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja 

oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- 

ja maahanmuuttokysymykset) 

yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 

(EY) N:o 2018/xx] kanssa kehyksen, jolla 

varmistetaan yhteentoimivuus 

rajanylitystietojärjestelmän (EES), 

viisumitietojärjestelmän (VIS), [EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 

(ETIAS)], Eurodacin, Schengenin 

tietojärjestelmän (SIS) ja [kolmansien 

maiden kansalaisia koskevan 

eurooppalaisen 

rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-

TCN)] välillä, jotta nämä järjestelmät ja 

tiedot täydentäisivät toisiaan. 

1. Tämä asetus muodostaa yhdessä 

[tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja 

oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- 

ja maahanmuuttokysymykset) 

yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 

(EY) N:o 2018/xx] kanssa kehyksen, jolla 

varmistetaan yhteentoimivuus 

rajanylitystietojärjestelmän (EES), 

viisumitietojärjestelmän (VIS), [EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 

(ETIAS)], Eurodacin, Schengenin 

tietojärjestelmän (SIS) ja [kolmansien 

maiden kansalaisia koskevan 

eurooppalaisen 

rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-

TCN)] välillä. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdottaman kohdan viimeinen osuus jää tarkoitukseltaan hämäräksi eikä vaikuta 

tarpeelliselta. Siksi se on parempi poistaa. 
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Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tässä asetuksessa säädetään myös 

tietojen laatuvaatimuksista, 

standardiviestimuodosta (Universal 

Message Format, UMF), raportoinnin ja 

tilastoinnin keskustietoarkistosta (CRRS) 

sekä jäsenvaltioiden ja vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-

alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen 

viraston (eu-LISA) vastuualueista 

yhteentoimivuuden komponenttien 

suunnittelussa ja ylläpidossa. 

3. Tässä asetuksessa säädetään myös 

tietojen laatuvaatimuksista, 

standardiviestimuodosta (Universal 

Message Format, UMF), raportoinnin ja 

tilastoinnin keskustietoarkistosta (CRRS) 

sekä jäsenvaltioiden ja vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-

alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen 

viraston (eu-LISA) vastuualueista 

yhteentoimivuuden komponenttien 

suunnittelussa, kehittämisessä ja 

ylläpidossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Tällä asetuksella myös mukautetaan 

menettelyjä ja edellytyksiä, jotka koskevat 

jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 

ja Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) 

pääsyä rajanylitystietojärjestelmään 

(EES), viisumitietojärjestelmään (VIS), 

[EU:n matkustustieto- ja -

lupajärjestelmään (ETIAS),] ja 

Eurodaciin toimivaltaansa kuuluvien 
terrorismirikosten tai muiden vakavien 

rikosten torjuntaa, havaitsemista ja 

tutkintaa varten. 

4. Tällä asetuksella myös mukautetaan 

menettelyjä ja edellytyksiä, jotka koskevat 

jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten 

ja Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) 

pääsyä EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-

järjestelmiin terrorismirikosten tai muiden 

vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista 

ja tutkintaa varten. 

Or. en 
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Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tämä asetus mahdollistaa 

soveltamisalaansa kuuluviin unionin 

tietojärjestelmiin tallennetun henkilön 

rinnakkaishenkilöllisyyksien ja 

2 kohdassa tarkoitettujen 

yhteentoimivuuden komponenttien avulla 

havaittujen henkilöllisyyksien 

todentamisen. Tämä asetus antaa myös 

jäsenvaltioille mahdollisuuden valtuuttaa 

kansallisilla säädöksillä 

poliisiviranomaiset tekemään CIR:stä 

hakuja yksinomaan henkilön 

tunnistamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteentoimivuuden tavoitteet Tavoitteet 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) varmistamalla henkilöiden 

virheetön tunnistaminen; 

a) helpottamalla unionin 

tietojärjestelmiin rekisteröityjen 

kolmansien maiden kansalaisten 

virheetöntä tunnistamista; 
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Or. en 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) parantamalla ja 

yhdenmukaistamalla EU:n 

tietojärjestelmiin sovellettavia tietojen 

laatua koskevia vaatimuksia; 

c) parantamalla ja 

yhdenmukaistamalla unionin 

tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen 

laatua; 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) helpottamalla olemassa olevien ja 

tulevien EU:n tietojärjestelmien teknistä 

ja operatiivista täytäntöönpanoa 

jäsenvaltioissa; 

d) varmistamalla osaltaan unionin 

tietojärjestelmien, Europolin tietojen ja 

Interpolin tietokantojen tehokas käyttö 

helpottamalla viranomaisten pääsyä 

niihin käyttöoikeuksiensa puitteissa ja 

kyseisiä järjestelmiä koskevissa 

säädöksissä säädettyjen tavoitteiden ja 

tarkoitusten mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) virtaviivaistamalla edellytyksiä, 

joita sovelletaan lainvalvontaviranomaisten 

pääsyyn EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-

f) virtaviivaistamalla ja 

yksinkertaistamalla edellytyksiä, joita 

sovelletaan lainvalvontaviranomaisten 
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järjestelmiin; pääsyyn EES-, VIS-, [ETIAS-] ja Eurodac-

järjestelmiin;  

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) ’rajaviranomaisella’ rajavartijaa, 

joka on kansallisen oikeuden mukaisesti 

nimitetty tekemään rajatarkastuksia; 

3) ’rajaviranomaisella’ rajavartijaa, 

joka on kansallisen oikeuden mukaisesti 

nimitetty tekemään asetuksen 

(EU) 2016/399 2 artiklan 11 kohdassa 

määriteltyjä rajatarkastuksia;  

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

10) ’sormenjälkitiedoilla’ henkilön 

sormenjälkiin liittyviä tietoja; 

10) ’sormenjälkitiedoilla’ tietoja, jotka 

koskevat sormen- ja kämmenjälkiä, joiden 

ainutlaatuisuus ja joihin sisältyvät 

vertailupisteet mahdollistavat henkilön 

tunnistamiseksi tehtävät tarkat ja 

kumoamattomat vertailut; 

Or. en 
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Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 18 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

18) ’EU:n tietojärjestelmillä’ eu-LISAn 

hallinnoimia laajoja tietojärjestelmiä; 

18) ’unionin tietojärjestelmillä’ eu-

LISAn hallinnoimia EES-, VIS-, [ETIAS-

], Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN]-

järjestelmiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

19) ’Europolin tiedoilla’ Europolille 

asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 

2 kohdan a alakohdan mukaiseen 

tarkoitukseen toimitettuja henkilötietoja; 

19) ’Europolin tiedoilla’ Europolin 

asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 

2 kohdan a–c alakohdan mukaisiin 

tarkoituksiin käsittelemiä henkilötietoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 25 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

25) ’terrorismirikoksella’ rikosta, joka 

kansallisessa oikeudessa määritellään 

rikokseksi ja joka on jokin direktiivissä 

(EU) 2017/541 tarkoitetuista rikoksista tai 

niitä vastaava rikos; 

25) ’terrorismirikoksella’ rikosta, joka 

kansallisessa oikeudessa määritellään 

rikokseksi ja joka on jokin direktiivin 

(EU) 2017/541 3–14 artiklassa 

tarkoitetuista rikoksista tai joka vastaa 

jotakin näistä rikoksista niissä 

jäsenvaltioissa, joita kyseinen direktiivi ei 

sido; 

Or. en 
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Perustelu 

Lienee syytä todeta erikseen, että ”vastaavuus” koskee vain maita, joita terrorismia koskeva 

direktiivi ei sido. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 31 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

31) ’SIS-järjestelmällä’ 

[rajatarkastuksia koskevassa SIS-

asetuksessa, lainvalvontaa koskevassa SIS-

asetuksessa ja laittomasti oleskelevien 

palauttamista koskevassa SIS-asetuksessa] 

tarkoitettua Schengenin tietojärjestelmää]; 

31) ’SIS-järjestelmällä’ 

[rajatarkastuksia koskevassa SIS-

asetuksessa, lainvalvontaa koskevassa SIS-

asetuksessa ja palauttamista koskevassa 

SIS-asetuksessa] tarkoitettua Schengenin 

tietojärjestelmää]; 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella korjataan tekstin virhe. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 33 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

33) ’ESP:llä’ 6 artiklassa tarkoitettua 

eurooppalaista hakuportaalia; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä ei ole määritelmä vaan lyhenteen selitys. Lyhenteet esitetään ja selitetään 1 artiklassa. 
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Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 34 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

34) ’yhteisellä BMS:llä’ 15 artiklassa 

tarkoitettua yhteistä biometristä 

tunnistuspalvelua; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä ei ole määritelmä vaan lyhenteen selitys. Lyhenteet esitetään ja selitetään 1 artiklassa. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 35 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

35) ’CIR:llä’ 17 artiklassa tarkoitettua 

yhteistä henkilötietorekisteriä; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä ei ole määritelmä vaan lyhenteen selitys. Lyhenteet esitetään ja selitetään 1 artiklassa. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 36 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

36) ’MID:llä’ 25 artiklassa 

tarkoitettua rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistinta; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

PR\1159909FI.docx 23/95 PE622.263v03-00 

 FI 

Perustelu 

Tämä ei ole määritelmä vaan lyhenteen selitys. Lyhenteet esitetään ja selitetään 1 artiklassa. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 37 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

37) ’CRRS:llä’ 39 artiklassa 

tarkoitettua raportoinnin ja tilastoinnin 

keskustietoarkistoa. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä ei ole määritelmä vaan lyhenteen selitys. Lyhenteet esitetään ja selitetään 1 artiklassa. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Syrjimättömyys Syrjimättömyys ja perusoikeudet 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Henkilötietojen käsittely tämän asetuksen 

soveltamiseksi ei saa johtaa henkilöiden 

syrjintään millään perusteella, kuten 

sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 

uskonnon tai vakaumuksen, 

vammaisuuden, iän tai sukupuolisen 

suuntautumisen perusteella. Kyseisessä 

Henkilötietojen käsittely tämän asetuksen 

soveltamiseksi ei saa johtaa henkilöiden 

syrjintään sukupuolen, rodun, ihonvärin, 

etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, 

geneettisten ominaisuuksien, kielen, 

uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 

muiden mielipiteiden, kansalliseen 
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käsittelyssä on kunnioitettava 

täysimääräisesti ihmisarvoa ja 

koskemattomuutta. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja 

vammaisiin. 

vähemmistöön kuulumisen, 

varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, 

iän tai sukupuolisen suuntautumisen 

perusteella. Kyseisessä käsittelyssä on 

kunnioitettava täysimääräisesti ihmisarvoa 

ja koskemattomuutta sekä perusoikeuksia, 

myös oikeutta yksityiselämän 

kunnioittamiseen ja henkilötietojen 

suojaan. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja 

vammaisiin. Lapsen etu on asetettava 

etusijalle. 

Or. en 

Perustelu 

Artiklaa ehdotetaan mukautettavaksi ETIAS-järjestelmästä aikaan saatuun sopimukseen, eli 

siinä on mainittava perusoikeuskirjan 21 artiklassa esitetyt perusteet. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan eurooppalainen 

hakuportaali (ESP), jotta voidaan 

varmistaa, että jäsenvaltioiden 

viranomaisilla ja EU:n elimillä on 

käyttöoikeuksiensa puitteissa nopea, 

saumaton, tehokas, järjestelmällinen ja 

valvottu pääsy EU:n tietojärjestelmiin, 

Europolin tietoihin ja Interpolin 

tietokantoihin, joita ne tarvitsevat 

tehtäviensä suorittamiseksi, ja voidaan 

tukea EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, 

SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien sekä 

Europolin tietojen tavoitteita. 

1. Perustetaan eurooppalainen 

hakuportaali (ESP), jotta voidaan helpottaa 

jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin 

virastojen pääsyä käyttöoikeuksiensa 

puitteissa unionin tietojärjestelmiin, 

Europolin tietoihin ja Interpolin 

tietokantoihin tehtäviensä suorittamiseksi 

ja EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, SIS- ja 

[ECRIS-TCN-]järjestelmien sekä 

Europolin tietojen tavoitteiden ja 

tarkoitusten mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Uusi 37 a artikla ilmentää tarvetta varmistaa, että kaikissa yhteentoimivuuden 

komponenteissa (ei vain ESP:ssä) huolehditaan nopeasta, saumattomasta ja valvotusta 

pääsystä sekä täydestä käytettävyydestä 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
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Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ESP:n, jäsenvaltioiden ja unionin 

oikeuden nojalla ESP:n käyttöön 

oikeutettujen EU:n elinten välinen suojattu 

viestintäkanava; 

b) ESP:n, jäsenvaltioiden ja ESP:n 

käyttöön oikeutettujen unionin virastojen 

välinen suojattu viestintäkanava; 

Or. en 

Perustelu 

Unionin oikeuteen on jo viitattu 1 kohdassa. Kyseinen viittaus ei kuulu tietotekniikan 

rakennetta koskevaan kohtaan. ”Unionin oikeus” ei ole myöskään riittävän täsmällinen 

ilmaus. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) ESP:n unionin tason 

keskusvarajärjestelmä, joka pystyy 

hoitamaan kaikkia varsinaisen ESP:n 

toimintoja vastaavalla suoritustasolla, jos 

varsinaisen ESP:n toiminta häiriintyy. 

ESP:n ja sen varajärjestelmän on 

sijaittava eu-LISAn teknisillä 

toimipaikoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. ESP:n käyttö on sallittu ainoastaan 

sellaisille jäsenvaltioiden viranomaisille ja 

EU:n elimille, joilla on unionin 

lainsäädännön tai kansallisen 

lainsäädännön nojalla pääsy EES-, 

[ETIAS-], VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-

TCN]-järjestelmiin, CIR:ään ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen 

sekä Europolin tietoihin ja Interpolin 

tietokantoihin. 

1. ESP:n käyttö on sallittu ainoastaan 

sellaisille jäsenvaltioiden viranomaisille ja 

unionin virastoille, joilla on unionin 

tietojärjestelmiä koskevien säädösten 

mukaisesti pääsy EES-, [ETIAS-], VIS-, 

SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN]-

järjestelmiin, tämän asetuksen mukaisesti 

pääsy CIR:ään ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen, 

asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti 

pääsy Europolin tietoihin sekä unionin 

oikeuden tai kansallisen lainsäädännön 

nojalla pääsy Interpolin tietokantoihin. 

Or. en 

Perustelu 

On syytä olla hyvin tarkkana eri järjestelmiin pääsyä koskevan oikeusperustan suhteen. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden viranomaiset ja unionin 

virastot voivat käyttää ESP:tä ja sen 

tuottamaa tietoa ainoastaan sellaisiin 

tavoitteisiin ja tarkoituksiin, joista 

säädetään unionin tietojärjestelmiä 

koskevissa säädöksissä ja tässä 

asetuksessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) hakuja tehtäessä käytettävät 

tietokentät; 

a) hakuja tehtäessä mahdollisesti 

käytettävät tietokentät;  

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) EU:n tietojärjestelmät, Europolin 

tiedot ja Interpolin tietokannat, joihin haku 

on kohdistettava ja voidaan kohdistaa ja 

joista käyttäjä saa vastauksen; ja 

b) unionin tietojärjestelmät, Europolin 

tiedot ja Interpolin tietokannat sekä ne 

kyseisten järjestelmien osatekijät, joihin 

voidaan tehdä haku ja joista käyttäjä saa 

vastauksen; käyttäjä, joka hakee tietoja 

22 artiklan perusteella, saa pelkästään 

ilmoituksen osumista tai niiden 

puutteesta, jos käyttäjällä on kyseistä 

järjestelmää koskevan säädöksen 

mukaisesti valtuudet pyytää 

keskusyhteyspisteeltä osuman tuottaneen 

unionin tietojärjestelmän tiedot; 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio antaa delegoituja 

säädöksiä 63 artiklan mukaisesti 

määrittääkseen 7 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen ESP:n käyttäjien 1 kohdassa 

tarkoitettujen profiilien tekniset 

yksityiskohdat kyseisten käyttäjien 

käyttöoikeuksien puitteissa. 

2. Komissio antaa delegoituja 

säädöksiä 63 artiklan mukaisesti 

määrittääkseen 7 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen ESP:n käyttäjien 1 kohdassa 

tarkoitettujen profiilien tekniset 

yksityiskohdat kyseisten käyttäjien 

käyttöoikeuksien puitteissa, joista 

säädetään unionin tietojärjestelmiä 
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koskevissa säädöksissä tai tapauksen 

mukaan kansallisessa lainsäädännössä. 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. ESP:n käyttäjät käynnistävät haun 

syöttämällä ESP:hen tietoja 

käyttäjäprofiilinsa ja käyttöoikeuksiensa 

puitteissa. Kun haku on käynnistetty, ESP 

tekee ESP:n käyttäjän syöttämillä tiedoilla 

haun samanaikaisesti EES-, [ETIAS-], 

VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN-

]järjestelmistä ja CIR:stä sekä Europolin 

tiedoista ja Interpolin tietokannoista. 

1. ESP:n käyttäjät käynnistävät haun 

syöttämällä ESP:hen tietoja 8 artiklan 

mukaisesti luodun ESP:n 

käyttäjäprofiilinsa ja käyttöoikeuksiensa 

puitteissa. Kun haku on käynnistetty, ESP 

tekee ESP:n käyttäjän syöttämillä tiedoilla 

haun samanaikaisesti EES-, [ETIAS-], 

VIS-, SIS-, Eurodac- ja [ECRIS-TCN-

]järjestelmistä ja CIR:stä sekä Europolin 

tiedoista ja Interpolin tietokannoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. ESP:stä tehdyn haun tuloksena 

toimitetaan EES-, [ETIAS-], VIS-, SIS-, 

Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmiin, 

CIR:ään ja rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistimeen sekä Europolin tietoihin ja 

Interpolin tietokantoihin sisältyvät tiedot. 

4. ESP:stä tehdyn haun tuloksena 

toimitetaan EES-, [ETIAS-], VIS-, SIS-, 

Eurodac- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmiin, 

CIR:ään ja rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistimeen sekä Europolin tietoihin ja 

Interpolin tietokantoihin sisältyvät tiedot. 

ESP tuottaa vastaukset käyttäjälle heti, 

kun tiedot ovat saatavilla jostakin 

järjestelmästä. Käyttäjän ESP:stä saamat 

vastaukset ovat ainutkertaisia, ja niihin 

sisällytetään kaikki tiedot, joihin 

käyttäjällä on pääsy unionin oikeuden ja 

kansallisen lainsäädännön nojalla. ESP:n 
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tuottamassa vastauksessa ilmoitetaan, 

mihin unionin tietojärjestelmään tai 

tietokantaan tiedot kuuluvat, sanotun 

rajoittamatta 20 artiklan soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. ESP suunnitellaan niin, että kun 

tehdään haku Interpolin tietokannoista, 

tietoja, joita ESP:n käyttäjä käyttää haun 

käynnistämiseen, ei jaeta Interpolin 

tietojen omistajien kanssa. 

5. ESP suunnitellaan niin, että kun 

tehdään haku Interpolin tietokannoista, 

varmistetaan, että tietoja ei paljasteta 

Interpolin kuulutuksen omistajalle. 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. ESP:n käyttäjän saama vastaus on 

ainutkertainen ja siihen sisällytetään 

kaikki tiedot, joihin käyttäjällä on unionin 

lainsäädännön nojalla pääsy. ESP:n 

antamassa vastauksessa ilmoitetaan 

tarvittaessa, mihin tietojärjestelmään tai 

tietokantaan tiedot kuuluvat. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Eu-LISA säilyttää lokitiedot 

kaikista ESP:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista, rajoittamatta 

kuitenkaan [EES-asetuksen 46 artiklan], 

asetuksen (EY) N:o 767/2008 34 artiklan, 

[ETIAS-ehdotuksen 59 artiklan] ja 

rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen 12 

ja 18 artiklan soveltamista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan erityisesti 

seuraavat: 

1. Eu-LISA säilyttää lokitiedot 

kaikista ESP:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista, rajoittamatta 

kuitenkaan [EES-asetuksen 46 artiklan], 

asetuksen (EY) N:o 767/2008 34 artiklan, 

[ETIAS-ehdotuksen 59 artiklan] ja 

rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen 12 

ja 18 artiklan soveltamista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan seuraavat: 

Or. en 

Perustelu 

Tietojärjestelmiä koskevien säädösten lokitietoja koskevissa säännöksissä ei ole mainintaa 

”erityisesti”, joka on sangen epämääräinen. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltion viranomainen ja 

yksittäinen ESP:n käyttäjä, mukaan 

lukien 8 artiklassa tarkoitettu ESP-

profiili, jota on käytetty; 

a) haun tehnyt jäsenvaltion 

viranomainen tai unionin virasto; 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) edellä 8 artiklassa tarkoitettu 

ESP:n käyttäjäprofiili; 

Or. en 
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Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) kansallisten sääntöjen mukainen 

tai, tilanteesta riippuen, asetuksen 

(EU) N:o 45/2001 mukainen haun 

tehneen henkilön tunnus. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden ja unionin virastojen on 

myös säilytettävä lokitiedot haun tehneen 

henkilön yksilöllisistä ja yksilöivistä 

käyttäjätunnuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen 

yhdestä tai useammasta 9 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetusta EU:n 
tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä 

syistä mahdotonta ESP:n toimintahäiriön 

vuoksi, eu-LISA ilmoittaa asiasta ESP:n 

käyttäjille. 

1. Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen 

yhdestä tai useammasta unionin 

tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä 

syistä mahdotonta ESP:n toimintahäiriön 

vuoksi, eu-LISA ilmoittaa asiasta 

viipymättä ESP:n käyttäjille. 
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Or. en 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen 

yhdestä tai useammasta 9 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetusta EU:n 
tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä 

syistä mahdotonta jäsenvaltion kansallisen 

infrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

on ilmoitettava asiasta eu-LISAlle ja 

komissiolle. 

2. Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen 

yhdestä tai useammasta unionin 

tietojärjestelmästä tai CIR:stä on teknisistä 

syistä mahdotonta jäsenvaltion kansallisen 

infrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

on tiedotettava viipymättä kaikille sen 

käyttäjille ja ilmoitettava asiasta eu-

LISAlle ja komissiolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kummassakin tapauksessa 

jäsenvaltiot voivat käyttää 9 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja tietojärjestelmiä 

tai CIR:ää suoraan kansallista 

yhdenmukaista rajapintaansa tai kansallista 

viestintäinfrastruktuuriaan käyttäen, eikä 

7 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua 

velvollisuutta sovelleta ennen kuin 

tekninen vika on korjattu. 

3. Kummassakin tapauksessa 

jäsenvaltioiden on käytettävä unionin 
tietojärjestelmiä tai CIR:ää suoraan 

kansallista yhdenmukaista rajapintaansa tai 

kansallista viestintäinfrastruktuuriaan 

käyttäen, eikä 7 artiklan 2 ja 4 kohdassa 

tarkoitettua velvollisuutta sovelleta ennen 

kuin tekninen vika on korjattu. 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jos ESP:n käyttö haun tekemiseen 

yhdestä tai useammasta unionin 

tietojärjestelmästä tai CIR:stä on 

teknisistä syistä mahdotonta unionin 

viraston infrastruktuurin toimintahäiriön 

vuoksi, viraston on ilmoitettava asiasta 

eu-LISAlle ja komissiolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan yhteinen biometrinen 

tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), johon 

tallennetaan biometrisiä malleja ja joka 

mahdollistaa haun biometrisillä tiedoilla 

useista EU:n tietojärjestelmistä. Yhteisellä 

BMS:llä on tarkoitus tukea EES-, VIS-, 

Eurodac-, SIS- ja [ECRIS-TCN-

]järjestelmien tavoitteita. 

1. Perustetaan yhteinen biometrinen 

tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), johon 

tallennetaan biometrisiä malleja ja joka 

mahdollistaa haun biometrisillä tiedoilla 

useista unionin tietojärjestelmistä. 

Yhteisellä BMS:llä on tarkoitus tukea 

CIR:ää ja rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistinta sekä EES-, VIS-, Eurodac-, 

SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmien ja 

asetuksen (EU) 2016/794 tavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) yhteisen BMS:n, SIS-

keskusjärjestelmän ja CIR:n välinen 

suojattu viestintäinfrastruktuuri. 

b) yhteisen BMS:n, SIS-

keskusjärjestelmän, CIR:n, unionin 

tietojärjestelmien ja Europolin välinen 

suojattu viestintäinfrastruktuuri. 
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Or. en 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) lainvalvontaa koskevan SIS-

asetuksen 20 artiklan 3 kohdan w ja x 

alakohdassa tarkoitetut tiedot; 

d) [lainvalvontaa koskevan SIS-

asetuksen] 20 artiklan 3 kohdan w ja y 

alakohdassa tarkoitetut tiedot; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella korjataan tekstin virhe. Tarkoituksena ei ole käsitellä dna-tietoja. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) [Eurodac-asetuksen 13 artiklan 

a alakohdassa tarkoitetut tiedot;] 

f) [Eurodac-asetuksen 12 artiklan a ja 

b alakohdassa, 13 artiklan 2 kohdan a ja 

b alakohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a 

ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot;]  

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) biometriset tiedot, joita Europol on 

käsitellyt asetuksen (EU) 2016/794 

18 artiklan 2 kohdan a–c alakohdan 

mukaisiin tarkoituksiin. 
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Or. en 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

tietojen tallennuksen on täytettävä 

37 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 

laatuvaatimukset. 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

tietojen tallennuksen on täytettävä 

37 artiklassa tarkoitetut laatuvaatimukset. 

Or. en 

Perustelu 

On parempi viitata koko 37 artiklaan eikä pelkästään sen 2 kohtaan, koska artiklassa 

viitataan useisiin tiedonvalvonnan mekanismeihin. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

CIR ja SIS-järjestelmä käyttävät CIR:ään 

ja SIS-järjestelmään tallennettujen 

biometristen tietojen hakemiseen yhteiseen 

biometriseen tunnistuspalveluun 

tallennettuja biometrisiä malleja. 

Biometrisillä tiedoilla tehtäviä hakuja 

toteutetaan tässä asetuksessa sekä EES-

asetuksessa, VIS-asetuksessa, Eurodac-

asetuksessa, [SIS-asetuksissa] ja [ECRIS-

TCN-asetuksessa] säädetyissä 

tarkoituksissa. 

CIR ja SIS-järjestelmä ja Europolin tiedot 

käyttävät CIR:ään ja SIS-järjestelmään 

tallennettujen biometristen tietojen 

hakemiseen yhteiseen biometriseen 

tunnistuspalveluun tallennettuja 

biometrisiä malleja. Biometrisillä tiedoilla 

tehtäviä hakuja toteutetaan tämän 

asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa sekä 

EES-asetuksessa, VIS-asetuksessa, 

Eurodac-asetuksessa, [SIS-asetuksissa] ja 

[ECRIS-TCN-asetuksessa] säädetyissä 

tarkoituksissa. 

Or. en 

Perustelu 

Oikeusvarmuus edellyttää, että viitataan 12 artiklassa määriteltyyn tavoitteeseen eikä koko 

asetukseen. 
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Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 13 artiklassa tarkoitettuja tietoja 

säilytetään yhteisessä BMS:ssä niin kauan 

kuin vastaavia biometrisiä tietoja 

säilytetään CIR:ssä tai SIS-järjestelmässä. 

Edellä 13 artiklassa tarkoitettuja tietoja 

säilytetään yhteisessä BMS:ssä niin kauan 

kuin vastaavia biometrisiä tietoja 

säilytetään 19 artiklan mukaisesti CIR:ssä, 

SIS-järjestelmässä tai Europolin tietoina. 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Eu-LISA säilyttää lokitiedot 

kaikista yhteisessä BMS:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista, rajoittamatta 

kuitenkaan [EES-asetuksen 46 artiklan], 

asetuksen (EY) N:o 767/2008 34 artiklan ja 

[lainvalvontaa koskevan SIS-asetuksen 12 

ja 18 artiklan] soveltamista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan erityisesti 

seuraavat: 

1. Eu-LISA säilyttää lokitiedot 

kaikista yhteisessä BMS:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista, rajoittamatta 

kuitenkaan [EES-asetuksen 46 artiklan], 

asetuksen (EY) N:o 767/2008 34 artiklan ja 

[rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen 

12 ja 18 artiklan] soveltamista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan seuraavat: 

Or. en 

Perustelu 

Tietojärjestelmiä koskevien säädösten lokitietoja koskevissa säännöksissä ei ole mainintaa 

”erityisesti”, joka on sangen epämääräinen. Olisi viitattava rajatarkastuksia eikä 

lainvalvontaa koskevaan SIS-järjestelmään. Tarkistuksella korjataan tekstin virhe. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a a) haun tehnyt jäsenvaltion 

viranomainen tai unionin virasto; 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) haun tulokset ja tuloksen 

päivämäärä ja kellonaika; 

f) haun tulokset ja tuloksen 

päivämäärä ja kellonaika sekä unionin 

tietojärjestelmä, josta tiedot on saatu; 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) kansallisten sääntöjen mukainen 

tai, tilanteesta riippuen, asetuksen 

(EU) N:o 45/2001 mukainen haun 

tehneen henkilön tunnus. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden ja unionin virastojen on 

myös säilytettävä lokitiedot haun tehneen 
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henkilön yksilöllisistä ja yksilöivistä 

käyttäjätunnuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) CIR:n, jäsenvaltioiden ja unionin 

oikeuden nojalla eurooppalaisen 

hakuportaalin (ESP) käyttöön 

oikeutettujen EU:n elinten välinen suojattu 

viestintäkanava; 

b) CIR:n ja kansallisen 

lainsäädännön ja unionin oikeuden nojalla 

CIR:n käyttöön oikeutettujen 

jäsenvaltioiden ja unionin virastojen 
välinen suojattu viestintäkanava; 

Or. en 

Perustelu 

Korjataan komission ehdotuksessa ollut virhe viittaamalla CIR-järjestelmään. 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) CIR:n unionin tason 

keskusvarajärjestelmä, joka pystyy 

hoitamaan kaikkia varsinaisen CIR:n 

toimintoja vastaavalla suoritustasolla, jos 

varsinaisen CIR:n toiminta häiriintyy. 

CIR ja sen varajärjestelmä voivat toimia 

samanaikaisesti. CIR:n ja sen 

varajärjestelmän on sijaittava eu-LISAn 

teknisillä toimipaikoilla. 

Or. en 
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Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos EES-, VIS- ja ETIAS-

järjestelmien tietoihin tehdään lisäyksiä, 

muutoksia tai poistoja, 18 artiklassa 

tarkoitettuihin CIR:n henkilökohtaiseen 

tiedostoon tallennettuihin tietoihin tehdään 

vastaavat lisäykset, muutokset ja poistot 

automaattisesti. 

1. Jos EES-, VIS- ja ETIAS-

järjestelmien tietoihin tehdään lisäyksiä, 

muutoksia tai poistoja, 18 artiklassa 

tarkoitettuihin CIR:n henkilökohtaiseen 

tiedostoon tallennettuihin tietoihin tehdään 

samanaikaisesti vastaavat lisäykset, 

muutokset ja poistot automaattisesti 

moninkertaistamatta kuitenkaan unionin 

eri tietojärjestelmien tietoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Kun jäsenvaltion 

poliisiviranomainen ei ole kyennyt 

tunnistamaan henkilöä 

matkustusasiakirjan tai tämän itsensä 

antamien henkilötietojen perusteella 

kansallisen lainsäädännön säännösten ja 

menettelyjen mukaisesti tai jos 

matkustusasiakirjan aitoudesta tai sen 

haltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä, 

kyseisen viranomaisen on voitava tehdä 

haku CIR:stä 1 ja 2 kohdan säännösten 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltion poliisiviranomainen saa, 

ainoastaan henkilön tunnistamiseksi, tehdä 

CIR:stä hakuja kyseisen henkilön 

biometrisillä tiedoilla, jotka on saatu 

henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, 

jos sille on annettu 2 kohdassa tarkoitetulla 

kansallisella säädöksellä tähän valtuudet. 

Jäsenvaltion poliisiviranomainen saa -

1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ja 
ainoastaan fyysisesti läsnä olevan henkilön 

tunnistamiseksi, tehdä CIR:stä hakuja 

kyseisen henkilön biometrisillä tiedoilla, 

jotka on saatu henkilöllisyyden 

selvittämisen yhteydessä, jos sille on 

annettu 2 kohdassa tarkoitetulla 

kansallisella säädöksellä tähän valtuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos haku osoittaa, että CIR:ään on 

tallennettu kyseistä henkilöä koskevia 

tietoja, jäsenvaltioiden viranomaisella on 

oikeus tutustua 18 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuihin tietoihin. 

Jos haku osoittaa, että CIR:ään on 

tallennettu kyseistä henkilöä koskevia 

tietoja, jäsenvaltioiden 

poliisiviranomaisella on oikeus tutustua 

18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 

tietoihin. Tietoihin tutustuttaessa ei saa 

paljastua, mistä unionin 

tietojärjestelmästä tiedot ovat peräisin. 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos henkilön biometrisiä tietoja ei voida 

käyttää tai jos haku kyseisillä tiedoilla 

epäonnistuu, haku tehdään kyseisen 

henkilön henkilöllisyystiedoilla yhdessä 

matkustusasiakirjan tietojen kanssa tai 

Poistetaan. 
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kyseisen henkilön antamilla 

henkilöllisyystiedoilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat 

käyttää tässä artiklassa tarjottua 

mahdollisuutta, on annettava tästä 

kansallinen säädös. Tällaisessa säädöksessä 

on täsmennettävä henkilöllisyyden 

selvittämiselle täsmällinen 2 artiklan 

1 kohdan b ja c alakohdan mukainen 

tarkoitus. Jäsenvaltioiden on nimettävä 

toimivaltaiset poliisiviranomaiset ja 

vahvistettava henkilöllisyyden 

selvittämisen menettelyt, edellytykset ja 

kriteerit. 

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat 

käyttää tässä artiklassa tarjottua 

mahdollisuutta, on annettava tästä 

kansallinen säädös. Tällaisessa säädöksessä 

on täsmennettävä henkilöllisyyden 

selvittämiselle täsmällinen 2 artiklan 

2 kohdan b alakohdan mukainen tarkoitus 

ja vahvistettava henkilöllisyyden 

selvittämisen menettelyt, edellytykset ja 

kriteerit. Jäsenvaltioiden on nimettävä 

toimivaltaiset poliisiviranomaiset. Tätä 

mahdollisuutta hyödyntävien 

jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 

kansallisten säädöstensä teksti. 

Or. en 

Perustelu 

Unionin tietojärjestelmiä hyödyntävien tarkastusten menettelyt, edellytykset ja kriteerit olisi 

säädettävä lainsäädännössä. Säädöksen teksti olisi toimitettava komissiolle, jotta voidaan 

varmistaa edes jonkinasteinen avoimuus kyseisten säännösten käytön suhteen. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Vastausta, jossa ilmoitetaan, että jossakin 

1 kohdassa tarkoitetussa järjestelmässä 

on tietoja asianomaisesta henkilöstä, 

voidaan käyttää ainoastaan perusteena 
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esittää tietoihin pääsyä koskeva pyyntö 

tällaista pääsyä sääntelevissä säädöksissä 

säädettyjen edellytysten ja menettelyjen 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot poistetaan CIR:stä 

tietojen säilyttämistä koskevien [EES-

asetuksen], VIS-asetuksen ja [ETIAS-

asetuksen] säännösten mukaisesti. 

1. Edellä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot poistetaan automaattisesti 

CIR:stä tietojen säilyttämistä koskevien 

[EES-asetuksen], VIS-asetuksen ja 

[ETIAS-asetuksen] säännösten mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Henkilökohtaista tiedostoa 

säilytetään CIR:ssä niin kauan kuin 

vastaavia tietoja säilytetään vähintään 

yhdessä niistä tietojärjestelmistä, jonka 

tietoja CIR:ään sisältyy. Linkin luominen 

ei vaikuta linkitettyjen tietojen 

säilytysaikaan. 

2. Henkilökohtaista tiedostoa 

säilytetään CIR:ssä niin kauan kuin 

vastaavia tietoja säilytetään vähintään 

yhdessä niistä tietojärjestelmistä, jonka 

tietoja CIR:ään sisältyy. Linkin luominen 

ei vaikuta linkitettyjen tietojen 

säilytysaikaan. Kun kaikki tiedot, joihin 

on luotu linkki, poistetaan, myös itse 

linkki poistetaan automaattisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kun on kyse pääsystä CIR:ään 

20 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää 

lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan erityisesti 

seuraavat: 

2. Kun on kyse pääsystä CIR:ään 

20 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää 

lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan seuraavat: 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) haun tehnyt jäsenvaltion 

viranomainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) haun tulokset; d) haun tulokset ja unionin 

tietojärjestelmä, josta tiedot on saatu; 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

e) kansallisten sääntöjen tai 

asetuksen (EU) 2016/794 mukainen tai, 

tilanteesta riippuen, asetuksen (EU) N:o 

45/2001 mukainen haun tehneen 

henkilön tunnus. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on myös säilytettävä 

lokitiedot haun tehneen henkilön 

yksilöllisistä ja yksilöivistä 

käyttäjätunnuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kun on kyse pääsystä CIR:ään 

21 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää 

lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan erityisesti 

seuraavat: 

3. Kun on kyse pääsystä CIR:ään 

21 artiklan nojalla, eu-LISA säilyttää 

lokitiedot kaikista CIR:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan seuraavat: 

Or. en 
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Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) haun tehnyt jäsenvaltion 

viranomainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) haussa käytetyt tiedot, tilanteesta 

riippuen; 

c) haussa käytetyt tiedot; 

Or. en 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) haun tulokset, tilanteesta riippuen; d) haun tulokset ja unionin 

tietojärjestelmä, josta tiedot on saatu; 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(e) kansallisten sääntöjen tai 

asetuksen (EU) 2016/794 mukainen tai, 

tilanteesta riippuen, asetuksen (EU) N:o 

45/2001 mukainen haun tehneen 

henkilön tunnus. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on myös säilytettävä 

lokitiedot haun tehneen henkilön 

yksilöllisistä ja yksilöivistä 

käyttäjätunnuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun on kyse pääsystä CIR:ään 22 artiklan 

nojalla, eu-LISA säilyttää lokitiedot 

kaikista CIR:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan erityisesti 

seuraavat: 

Kun on kyse pääsystä CIR:ään 22 artiklan 

nojalla, eu-LISA säilyttää lokitiedot 

kaikista CIR:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan seuraavat: 

Or. en 
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Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tapauksen kansalliset viitetiedot; a) haun tarkoitus ja tapauksen 

kansalliset viitetiedot; 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) haussa käytettyjen tietojen tyyppi; c) haussa käytetyt tiedot tai 

biometrisillä tiedoilla haettaessa haussa 

käytettyjen tietojen tyyppi; 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) haun tulokset; d) haun tulokset ja unionin 

tietojärjestelmä, josta tiedot on saatu; 

Or. en 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – f alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

f) kansallisten sääntöjen tai 

asetuksen (EU) 2016/794 mukainen tai, 

tilanteesta riippuen, asetuksen 

(EU) N:o 45/2001 mukainen haun 

tehneen virkamiehen ja haun 

määränneen virkamiehen tunnus. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on myös säilytettävä 

lokitiedot haun tehneen henkilön 

yksilöllisistä ja yksilöivistä 

käyttäjätunnuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 

nojalla tai direktiivin 2016/680 41 artiklan 

nojalla perustetun toimivaltaisen 

valvontaviranomaisen on tarkastettava 

tällaista pääsyä koskevat lokitiedot 

säännöllisesti enintään kuuden kuukauden 

välein todetakseen, noudatetaanko 

22 artiklan 1–3 kohdassa säädettyjä 

menettelyjä ja edellytyksiä. 

Asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 

nojalla tai direktiivin (EU) 2016/680 

41 artiklan nojalla perustetun 

toimivaltaisen valvontaviranomaisen on 

tarkastettava tällaista pääsyä koskevat 

lokitiedot säännöllisesti enintään kuuden 

kuukauden välein todetakseen, 

noudatetaanko 22 artiklan 1–3 kohdassa 

säädettyjä menettelyjä ja edellytyksiä. Eu-

LISA tarjoaa valvontaviranomaisille 

käytännön välineen, jolla helpotetaan 

lokitietojen tarkistamista ja 



 

PR\1159909FI.docx 49/95 PE622.263v03-00 

 FI 

automatisoidaan se mahdollisimman 

pitkälle. 

Or. en 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Unionin virastojen on säilytettävä 

lokitiedot hauista, joita CIR:n käyttöön 

asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö 

tekee 22 artiklan nojalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Eu-LISA säilyttää 

henkilökohtaiseen tiedostoon tallennettujen 

tietojen historiaan liittyvät lokitiedot 

6 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. 

Tallennettujen tietojen historiaan liittyvät 

lokitiedot poistetaan sen jälkeen kun tiedot 

on poistettu. 

7. Eu-LISA säilyttää 

henkilökohtaiseen tiedostoon tallennettujen 

tietojen historiaan liittyvät lokitiedot 

6 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. 

Tallennettujen tietojen historiaan liittyvät 

lokitiedot poistetaan automaattisesti sen 

jälkeen kun tiedot on poistettu. 

Or. en 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

e) jäsenvaltioiden SIRENE-toimistot, 

jotka luovat [SIS-kuulutuksen 

rajatarkastuksia koskevan SIS-asetuksen 

mukaisesti]; 

e) jäsenvaltioiden SIRENE-toimistot, 

jotka luovat tai päivittävät [SIS-

kuulutuksen rajatarkastuksia koskevan SIS-

asetuksen mukaisesti]; 

Or. en 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistus käynnistetään ainoastaan, jotta 

voitaisiin verrata yhdessä 

tietojärjestelmässä olevia tietoja muissa 

tietojärjestelmissä oleviin tietoihin. 

4. Rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistus käynnistetään ainoastaan, jotta 

voitaisiin verrata yhdessä unionin 

tietojärjestelmässä olevia tietoja muissa 

unionin tietojärjestelmissä oleviin 

tietoihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 6 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksissä eri 

tietojärjestelmien tietojen linkittämistä 

koskevat tekniset säännöt. Kyseiset 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

noudattaen 64 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä. 

Komissio vahvistaa yhteistyössä eu-LISAn 

kanssa täytäntöönpanosäädöksissä unionin 

eri tietojärjestelmien tietojen linkittämistä 

koskevat tekniset säännöt. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 
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Tarkistus  105 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos 

henkilöllisyydenvahvistustiedostossa 

olevien rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaava viranomainen on 

rajaviranomainen, joka EES-asetuksen 

14 artiklan mukaisesti luo henkilökohtaisen 

tiedoston EES:ään tai päivittää sitä, ja 

saadaan keltainen linkki, rajaviranomaisen 

on tehtävä lisätarkistuksia osana toisen 

linjan tarkastusta. Tämän toisen linjan 

tarkastuksen aikana rajaviranomaisilla on 

pääsy henkilöllisyydenvahvistustiedoston 

sisältämiin tietoihin ja niiden on arvioitava 

rinnakkaishenkilöllisyydet ja päivitettävä 

linkki 31–33 artiklan mukaisesti sekä 

viipymättä lisättävä se 

henkilöllisyydenvahvistustiedostoon. 

4. Jos 

henkilöllisyydenvahvistustiedostossa 

olevien rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaava viranomainen on 

rajaviranomainen, joka EES-asetuksen 

14 artiklan mukaisesti luo henkilökohtaisen 

tiedoston EES:ään tai päivittää sitä, ja 

saadaan keltainen linkki, rajaviranomaisen 

on tehtävä lisätarkistuksia. 

Rajaviranomaisilla on pääsy 

henkilöllisyydenvahvistustiedoston 

sisältämiin tietoihin, ja niiden on arvioitava 

rinnakkaishenkilöllisyydet ja päivitettävä 

linkki tämän asetuksen 31–33 artiklan 

mukaisesti sekä viipymättä lisättävä se 

henkilöllisyydenvahvistustiedostoon. 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen viranomaisten henkilöstön 

on saatava erityistä koulutusta 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta ennen kuin kyseiselle 

henkilöstölle annetaan valtuudet 

henkilöllisyyksien todentamiseen. 

Or. en 
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Tarkistus  107 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) linkitetyillä tiedoilla on samat 

henkilöllisyystiedot mutta eri biometriset 

tiedot, eikä rinnakkaishenkilöllisyyksien 

manuaalista todentamista ole suoritettu. 

Or. en 

 

Tarkistus  108 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kahdessa tai useammassa 

tietojärjestelmässä olevien tietojen välinen 

linkki luokitellaan vihreäksi, jos 

linkitetyillä tiedoilla ei ole samoja 

biometrisiä tietoja mutta niillä on 

samankaltaiset henkilöllisyystiedot ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaava viranomainen on 

päätellyt, että kyseessä on kaksi eri 

henkilöä. 

1. Kahdessa tai useammassa 

tietojärjestelmässä olevien tietojen välinen 

linkki luokitellaan vihreäksi seuraavissa 

tapauksissa: 

 a)  linkitetyillä tiedoilla ei ole samoja 

biometrisiä tietoja mutta niillä on 

samankaltaiset henkilöllisyystiedot ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaava viranomainen on 

päätellyt, että kyseessä on kaksi eri 

henkilöä; 

 b) linkitetyillä tiedoilla on samat tai 

samankaltaiset biometriset tiedot ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaava viranomainen on 

päätellyt, että kyseessä on kaksi eri 

henkilöä. 

Or. en 
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Tarkistus  109 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos luodaan punainen linkki, 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaavan viranomaisen on 

annettava henkilölle tieto laittomasta 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

olemassaolosta. Tämä ei kuitenkaan rajoita 

SIS-kuulutusten käsittelyä koskevien, 

[rajatarkastuksia koskevan SIS-

asetuksen, lainvalvontaa koskevan SIS-

asetuksen ja laittomasti oleskelevien 

palauttamista koskevan SIS-asetuksen] 

säännösten soveltamista eikä sellaisten 

rajoitusten soveltamista, jotka ovat 

välttämättömiä turvallisuuden ja yleisen 

järjestyksen turvaamiseksi, rikosten 

ehkäisemiseksi ja sen takaamiseksi, että 

mikään kansallinen tutkinta ei vaarannu. 

4. Jos luodaan punainen linkki, 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaavan viranomaisen on 

annettava henkilölle tieto laittomasta 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

olemassaolosta asetuksen (EU) 2016/679 

12, 13 ja 14 artiklan mukaisesti. Tämä ei 

kuitenkaan rajoita sellaisten rajoitusten 

soveltamista, jotka ovat välttämättömiä 

turvallisuuden ja yleisen järjestyksen 

turvaamiseksi, rikosten ehkäisemiseksi ja 

sen takaamiseksi, että mikään kansallinen 

tutkinta ei vaarannu. 

Or. en 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) tilanteesta riippuen, 

rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaava viranomainen. 

d) rinnakkaishenkilöllisyyksien 

todentamisesta vastaava viranomainen. 

Or. en 

 

Tarkistus  111 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Eu-LISA säilyttää lokitiedot 

kaikista MID:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan erityisesti 

seuraavat: 

1. Eu-LISA säilyttää lokitiedot 

kaikista MID:ssä toteutetuista 

tietojenkäsittelytapahtumista. Näissä 

lokitiedoissa mainitaan seuraavat: 

Or. en 

Perustelu 

Tietojärjestelmiä koskevien säädösten lokitietoja koskevissa säännöksissä ei ole mainintaa 

”erityisesti”, joka on sangen epämääräinen. 

 

Tarkistus  112 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) haun tehnyt jäsenvaltion 

viranomainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) haun tehneen henkilön tunnus. Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on myös säilytettävä 

lokitiedot haun tehneen henkilön 

yksilöllisistä ja yksilöivistä 

käyttäjätunnuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että EES-, [ETIAS-], VIS- ja SIS-

järjestelmien sekä yhteisen BMS:n, CIR:n 

ja MID:n tietojen laatua valvotaan 

tiiviisti, jotta voidaan varmistaa, että ne 

täyttävät unionin tietojärjestelmien ja 

yhteentoimivuuden komponenttien 

asianmukaista toimintaa koskevat yleiset 

vaatimukset. Jäsenvaltioiden on myös 

varmistettava, että jokainen henkilöstön 

jäsen, joka syöttää tietoja mihin tahansa 

kyseisistä järjestelmistä, on saanut 

etukäteen koulutusta tietojen laadusta. 

Or. en 

Perustelu 

Korkean tason asiantuntijaryhmä suositteli, että otetaan käyttöön tietojen laadun 

raportointiprosesseja ja että henkilöstölle, joka vastaa tietojen syöttämisestä kansallisen 

tason järjestelmiin, annetaan tietojen laatua koskevaa koulutusta. 

 

Tarkistus  116 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Eu-LISA laatii tietojen 1. Eu-LISA laatii tietojen 
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automaattiset laadunvalvontamekanismit ja 

-menettelyt, joita sovelletaan EES-, 

[ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmiin, 

yhteiseen biometriseen 

tunnistuspalveluun (yhteinen BMS), 
yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR) ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen 

(MID) tallennettuihin tietoihin. 

automaattiset laadunvalvontamekanismit ja 

-menettelyt, joita sovelletaan EES-, 

[ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmiin sekä 

yhteiseen BMS:ään ja CIR:ään 

tallennettuihin tietoihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  117 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 EES-, [ETIAS-], VIS- ja SIS-järjestelmiin 

sekä yhteiseen BMS:ään, CIR:ään ja 

MID:hen voidaan syöttää ainoastaan 

vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä 

tietoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  118 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos viranomainen yrittää syöttää tietoja, 

jotka eivät täytä sovellettavia 

vähimmäislaatuvaatimuksia, järjestelmän 

on viipymättä automaattisesti varoitettava 

viranomaista, ettei kyseisiä tietoja voi 

syöttää, ja ehdotettava toimintatapoja 

vähimmäislaatuvaatimusten täyttämiseksi. 

Or. en 
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Tarkistus  119 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Eu-LISA toimittaa jäsenvaltioille 

säännöllisesti raportteja tietojen 

automaattisista 

laadunvalvontamekanismeista ja -

menettelyistä ja yhteisistä tietojen 

laatuindikaattoreista. Lisäksi eu-LISA 

toimittaa komissiolle säännöllisesti raportin 

kohdatuista ongelmista ja jäsenvaltioista, 

joita ongelmat koskevat. 

3. Eu-LISA toimittaa jäsenvaltioille 

säännöllisesti raportteja tietojen 

automaattisista 

laadunvalvontamekanismeista ja -

menettelyistä ja yhteisistä tietojen 

laatuindikaattoreista. Lisäksi eu-LISA 

toimittaa komissiolle säännöllisesti raportin 

kohdatuista ongelmista ja jäsenvaltioista, 

joita ongelmat koskevat. Eu-LISA 

toimittaa kyseisen raportin pyynnöstä 

myös Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. Tämän kohdan mukaisesti 

toimitetuissa raporteissa ei saa olla 

henkilötietoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  120 

Ehdotus asetukseksi 

37 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 37 a artikla 

 Käytettävyys ja hakujen vasteaika 

 Kaikkia yhteentoimivuuden 

komponentteja on kehitettävä ja 

hallinnoitava siten, että voidaan 

varmistaa nopea, saumaton, tehokas ja 

valvottu pääsy kyseisiin komponentteihin 

ja niiden täysi käytettävyys 53 artiklan 

1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden 

viranomaisten operatiivisten tarpeiden 

edellyttämässä vasteajassa. 

Or. en 
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Tarkistus  121 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. UMF-standardia käytetään EES-

järjestelmän, [ETIAS-järjestelmän], 

eurooppalaisen hakuportaalin, CIR:n ja 

MID:n kehittämisessä ja eu-LISA tai muut 

EU:n elimet käyttävät sitä kehittäessään 

oikeus- ja sisäasioiden alan mahdollisia 

uusia tietojenvaihtomalleja ja 

tietojärjestelmiä. 

2. UMF-standardia käytetään 

mahdollisuuksien mukaan EES-

järjestelmän, [ETIAS-järjestelmän], 

ESP:n, CIR:n ja MID:n kehittämisessä ja 

eu-LISA tai muut unionin virastot 

käyttävät sitä kehittäessään oikeus- ja 

sisäasioiden alan mahdollisia uusia 

tietojenvaihtomalleja ja unionin 

tietojärjestelmiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. UMF-standardin käyttöä voidaan 

harkita VIS- ja SIS-järjestelmissä ja 

nykyisissä tai uusissa rajatylittävissä 

oikeus- ja sisäasioiden alan 

tietojenvaihtomalleissa ja 

tietojärjestelmissä, joita jäsenvaltiot tai 

assosioituneet maat kehittävät. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Säännöksellä ei ole oikeudellista arvoa eikä sillä ole sijaa tämän asetuksen varsinaisessa 

säädösosassa. Kohta on syytä siirtää johdanto-osan kappaleisiin. 

 

Tarkistus  123 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan raportoinnin ja 

tilastoinnin keskustietoarkisto (CRRS) 

EES-, VIS-, [ETIAS-] ja SIS-järjestelmien 

tavoitteiden tukemiseksi ja järjestelmiä 

koskevien tilastotietojen ja analyyttisten 

raporttien tuottamiseksi politiikan 

laatimista, operatiivista toimintaa ja 

tietojen laadun parantamista varten. 

1. Perustetaan raportoinnin ja 

tilastoinnin keskustietoarkisto (CRRS) 

EES-, VIS-, [ETIAS-] ja SIS-järjestelmien 

tavoitteiden tukemiseksi ja järjestelmiä 

koskevien tilastotietojen ja analyyttisten 

raporttien toimittamiseksi politiikan 

laatimista, operatiivista toimintaa ja 

tietojen laadun parantamista varten.  

Or. en 

Perustelu 

”Tuottaminen” voidaan ymmärtää väärin, koska sen voidaan katsoa edellyttävän 

jatkokäsittelyä. 

 

Tarkistus  124 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Europolilla on pääsy CRRS:ssä 

oleviin tietoihin asetuksen (EU) 2016/794 

4 artiklan mukaisten tehtäviensä 

suorittamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolla on pääsy CRRS:ssä 

oleviin tietoihin asetuksen 

(EU) 2016/1624 8 artiklan mukaisten 

tehtäviensä suorittamiseksi. 
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Or. en 

 

Tarkistus  126 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Eu-LISA anonymisoi tiedot ja 

kirjaa anonyymit tiedot CRRS:ään. 

Tietojen anonymisointiprosessi on 

automatisoitu. 

3. Eu-LISA anonymisoi tiedot ja 

kirjaa anonyymit tiedot CRRS:ään. 

Tietojen anonymisointiprosessi on 

automatisoitu. Eu-LISAn henkilöstölle ei 

pidä antaa suoraa pääsyä unionin 

tietojärjestelmiin tai yhteentoimivuuden 

komponentteihin tallennettuihin 

henkilötietoihin. 

Or. en 

Perustelu 

Eu-LISAn henkilöstöä koskeva säännös on esitetty komission ehdotuksen johdanto-osan 

47 kappaleessa. Koska johdanto-osan kappaleet eivät ole oikeudellisesti sitovia, asia olisi 

esitettävä artiklassa. 

 

Tarkistus  127 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 CRRS:ään sisältyvät tiedot eivät saa 

mahdollistaa yksittäisten henkilöiden 

tunnistamista. 

Or. en 

Perustelu 

Säännös on merkittävä suojatoimi. 
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Tarkistus  128 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) keskusinfrastruktuuri, joka 

muodostuu tietojen anonymisoinnin 

mahdollistavasta tietoarkistosta; 

a) keskusinfrastruktuuri, joka 

muodostuu tietoarkistosta ja 

mekanismista, joka mahdollistaa 

tietoarkistoon tallennettavien tietojen 

anonymisoinnin; 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Euroopan raja- ja merivartiovirasto 

katsotaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 

2 artiklan b alakohdassa tarkoitetuksi 

rekisterinpitäjäksi ETIAS-keskusyksikön 

käsittelemien henkilötietojen osalta; 

a) Euroopan raja- ja merivartiovirasto 

katsotaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 

2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi 

rekisterinpitäjäksi ETIAS-keskusyksikön 

käsittelemien henkilötietojen osalta; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella korjataan tekstin virhe. ”Rekisterinpitäjä” on määritelty asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa. 

 

Tarkistus  130 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Yhteentoimivuuden komponenttien 

tietoturvan hallinnan osalta eu-LISAn 

katsotaan olevan asetuksessa 

(EY) N:o 45/2001 tarkoitettu 
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rekisterinpitäjä. 

Or. en 

Perustelu 

Teksti mukautetaan ETIAS-säädöksen tekstiin. 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Eu-LISAn katsotaan olevan asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 2 artiklan e alakohdassa 

tarkoitettu tietojen käsittelijä CIR:ään 

sisältyviä henkilötietoja käsiteltäessä. 

Eu-LISAn katsotaan olevan asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 2 artiklan e alakohdassa 

tarkoitettu tietojen käsittelijä yhteiseen 

BMS:ään, CIR:ään ja MID:hen sisältyviä 

henkilötietoja käsiteltäessä. 

Or. en 

Perustelu 

On syytä lisätä kaksi puuttuvaa yhteentoimivuuden komponenttia, joissa myös käsitellään 

tietoja. ESP:tä ei lisätä, koska siinä ei käsitellä henkilötietoja. 

 

Tarkistus  132 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Sekä eu-LISAn että jäsenvaltioiden 

viranomaisten on varmistettava 

henkilötietojen käsittelyn turvallisuus tätä 

asetusta sovellettaessa. Eu-LISAn, 

[ETIAS-keskusyksikön] ja jäsenvaltioiden 

viranomaisten on tehtävä yhteistyötä 

turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. 

1. Eu-LISAn, jäsenvaltioiden 

viranomaisten ja Europolin on 

varmistettava henkilötietojen käsittelyn 

turvallisuus tämän asetuksen nojalla. Eu-

LISAn, [ETIAS-keskusyksikön], 

Europolin ja jäsenvaltioiden viranomaisten 

on tehtävä yhteistyötä turvallisuuteen 

liittyvissä tehtävissä. 

Or. en 
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Perustelu 

Tässä artiklassa olisi viitattava myös Europoliin, joka myös käsittelee tietoja. ”Tätä asetusta 

sovellettaessa” on sanamuotona epäselvä. 

 

Tarkistus  133 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) estää asiattomilta pääsy 

tietojenkäsittelylaitteisiin ja laitoksiin; 

Or. en 

Perustelu 

Teksti mukautetaan EES-säädöksen 43 artiklaan. 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) estää asiattomia käyttämästä 

automaattisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä 

tiedonsiirtolaitteiden avulla; 

Or. en 

Perustelu 

Teksti mukautetaan EES-säädöksen 43 artiklaan. 

 

Tarkistus  135 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h a) varmistaa, että asennettujen 

järjestelmien normaali toiminta voidaan 
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palauttaa keskeytystilanteessa; 

Or. en 

Perustelu 

Teksti mukautetaan EES-säädöksen 43 artiklaan. 

 

Tarkistus  136 

Ehdotus asetukseksi 

42artikla – 3 kohta – h b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h b) taata luotettavuus varmistamalla, 

että kaikista yhteentoimivuuden 

komponenttien toiminnassa ilmenevistä 

vioista ilmoitetaan asianmukaisesti; 

Or. en 

Perustelu 

Teksti mukautetaan EES-säädöksen 43 artiklaan. 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä 

vastaavia toimenpiteitä turvallisuuden 

varmistamiseksi, kun viranomaiset, joilla 

on pääsy johonkin yhteentoimivuuden 

komponenteista, käsittelevät henkilötietoja. 

4. Jäsenvaltioiden, Europolin ja 

ETIAS-keskusyksikön on toteutettava 

3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä 

vastaavia toimenpiteitä turvallisuuden 

varmistamiseksi, kun viranomaiset, joilla 

on pääsy johonkin yhteentoimivuuden 

komponenteista, käsittelevät henkilötietoja. 

Or. en 
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Tarkistus  138 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

SIS-tietojen luottamuksellisuus Tietojen luottamuksellisuus 

Or. en 

Perustelu 

Ei ole selvää, miksi tietojen luottamuksellisuuden pitäisi koskea ainoastaan SIS-tietoja. 

 

Tarkistus  139 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kunkin jäsenvaltion on sovellettava 

omia vaitiolovelvollisuutta koskevia 

sääntöjään tai muuta vastaavaa 

salassapitovelvollisuutta kansallisen 

lainsäädäntönsä mukaisesti kaikkiin 

henkilöihin ja elimiin, jotka käsittelevät 

jonkin yhteentoimivuuden komponentin 

kautta SIS-tietoja. Tämä 

salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin 

jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät 

tehtävänsä tai toimensa tai kyseisten 

elinten toiminta lakkaa. 

1. Kunkin jäsenvaltion on sovellettava 

omia vaitiolovelvollisuutta koskevia 

sääntöjään tai muuta vastaavaa 

salassapitovelvollisuutta kansallisen 

lainsäädäntönsä mukaisesti kaikkiin 

henkilöihin ja elimiin, jotka käsittelevät 

jonkin yhteentoimivuuden komponentin 

kautta tietoja. Tämä salassapitovelvollisuus 

jatkuu vielä senkin jälkeen, kun kyseiset 

henkilöt jättävät tehtävänsä tai toimensa tai 

kyseisten elinten toiminta lakkaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rajoittamatta Euroopan unionin 

virkamiehiin sovellettavien 

henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun 

2. Rajoittamatta Euroopan unionin 

virkamiehiin sovellettavien 

henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun 
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henkilöstöön sovellettavien 

palvelussuhteen ehtojen 17 artiklan 

soveltamista eu-LISA soveltaa kaikkeen 

SIS-tietoja käsittelevään henkilöstöönsä 

asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta 

koskevia sääntöjä tai muuta 1 kohdassa 

säädettyjä vaatimuksia vastaavaa 

salassapitovelvollisuutta. 

Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin 

jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät 

tehtävänsä tai toimensa tai heidän 

tehtäviensä hoito päättyy. 

henkilöstöön sovellettavien 

palvelussuhteen ehtojen 17 artiklan 

soveltamista eu-LISA soveltaa kaikkeen 

tietoja käsittelevään henkilöstöönsä 

asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta 

koskevia sääntöjä tai muuta tämän artiklan 

1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia 

vastaavaa salassapitovelvollisuutta. 

Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin 

jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät 

tehtävänsä tai toimensa tai heidän 

tehtäviensä hoito päättyy. 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kun eu-LISA tai jäsenvaltio tekee 

ulkopuolisten toimeksisaajien kanssa 

yhteistyötä jossakin yhteentoimivuuden 

komponentteihin liittyvässä tehtävässä, 

sen on seurattava tiiviisti toimeksisaajan 

toimia, jotta voidaan varmistaa tämän 

asetuksen kaikkien säännösten 

noudattaminen ja etenkin turvallisuuden, 

luottamuksellisuuden ja tietosuojan 

noudattaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

turvallisuushäiriöistä komissiolle, eu-

LISAlle ja Euroopan 

3. Jäsenvaltioiden ja Europolin on 

ilmoitettava viipymättä kaikista 

turvallisuushäiriöistä komissiolle, eu-
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tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta henkilötietojen 

tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä 

tiedottamista asetuksen (EU) 2016/679 

33 artiklan, direktiivin (EU) 2016/680 

30 artiklan tai molempien mukaisesti. Jos 

havaitaan yhteentoimivuuden 

komponenttien keskusinfrastruktuuriin 

liittyvä turvallisuushäiriö, eu-LISA 

ilmoittaa siitä komissiolle ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle. 

LISAlle ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta henkilötietojen 

tietoturvaloukkauksen ilmoittamista ja siitä 

tiedottamista asetuksen (EU) 2016/679 

33 artiklan, direktiivin (EU) 2016/680 

30 artiklan tai molempien mukaisesti. Jos 

havaitaan yhteentoimivuuden 

komponenttien keskusinfrastruktuuriin 

liittyvä turvallisuushäiriö, eu-LISA 

ilmoittaa siitä komissiolle ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle. 

Or. en 

 

Tarkistus  143 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai 

saattaa olla vaikutusta yhteentoimivuuden 

komponenttien toimintaan tai tietojen 

saatavuuteen, eheyteen ja 

luottamuksellisuuteen, tiedotetaan 

jäsenvaltioille ja raportoidaan eu-LISAn 

toimittaman turvallisuushäiriöiden 

hallintaa koskevan suunnitelman 

mukaisesti. 

4. Turvallisuushäiriöstä, jolla on tai 

saattaa olla vaikutusta yhteentoimivuuden 

komponenttien toimintaan tai tietojen 

saatavuuteen, eheyteen ja 

luottamuksellisuuteen, tiedotetaan 

jäsenvaltioille, tarvittaessa ETIAS-

keskusyksikölle ja Europolille viipymättä 
ja raportoidaan eu-LISAn toimittaman 

turvallisuushäiriöiden hallintaa koskevan 

suunnitelman mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  144 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Asianomaisten jäsenvaltioiden ja 

eu-LISAn on tehtävä yhteistyötä 

turvallisuushäiriön tapahtuessa. Komissio 

5. Asianomaisten jäsenvaltioiden, 

ETIAS-keskusyksikön, Europolin ja eu-

LISAn on tehtävä yhteistyötä 



 

PE622.263v03-00 68/95 PR\1159909FI.docx 

FI 

vahvistaa tämän yhteistyömenettelyn 

eritelmät täytäntöönpanosäädöksillä. 

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 

annetaan noudattaen 64 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä. 

turvallisuushäiriön tapahtuessa. Komissio 

vahvistaa tämän yhteistyömenettelyn 

eritelmät täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

Teksti mukautetaan ETIAS-säädöksen tekstiin. 

 

Tarkistus  145 

Ehdotus asetukseksi 

45 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden ja asianomaisten EU:n 

elinten on varmistettava, että jokainen 

viranomainen, jolla on pääsy 

yhteentoimivuuden komponentteihin, 

toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 

valvoakseen tämän asetuksen 

noudattamista ja tekee tarvittaessa 

yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa. 

Jäsenvaltioiden ja asianomaisten unionin 

virastojen on varmistettava, että jokainen 

viranomainen, jolla on pääsy 

yhteentoimivuuden komponentteihin, 

toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 

valvoakseen tämän asetuksen 

noudattamista ja tekee yhteistyötä 

valvontaviranomaisten kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Ehdotus asetukseksi 

45 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 45 a artikla 

 Seuraamukset 

 Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 

asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
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oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Ehdotus asetukseksi 

45 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 45 b artikla 

 Vastuu 

 1.  Rajoittamatta oikeutta 

rekisterinpitäjältä tai tietojen käsittelijältä 

saatavaan korvaukseen ja 

rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän 

vastuuta asetusten (EY) N:o 45/2001 ja 

(EU) 2016/679 ja direktiivin 

(EY) 2016/680 mukaisesti: 

 a)  henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle 

on aiheutunut aineellista tai aineetonta 

vahinkoa jäsenvaltion suorittamasta 

lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä 

tai jostakin muusta tämän asetuksen 

vastaisesta teosta, on oikeus saada 

korvausta kyseiseltä jäsenvaltiolta; 

 b)  henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle 

on aiheutunut aineellista tai aineetonta 

vahinkoa eu-LISAn suorittamasta tämän 

asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus 

saada korvausta eu-LISAlta. Eu-LISA on 

tietojen käsittelijän tai tapauksen mukaan 

rekisterinpitäjän ominaisuudessa 

vastuussa myös lainvastaisesta 

henkilötietojen käsittelystä. 

 Kyseinen jäsenvaltio tai eu-LISA 

vapautuu vastuustaan osittain tai 

kokonaan, jos ne osoittavat, etteivät ne ole 

vastuussa vahingon aiheuttaneesta 

tapahtumasta. 

 2. Jos yhteentoimivuuden komponenteille 

aiheutuu vahinkoa siitä, ettei jokin 

jäsenvaltio ole noudattanut tämän 
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asetuksen mukaisia velvoitteitaan, 

kyseinen jäsenvaltio on vastuussa 

vahingosta, paitsi jos ja siltä osin kuin eu-

LISA tai jokin toinen jäsenvaltio, jota 

tämä asetus sitoo, on jättänyt 

toteuttamatta kohtuulliset toimenpiteet 

vahingon syntymisen ehkäisemiseksi tai 

sen vaikutusten rajoittamiseksi 

mahdollisimman vähiin. 

 3. Jäsenvaltiota vastaan esitettyihin 

korvausvaatimuksiin, jotka koskevat 1 ja 

2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, 

sovelletaan vastaajana olevan 

jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. 

Rekisterinpitäjää tai eu-LISAa vastaan 

esitettyihin korvausvaatimuksiin, jotka 

koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 

vahinkoa, sovelletaan perussopimuksissa 

määrättyjä edellytyksiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Henkilöitä koskevia tietoja 

keräävän viranomaisen on ilmoitettava 

tietojen keräämisen yhteydessä 

henkilöille, joiden tietoja tallennetaan 

yhteiseen biometriseen tunnistuspalveluun, 

yhteiseen henkilötietorekisteriin tai 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen, 

henkilötietojen käsittelystä tämän 

asetuksen soveltamiseksi, mukaan lukien 

rekisterinpitäjien henkilöllisyys ja 

yhteystiedot, ja menettelyistä, jotka 

koskevat rekisteröityjen oikeutta saada 

pääsy tietoihin, oikaista tietoja ja poistaa 

niitä, sekä Euroopan 

tietosuojavaltuutetun ja tietojen 

keräämisestä vastuussa olevan 

jäsenvaltion kansallisen 

valvontaviranomaisen yhteystiedot, 

1. Sellaisten henkilöiden tietoja 

keräävän viranomaisen, joiden tietoja 

tallennetaan yhteiseen biometriseen 

tunnistuspalveluun, yhteiseen 

henkilötietorekisteriin tai 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen, 

on annettava asianomaisille henkilöille 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 

12 artiklassa ja asetuksen (EU) 2016/679 

12, 13 ja 14 artiklassa vaaditut tiedot 

kyseisissä säännöksissä edellytettävällä 

tavalla. Viranomaisen on annettava tiedot 

siinä vaiheessa, kun kyseisten henkilöiden 

tietoja kerätään. 
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta 

saada asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 ja 

12 artiklassa ja asetuksen (EU) 2016/679 

13 ja 14 artiklassa tarkoitettuja tietoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Voidakseen käyttää asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan 

sekä asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 

18 artiklan mukaisia oikeuksiaan henkilöllä 

on oltava oikeus kääntyä 

rinnakkaishenkilöllisyyksien manuaalisesta 

todentamisesta vastuussa olevan 

jäsenvaltion tai minkä tahansa jäsenvaltion 

puoleen, jonka on tutkittava pyyntö ja 

vastattava siihen. 

1. Voidakseen käyttää asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan 

sekä asetuksen (EU) 2016/679 15, 16, 17 ja 

18 artiklan mukaisia, CIR:ään, yhteiseen 

BMS:ään ja MID:hen sisältyvien 

henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 
oikeuksiaan henkilöllä on oltava oikeus 

kääntyä rinnakkaishenkilöllisyyksien 

manuaalisesta todentamisesta vastuussa 

olevan jäsenvaltion tai minkä tahansa 

muun jäsenvaltion puoleen, jonka on 

tutkittava pyyntö ja vastattava siihen. 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Rinnakkaishenkilöllisyyksien 

manuaalisesta todentamisesta vastuussa 

olevan, 29 artiklassa tarkoitetun 

jäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jolle 

pyyntö on esitetty, on vastattava pyyntöön 

45 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. 

2. Rinnakkaishenkilöllisyyksien 

manuaalisesta todentamisesta vastuussa 

olevan, 29 artiklassa tarkoitetun 

jäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jolle 

pyyntö on esitetty, on vastattava pyyntöön 

mahdollisimman pian ja viimeistään 

45 päivän kuluttua sen vastaanottamisesta. 

Or. en 
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Tarkistus  151 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos henkilötietojen oikaisemista tai 

poistamista koskeva pyyntö esitetään 

muulle kuin vastuujäsenvaltiolle, sen 

jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on 

otettava yhteyttä vastuujäsenvaltion 

viranomaisiin seitsemän päivän kuluessa ja 

vastuujäsenvaltion on tarkistettava tietojen 

oikeellisuus ja tietojenkäsittelyn laillisuus 

30 päivän kuluessa yhteydenotosta. 

3. Jos henkilötietojen käyttöä, 

oikaisemista tai poistamista koskeva 

pyyntö esitetään muulle kuin 

vastuujäsenvaltiolle, sen jäsenvaltion, jolle 

pyyntö on esitetty, on otettava yhteyttä 

vastuujäsenvaltion viranomaisiin seitsemän 

päivän kuluessa ja vastuujäsenvaltion on 

tarkistettava tietojen oikeellisuus ja 

tietojenkäsittelyn laillisuus 

mahdollisimman pian ja viimeistään 

30 päivän kuluttua yhteydenotosta. 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos selvityksessä havaitaan, että 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimeen 

(MID) tallennetut tiedot ovat virheellisiä 

tai ne on kirjattu laittomasti, 

vastuujäsenvaltion tai tilanteesta riippuen 

jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on 

oikaistava tai poistettava kyseiset tiedot. 

4. Jos selvityksessä havaitaan, että 

CIR:ään, yhteiseen BMS:ään ja MID:hen 
tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai ne on 

kirjattu laittomasti, vastuujäsenvaltion tai 

tilanteesta riippuen jäsenvaltion, jolle 

pyyntö on esitetty, on viipymättä 

oikaistava tai poistettava kyseiset tiedot. 

Or. en 
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Tarkistus  153 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jos vastuujäsenvaltio muuttaa 

MID:ssä olevia tietoja niiden 

voimassaoloaikana, vastuujäsenvaltion on 

tehtävä 27 artiklassa ja tarvittaessa 

29 artiklassa säädetty käsittely sen 

määrittämiseksi, onko muutetut tiedot 

linkitettävä. Jos käsittely ei tuota osumaa, 

vastuujäsenvaltion tai tilanteesta riippuen 

jäsenvaltion, jolle pyyntö on esitetty, on 

poistettava tiedot 

henkilöllisyydenvahvistustiedostosta. Jos 

automaattinen käsittely tuottaa yhden tai 

useamman osuman, vastuujäsenvaltion on 

luotava tai päivitettävä asianomainen linkki 

tämän asetuksen asiaa koskevien 

säännösten mukaisesti. 

5. Jos vastuujäsenvaltio muuttaa 

CIR:ssä, yhteisessä BMS:ssä tai MID:ssä 

olevia tietoja niiden voimassaoloaikana, 

vastuujäsenvaltion on tehtävä 27 artiklassa 

ja tarvittaessa 29 artiklassa säädetty 

käsittely sen määrittämiseksi, onko 

muutetut tiedot linkitettävä. Jos käsittely ei 

tuota osumaa, vastuujäsenvaltion tai 

tilanteesta riippuen jäsenvaltion, jolle 

pyyntö on esitetty, on poistettava tiedot 

henkilöllisyydenvahvistustiedostosta. Jos 

automaattinen käsittely tuottaa yhden tai 

useamman osuman, vastuujäsenvaltion on 

luotava tai päivitettävä asianomainen linkki 

tämän asetuksen asiaa koskevien 

säännösten mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos vastuujäsenvaltio tai tilanteesta 

riippuen jäsenvaltio, jolle pyyntö on 

esitetty, ei ole samaa mieltä siitä, että 

MID:hen tallennetut tiedot ovat virheellisiä 

tai ne on kirjattu laittomasti, sen on 

annettava asianomaiselle henkilölle 

viipymättä kirjallisesti hallinnollinen 

päätös, jossa selitetään, minkä vuoksi se ei 

aio oikaista tai poistaa henkilöä koskevia 

tietoja. 

6. Jos vastuujäsenvaltio tai tilanteesta 

riippuen jäsenvaltio, jolle pyyntö on 

esitetty, ei ole samaa mieltä siitä, että 

CIR:ään, yhteiseen BMS:ään tai MID:hen 

tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai ne on 

kirjattu laittomasti, sen on annettava 

asianomaiselle henkilölle viipymättä 

kirjallisesti hallinnollinen päätös, jossa 

selitetään, minkä vuoksi se ei aio oikaista 

tai poistaa henkilöä koskevia tietoja. 

Or. en 
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Tarkistus  155 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Päätöksessä on lisäksi annettava 

asianomaiselle henkilölle tiedot 

mahdollisuudesta riitauttaa 3 kohdassa 

tarkoitettua pyyntöä koskeva päätös ja 

tarvittaessa tiedot siitä, miten hän voi 

nostaa kanteen tai tehdä kantelun 

toimivaltaisille viranomaisille tai 

tuomioistuimille ja mitä apua on saatavilla 

muun muassa toimivaltaisilta kansallisilta 

valvontaviranomaisilta. 

7. Päätöksessä on lisäksi annettava 

asianomaiselle henkilölle tiedot 

mahdollisuudesta riitauttaa 3 kohdassa 

tarkoitettua pyyntöä koskeva päätös ja 

tarvittaessa tiedot siitä, miten hän voi 

nostaa kanteen tai tehdä kantelun 

toimivaltaisille viranomaisille tai 

tuomioistuimille ja mitä apua on saatavilla 

muun muassa toimivaltaisilta kansallisilta 

valvontaviranomaisilta, sekä yhteystiedot. 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteentoimivuuden komponentteihin 

tallennettuja tai niiden käyttämiä tietoja ei 

saa siirtää kolmansille maille, 

kansainvälisille järjestöille eikä yksityisille 

osapuolille eikä asettaa niiden saataville 

lukuun ottamatta Interpolille tehtäviä 

siirtoja [ETIAS-asetuksen 18 artiklan 

2 kohdan b ja m alakohdassa] tarkoitetun 

automatisoidun käsittelyn suorittamiseksi 

tai asetuksen (EU) 2016/399 8 artiklan 

2 kohdassa säädetyissä tarkoituksissa. 

Tällaisissa henkilötietojen siirroissa 

Interpolille on noudatettava asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 9 artiklan ja asetuksen 

(EU) 2016/679 V luvun säännöksiä. 

Yhteentoimivuuden komponentteihin 

tallennettuja tai niiden käyttämiä tietoja ei 

saa siirtää kolmansille maille, 

kansainvälisille järjestöille eikä yksityisille 

osapuolille eikä asettaa niiden saataville, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

[ETIAS-asetuksen 55 artiklan], asetuksen 

(EU) 2017/2226 44 artiklan ja asetuksen 

(EY) N:o 676/2008 31 artiklan 

soveltamista ja hakujen tekemistä 

Interpol-tietokannoista ESP:n kautta 

tämän asetuksen 9 artiklan 5 kohdan 

mukaisesti. Henkilötietojen siirroissa 

Interpolille on noudatettava asetuksen 

(EY) N:o 45/2001 9 artiklan ja asetuksen 

(EU) 2016/679 V luvun säännöksiä. 

Or. en 
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Perustelu 

Olisi syytä viitata säännöksiin, jotka koskevat tietojen siirtoa kulloisestakin 

tietotekniikkajärjestelmästä. Lisäksi olisi mainittava tämän asetuksen ainoa uusi siirtoja 

koskeva säännös, eli hakujen tekeminen Interpolin tiedoista ESP:n kautta. 

Matkustuslupahakemuksen arviointitarkoituksessa tehtävän automatisoidun käsittelyn 

oikeusperusta ilmoitetaan ETIAS-asetuksessa ja olisi poistettava tästä. 

 

Tarkistus  157 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1. Kunkin jäsenvaltion on 

varmistettava, että asetuksen 

(EU) 2016/679 51 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu valvontaviranomainen valvoo 

itsenäisesti kyseisen jäsenvaltion tämän 

asetuksen nojalla suorittaman 

henkilötietojen käsittelyn 

lainmukaisuutta. 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – -1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 a. Kunkin jäsenvaltion on 

varmistettava, että direktiivin 

(EU) 2016/680 nojalla annettuja 

kansallisia lakeja, asetuksia ja 

hallinnollisia määräyksiä sovelletaan 

myös poliisiviranomaisten ja nimettyjen 

viranomaisten pääsyyn 

yhteentoimivuuden komponentteihin, 

myös liittyen niiden henkilöiden 

oikeuksiin, joiden tietoihin näin päästään. 

Or. en 
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Tarkistus  159 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – -1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 b. Direktiivin (EU) 2016/680 

41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

valvontaviranomaisen on valvottava 

jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja 

nimettyjen viranomaisten henkilötietoihin 

pääsyn lainmukaisuutta. Tämän 

asetuksen 49 artiklan 2 ja 2 a kohtaa 

sovelletaan vastaavasti. 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Asetuksen (EU) 2016/679 

49 artiklan nojalla nimetyn 

valvontaviranomaisen tai nimettyjen 

valvontaviranomaisten on varmistettava, 

että kansallisten vastuuviranomaisten 

suorittamat tietojenkäsittelytapahtumat 

tarkastetaan asiaankuuluvien 

kansainvälisten tarkastusstandardien 

mukaisesti vähintään joka neljäs vuosi. 

1. Asetuksen (EU) 2016/679 

51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

valvontaviranomaisen on varmistettava, 

että kansallisten vastuuviranomaisten 

suorittamat tietojenkäsittelytapahtumat 

tarkastetaan asiaankuuluvien 

kansainvälisten tarkastusstandardien 

mukaisesti vähintään joka neljäs vuosi. 

Tarkastuksen tulokset voidaan ottaa 

huomioon neuvoston asetuksella 

(EU) N:o 1053/20131 a perustetun 

mekanismin avulla suoritetuissa 

arvioinneissa. Asetuksen (EU) 2016/679 

51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

valvontaviranomaisten on vuosittain 

julkaistava tietojen oikaisemista, 

täydentämistä tai poistamista taikka 

tietojen käsittelyn rajoittamista koskevien 

pyyntöjen lukumäärä, niiden seurauksena 

toteutetut toimet ja kyseisten henkilöiden 
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pyynnöstä toteutettujen oikaisujen, 

täydennysten, poistojen ja käsittelyn 

rajoitusten lukumäärä. 

 __________________ 

 1 a Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, 

annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, 

arviointi- ja valvontamekanismin 

perustamisesta Schengenin säännöstön 

soveltamisen varmistamista varten ja 

toimeenpanevan komitean 16 päivänä 

syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin 

arviointi- ja soveltamiskomitean 

perustamisesta tekemän päätöksen 

kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, 

s. 27). 

Or. en 

 

Tarkistus  161 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että niiden valvontaviranomaisilla on 

riittävät resurssit niille tämän asetuksen 

nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että niiden valvontaviranomaisella on 

riittävät resurssit niille tämän asetuksen 

nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi 

sekä mahdollisuus saada neuvoja 

henkilöiltä, joilla on riittävä 

asiantuntemus biometrisistä tiedoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

asetuksen (EU) 2016/679 51 artiklan 
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1 kohdassa tarkoitetulle 

valvontaviranomaiselle kaikki sen 

pyytämät tiedot ja erityisesti annettava 

sille tietoa toimista, joita ne ovat 

toteuttaneet tässä asetuksessa säädettyjen 

tehtäviensä hoitamiseksi. Jäsenvaltioiden 

on annettava asetuksen (EU) 2016/679 

51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 

valvontaviranomaisille pääsy 

lokitietoihinsa sekä pääsy milloin tahansa 

kaikkiin toimitiloihin, joita käytetään 

yhteentoimivuustarkoituksessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä 

on valvoa eu-LISAn, Europolin ja 

Euroopan raja- ja merivartioviraston 

suorittamia tämän asetuksen mukaisia 

henkilötietojen käsittelytoimia ja 

varmistaa, että tällaiset toimet suoritetaan 

asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja tämän 

asetuksen mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Eu-LISAn on toimitettava Euroopan 

tietosuojavaltuutetun pyytämät tiedot ja 

myönnettävä tietosuojavaltuutetulle pääsy 

kaikkiin asiakirjoihin ja 10, 16, 24 ja 

36 artiklassa tarkoitettuihin lokitietoihin 
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sekä annettava hänelle milloin tahansa 

pääsy kaikkiin toimitiloihinsa. 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan tietosuojavaltuutettu 

toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten 

valvontaviranomaisten kanssa sellaisten 

erityiskysymysten yhteydessä, jotka 

edellyttävät jäsenvaltioiden toimia, 

erityisesti jos Euroopan 

tietosuojavaltuutettu tai kansallinen 

valvontaviranomainen havaitsee 

jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria 

eroja tai mahdollisesti lainvastaisia 

tiedonsiirtoja yhteentoimivuuden 

komponenttien viestintäkanavia pitkin, tai 

yhden tai useamman kansallisen 

valvontaviranomaisen esittämien, tämän 

asetuksen täytäntöönpanoa ja tulkintaa 

koskevien kysymysten yhteydessä. 

1. Valvontaviranomaiset ja Euroopan 

tietosuojavaltuutettu tekevät kukin 

toimivaltansa puitteissa aktiivisesti 

yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään ja 

varmistavat yhteentoimivuuden 

komponenttien ja tämän asetuksen muiden 

säännösten soveltamisen yhteensovitetun 

valvonnan. 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 

tapauksissa koordinoitu valvonta 

varmistetaan asetuksen (EU) XXXX/2018 

[tarkistettu asetus 45/2001] 62 artiklan 

mukaisesti. 

2. Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 

valvontaviranomaiset vaihtavat tarpeen 

mukaan asiaankuuluvia tietoja, avustavat 

toisiaan tarkastusten ja tutkimusten 

suorittamisessa, tarkastelevat tämän 

asetuksen tulkintaan ja soveltamiseen 

mahdollisesti liittyviä vaikeuksia, 
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arvioivat riippumattomaan valvontaan tai 

rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä 

ongelmia, laativat yhdenmukaisia 

ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi 

yhdessä sekä edistävät tietoisuutta 

tietosuojaoikeuksista. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on ehdotuksen ainoa kohta, jossa komissio viittaa asetuksen (EY) N:o 45/2001 

tarkistamista koskevaan ehdotukseen. Muut viittaukset koskevat voimassa olevaa 

lainsäädäntöä. Koska uutta asetusta ei ole vielä hyväksytty, lienee asianmukaista pitäytyä 

tietotekniikkajärjestelmien säännöksissä. 

 

Tarkistus  167 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä olevan 2 kohdan 

soveltamiseksi valvontaviranomaiset ja 

Euroopan tietosuojavaltuutettu 

kokoontuvat vähintään kaksi kertaa 

vuodessa asetuksella (EU) 2016/679 

perustetun Euroopan 

tietosuojaneuvoston, jäljempänä 

’Euroopan tietosuojaneuvosto’, puitteissa. 

Euroopan tietosuojaneuvosto järjestää 

kyseiset kokoukset ja vastaa niiden 

kustannuksista. Ensimmäisessä 

kokouksessa hyväksytään työjärjestys. 

Uusia työmenetelmiä kehitetään yhteisesti 

tarpeen mukaan. 

Or. en 
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Tarkistus  168 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Euroopan tietosuojaneuvosto 

toimittaa Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, komissiolle, Europolille, 

Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja 

eu-LISAlle yhteisen toimintakertomuksen 

kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulosta ja sen jälkeen kahden 

vuoden välein. Kertomukseen on 

sisällytettävä kunkin jäsenvaltion 

valvontaviranomaisen laatima kyseistä 

jäsenvaltiota koskeva luku. 

Or. en 

 

Tarkistus  169 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eu-LISA ylläpitää teknisissä 

toimipaikoissaan yhteentoimivuuden 

komponentteja, jotka tarjoavat tässä 

asetuksessa säädetyt toiminnot 53 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, 

saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien 

ehtojen mukaisesti. 

2. Eu-LISA ylläpitää teknisissä 

toimipaikoissaan yhteentoimivuuden 

komponentteja, jotka tarjoavat tässä 

asetuksessa säädetyt toiminnot 37 ja 

37 a artiklassa ja 53 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen turvallisuutta, saatavuutta, 

laatua ja nopeutta koskevien ehtojen 

mukaisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  170 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Eu-LISA vastaa yhteentoimivuuden 

komponenttien kehittämisestä ja 

mukautuksista, joita EES-, VIS-, [ETIAS-], 

SIS- ja Eurodac-järjestelmän 

keskusjärjestelmien ja [ECRIS-TCN-

järjestelmän] sekä eurooppalaisen 

hakuportaalin, yhteisen biometrisen 

tunnistuspalvelun, yhteisen 

henkilötietorekisterin ja 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistimen 
välisen yhteentoimivuuden toteuttaminen 

edellyttää. 

Eu-LISA vastaa yhteentoimivuuden 

komponenttien suunnittelusta, 

kehittämisestä ja mukautuksista, joita EES-

, VIS-, [ETIAS-], SIS- ja Eurodac-

järjestelmän keskusjärjestelmien ja 

[ECRIS-TCN-järjestelmän] sekä ESP:n, 

yhteisen BMS:n, CIR:n, MID:n ja 

CRRS:n välisen yhteentoimivuuden 

toteuttaminen edellyttää. 

Or. en 

Perustelu 

Lisäys tarvitaan 39 artiklan 2 kohdan vuoksi. 

 

Tarkistus  171 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 3 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien 

laatimisesta ja täytäntöönpanosta, 

testauksesta ja hankkeen yleisestä 

koordinoinnista. 

Kehittäminen koostuu teknisten eritelmien 

laatimisesta ja täytäntöönpanosta, 

testauksesta ja hankkeen yleisestä 

hallinnoinnista ja koordinoinnista. 

Or. en 
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Tarkistus  172 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteentoimivuuden kunkin komponentin 

käyttöönoton jälkeen eu-LISA vastaa 

keskusinfrastruktuurin ja yhdenmukaisten 

kansallisten rajapintojen teknisestä 

hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on 

aina paras saatavilla oleva teknologia, 

josta tehdään kustannushyötyanalyysi. 

Lisäksi eu-LISA vastaa 6, 12, 17, 25 ja 

39 artiklassa tarkoitetun 

viestintäinfrastruktuurin teknisestä 

hallinnoinnista. 

Yhteentoimivuuden kunkin komponentin 

käyttöönoton jälkeen eu-LISA vastaa 

yhteentoimivuuden komponenttien 

keskusinfrastruktuurin teknisestä ja 

turvallisuutta koskevasta hallinnoinnista, 

mukaan lukien huolto ja tekninen kehitys. 

Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden 

kanssa, että käytetään aina parasta 

saatavilla olevaa teknologiaa, josta 

tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi 

eu-LISA vastaa 6, 12, 17, 25 ja 

39 artiklassa tarkoitetun 

viestintäinfrastruktuurin teknisestä 

hallinnoinnista ja turvallisuudesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteentoimivuuden komponenttien 

tekniseen hallinnointiin kuuluvat kaikki 

tehtävät yhteentoimivuuden komponenttien 

pitämiseksi toiminnassa ympäri 

vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa 

tämän asetuksen mukaisesti sekä erityisesti 

ylläpito ja tarpeellinen tekninen 

kehittäminen, joilla varmistetaan, että 

komponentit toimivat tyydyttävällä 

teknisen laadun tasolla, erityisesti kun on 

kyse teknisten eritelmien mukaisesta, 

keskusinfrastruktuureista tehtyjen hakujen 

vasteajasta. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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Tarkistus  174 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Yhteentoimivuuden komponenttien 

turvallisuuden hallintaan kuuluvat kaikki 

tehtävät, joilla varmistetaan kaikkien 

yhteentoimivuuden komponenttien eheys, 

luottamuksellisuus ja käytettävyys tämän 

asetuksen mukaisesti, ja erityisesti 

ehkäisevät toimenpiteet, joilla vältetään 

niin fyysiseen turvallisuuteen liittyvät 

kuin tietoturvapoikkeamat, sekä toimet, 

joilla reagoidaan näihin poikkeamiin ja 

selvitään niistä, jos ne eivät ole 

vältettävissä. 

Or. en 

 

Tarkistus  175 

Ehdotus asetukseksi 

54 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 54 a artikla 

 Europolin tehtävät 

 1.  Europol varmistaa ESP:n ja 

yhteisen BMS:n kautta Europolin 

tietoihin kohdistuvien hakujen käsittelyn 

ja mukauttaa vastaavasti Querying 

Europol Systems (QUEST) -

käyttöliittymänsä niin, että sitä voidaan 

käyttää perussuojatason tiedoilla. 

 2.  Europol vastaa hallinnoinnista ja 

järjestelyistä, jotka koskevat sen 

asianmukaisesti valtuutetun henkilöstön 

pääsyä ESP:hen ja CIR:ään tämän 

asetuksen mukaisesti, sekä tällaisia 

henkilöstön jäseniä ja heidän profiilejaan 
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koskevan luettelon laatimisesta ja 

säännöllisestä päivittämisestä. 

 3.  Europolin tämän asetuksen 

mukaisesti suorittamaan 

tietojenkäsittelyyn sovelletaan asetusta 

(EU) 2016/794. 

Or. en 

 

Tarkistus  176 

Ehdotus asetukseksi 

55a artikla – 1 kohta  

Asetus (EU) N:o 2016/399 

8 artikla – 4 a kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toisen linjan rajavartijan on käytettävä 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistinta ja 

[yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 

2018/XX 4 artiklan 35 alakohdassa] 

tarkoitettua yhteistä henkilötietorekisteriä 

tai Schengenin tietojärjestelmää tai 

molempia arvioidakseen linkitettyjen 

henkilöllisyyksien eroja ja suoritettava 

lisätarkistuksia, jotka ovat tarpeen, jotta 

voidaan tehdä päätös linkin tilasta ja 

väristä sekä päätös asianomaisen henkilön 

maahantulosta tai maahantulon 

epäämisestä. 

Rajavartijan on käytettävä 

rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistinta ja 

[yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 

2018/XX 4 artiklan 35 alakohdassa] 

tarkoitettua yhteistä henkilötietorekisteriä 

tai Schengenin tietojärjestelmää tai 

molempia arvioidakseen linkitettyjen 

henkilöllisyyksien eroja ja suoritettava 

lisätarkistuksia, jotka ovat tarpeen, jotta 

voidaan tehdä päätös linkin tilasta ja 

väristä sekä päätös asianomaisen henkilön 

maahantulosta tai maahantulon 

epäämisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  177 

Ehdotus asetukseksi 

55 b artikla –1 kohta –14 alakohta 

Asetus (EU) 2017/2226 

32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi välineenä 

tuntemattomaksi jääneen, 

terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta 

rikoksesta epäillyn, tällaiseen rikokseen 

syyllistyneen tai tällaisen rikoksen epäillyn 

uhrin tunnistamiseksi on sallittava 

ainoastaan, jos haku CIR:stä on 

käynnistetty [yhteentoimivuudesta annetun 

asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla ja 

kaikki 1 kohdassa ja 1 a kohdassa luetellut 

edellytykset täyttyvät. 

Pääsy EES:ään sen käyttämiseksi välineenä 

tuntemattomaksi jääneen, 

terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta 

rikoksesta epäillyn, tällaiseen rikokseen 

syyllistyneen tai tällaisen rikoksen epäillyn 

uhrin tunnistamiseksi on sallittava 

ainoastaan, jos haku CIR:stä on 

käynnistetty [yhteentoimivuudesta annetun 

asetuksen 2018/XX 22 artiklan] nojalla ja 

kaikki tämän artiklan 1 kohdassa ja 

1 a kohdassa luetellut edellytykset 

täyttyvät. 

Or. en 

 

Tarkistus  178 

Ehdotus asetukseksi 

55 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Lisätään 1 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

1) Lisätään 2 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

Or. en 

Perustelu 

2 artiklassa säädetään VIS-järjestelmän tarkoituksesta ja 1 artiklassa kohteesta ja 

soveltamisalasta. 

 

Tarkistus  179 

Ehdotus asetukseksi 

55 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 767/2008 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Viisumitietojärjestelmä helpottaa 

osaltaan viisumitietojärjestelmään 

rekisteröityjen henkilöiden virheetöntä 

tunnistamista ja auttaa siinä tallentamalla 

henkilöllisyystietoja, matkustusasiakirjojen 

”2. Viisumitietojärjestelmä helpottaa 

osaltaan viisumitietojärjestelmään 

rekisteröityjen henkilöiden virheetöntä 

tunnistamista ja auttaa siinä tallentamalla 

henkilöllisyystietoja, matkustusasiakirjojen 
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tietoja ja biometrisiä tietoja 

[yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 

2018/XX 17 artiklalla] perustettuun 

yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR) 

niitä edellytyksiä noudattaen ja niiden 

perimmäisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi, joista säädetään 

1 kohdassa.” 

tietoja ja biometrisiä tietoja 

[yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 

2018/XX 17 artiklalla] perustettuun 

yhteiseen henkilötietorekisteriin (CIR) 

mainitussa asetuksessa säädettyjä 
edellytyksiä noudattaen ja yksinomaan sen 

20 artiklassa tarkoitetussa 

tunnistamistarkoituksessa.” 

Or. en 

 

Tarkistus  180 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) henkilön kansalaisuus, sukupuoli ja 

syntymävuosi; 

b) henkilön kansalaisuus, sukupuoli ja 

syntymävuosi; näiden tietojen käyttö ei 

saa mahdollistaa henkilön tunnistamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  181 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) henkilön kansalaisuus, sukupuoli ja 

syntymävuosi; 

a) henkilön kansalaisuus, sukupuoli ja 

syntymävuosi; näiden tietojen käyttö ei 

saa mahdollistaa henkilön tunnistamista; 

Or. en 
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Tarkistus  182 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) unionin eri tietojärjestelmien 

välisten yhteyksien lukumäärä; 

Or. en 

 

Tarkistus  183 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) ajanjakso, jolloin järjestelmässä 

on ollut keltainen linkki; 

Or. en 

 

Tarkistus  184 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 3 kohta – d c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d c) ajanjakso, jolloin järjestelmässä 

on ollut punainen linkki. 

Or. en 

 

Tarkistus  185 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rinnakkaishenkilöllisyyksien 1. Rinnakkaishenkilöllisyyksien 
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tunnistaminen VIS-, Eurodac- ja SIS-

järjestelmiin tallennetuista tiedoista on 

ennen MID:n käyttöönottoa [asetuksen 

(EU) 2016/1624 33 artiklan a alakohdassa] 

tarkoitetun ETIAS-keskusyksikön 

vastuulla yhden vuoden ajan siitä 

ajankohdasta, jolloin eu-LISA ilmoittaa, 

että 62 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettu rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistinta (MID) koskeva testaus on 

saatettu päätökseen. 

Rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistaminen suoritetaan tämän asetuksen 

27 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

käyttämällä ainoastaan biometrisiä tietoja. 

tunnistaminen VIS-, Eurodac- EES- ja 

SIS-järjestelmiin tallennetuista tiedoista on 

ennen MID:n käyttöönottoa [asetuksen 

(EU) 2016/1624 33 artiklan a alakohdassa] 

tarkoitetun ETIAS-keskusyksikön 

vastuulla yhden vuoden ajan siitä 

ajankohdasta, jolloin eu-LISA ilmoittaa, 

että 62 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettu MID:tä koskeva testaus on 

saatettu päätökseen. 

Rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistaminen suoritetaan tämän asetuksen 

27 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

käyttämällä ainoastaan biometrisiä tietoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  186 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jäljempänä 61 artiklan 3 kohdan 

mukainen ilmoitus annetaan vasta, kun 

kaikki keltaiset linkit on tarkistettu ja 

muutettu joko vihreiksi tai punaiseksi 

linkeiksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  187 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Eu-LISA auttaa tarvittaessa 

ETIAS-keskusyksikköä tässä artiklassa 

tarkoitetussa rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistamisessa. 

Poistetaan. 
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Or. en 

Perustelu 

Eu-LISA ei pääse tietoihin, joten se ei voi avustaa rinnakkaishenkilöllisyyksien 

tunnistamisessa. 

 

Tarkistus  188 

Ehdotus asetukseksi 

62 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) eu-LISA on ilmoittanut, että sen 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

suorittama kyseisen yhteentoimivuuden 

komponentin kattava testaus on saatettu 

onnistuneesti päätökseen; 

b) eu-LISA on ilmoittanut, että sen 

yhteistyössä jäsenvaltioiden, ETIAS-

keskusyksikön ja Europolin kanssa 

suorittama kyseisen yhteentoimivuuden 

komponentin kattava testaus on saatettu 

onnistuneesti päätökseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  189 

Ehdotus asetukseksi 

67 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä 

jäsenvaltioiden, eu-LISAn ja muiden 

relevanttien virastojen kanssa saataville 

käytännön käsikirjan yhteentoimivuuden 

komponenttien toteuttamisesta ja 

hallinnoinnista. Käytännön käsikirjassa 

esitetään teknisiä ja toimintaan liittyviä 

ohjeita, suosituksia ja parhaita käytäntöjä. 

Komissio hyväksyy käytännön käsikirjan 

suosituksen muodossa. 

Komissio päivittää tiiviissä yhteistyössä 

jäsenvaltioiden, eu-LISAn ja muiden 

relevanttien virastojen kanssa tarvittavat 

tiedot EES-, VIS-, [ETIAS-], Eurodac-, 

SIS- ja [ECRIS-TCN-]järjestelmistä 

saataville annettuihin käytännön 

käsikirjoihin ja antaa käytännön 

käsikirjan yhteentoimivuuden 

komponenttien toteuttamisesta ja 

hallinnoinnista. Käsikirjoissa esitetään 

teknisiä ja toimintaan liittyviä ohjeita, 

suosituksia ja parhaita käytäntöjä. 

Komissio hyväksyy päivitykset kutakin 

järjestelmää koskevassa säädöksessä 

annettujen sääntöjen mukaisesti ja siinä 

vahvistetussa muodossa. 

Yhteentoimivuuden komponentteja 
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koskeva käsikirja hyväksytään suosituksen 

muodossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  190 

Ehdotus asetukseksi 

68 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Eu-LISA antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 

kertomuksen yhteentoimivuuden kunkin 

komponentin teknisestä toiminnasta ja sen 

turvallisuudesta neljän vuoden kuluttua 

kunkin yhteentoimivuuden komponentin 

käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän 

vuoden välein. 

4. Eu-LISA antaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 

kertomuksen yhteentoimivuuden kunkin 

komponentin teknisestä toiminnasta ja sen 

turvallisuudesta kolmen vuoden kuluttua 

kunkin yhteentoimivuuden komponentin 

käyttöönotosta ja sen jälkeen kolmen 

vuoden välein. 

Or. en 

 

Tarkistus  191 

Ehdotus asetukseksi 

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) arvioidaan sitä, miten jäsenvaltiot 

ovat käyttäneet CIR:ää tunnistamiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  192 

Ehdotus asetukseksi 

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) arvioidaan CID:stä 
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lainvalvontatarkoituksessa tehtyjä 

hakuja; 

Or. en 

 

Tarkistus  193 

Ehdotus asetukseksi 

68 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) arvioidaan Interpolin 

tietokannoista ESP:n kautta tehtyjä 

hakuja, mukaan lukien tiedot Interpolin 

tietokannoista saatujen osumien 

lukumäärästä ja tiedot mahdollisesti 

ilmenneistä ongelmista. 

Or. en 

Perustelu 

Raporttien mukaan jotkut kolmannet maat ovat väärinkäyttäneet Interpolin kuulutuksia 

poliittisiin tarkoituksiin. Siksi on tärkeää seurata, miten unionin järjestelmissä käytetään 

Interpolin tietokantoja. Tarkistus vastaa ETIAS-asetukseen tehtyä tarkistusta. 

 

Tarkistus  194 

Ehdotus asetukseksi 

68 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio toimittaa kyseiset kertomukset 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja 

Euroopan unionin perusoikeusvirastolle. 

Or. en 
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PERUSTELUT 

Ehdotuksen tausta ja sisältö 
 

Komissio esitti 12. joulukuuta 2017 ehdotuksen kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien 

(rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle (COM(2017)0793) ja ehdotuksen 

kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä 

turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle (COM(2017)0794), joiden 

mukana on säädösehdotukseen liittyvä rahoitusselvitys ja jotka perustuvat 

vaikutustenarviointiin. Ehdotukset pohjautuvat muun muassa 6. huhtikuuta 2016 annettuun 

komission tiedonantoon ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja 

sisäisen 

 

turvallisuuden tueksi” (COM(2016)0205), jossa komissio hahmotteli EU:n tarvetta lujittaa ja 

parantaa tietoteknisiä järjestelmiään, tietoarkkitehtuuriaan ja tietojen vaihtoa 

rajaturvallisuuden, lainvalvonnan ja terrorismintorjunnan alalla, sekä tietojärjestelmiä ja 

niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 11. toukokuuta 2017 

esittämään loppukertomukseen, jossa todettiin, että on yhteentoimivuuden toteuttamiseksi on 

välttämätöntä ja teknisesti mahdollista löytää käytännön ratkaisuja, että niistä voidaan saada 

operatiivista hyötyä ja että ne voidaan perustaa tietosuojavaatimuksia noudattaen. 

 

Ehdotuksessa perustetaan neljä yhteentoimivuuden komponenttia: eurooppalainen 

hakuportaali (ESP), yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu (yhteinen BMS), yhteinen 

henkilötietorekisteri (CIR) ja rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID). Siinä annetaan 

säännökset yhteentoimivuuden komponenttien tavoitteista, teknisestä rakenteesta, 

komponenttien käyttöä koskevista säännöistä, lokitietojen säilyttämisestä, tietojen laadusta, 

tietosuojasäännöistä, valvonnasta ja unionin virastojen ja jäsenvaltioiden velvollisuuksista. 

Lisäksi siinä muutetaan eräitä muita säädöksiä. 

 

Menettely 

 

Esittelijät ovat hakeneet aineksia komission ehdotuksen arvioimista ja tämän 

mietintöluonnoksen laatimista varten monista erilaisista lähteistä. Komission yksiköiden 

kanssa järjestettiin useita kokouksia, joihin varjoesittelijät osallistuivat ja joissa käytiin koko 

ehdotusta koskevia yksityiskohtaisia keskusteluja. Lisäksi eri sidosryhmiä ja asiantuntijoita 

kutsuttiin osallistumaan varjoesittelijöiden kanssa järjestettyihin kokouksiin. Näitä olivat 

unionin virastot, joita ehdotukset koskevat tai kiinnostavat (eu-LISA, Europol, Frontex, 

FRA), ja Euroopan tietosuojavaltuutettu. Kokousten järjestämisen lisäksi esitettiin 

lausuntopyyntö EU:n perusoikeusvirastolle ja vierailtiin eu-LISAn teknisessä toimipaikassa 

Strasbourgissa. 

 

Esittelijöiden kanta 

 

Esittelijät pitävät hyvänä komission ehdotuksia, joilla luodaan kehys EU:n tietojärjestelmien 

yhteentoimivuudelle. EU:n kansalaiset odottavat unionilta tehokasta turvapaikka- ja 

maahanmuuttoasioiden hallintaa, kunnollista ulkorajojen valvontaa ja toimia jatkuvien 

sisäisten turvallisuusuhkien ratkaisemiseksi. Pakolaiskriisi ja viime vuosien lukuisat 

terroristihyökkäykset ovat osoittaneet, että merkityksellisten tietojen jakamista on kiireesti 

parannettava. Tuloksellisuus näiden ongelmien ratkaisemisessa on tärkeää, jos halutaan 
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ylläpitää yleisön luottamusta unionin maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmään, unionin 

turvatoimiin ja sen kykyyn valvoa ulkorajojaan. 

 

Esittelijät ovat myös yhtä mieltä komission kanssa siitä, että hyödynnettäessä 

mahdollisuuksia, joita yhteentoimivuus tarjoaa turvallisuuden lisäämiseen ja ulkorajojen 

suojaamiseen, on otettava huomioon velvollisuus varmistaa, että uudessa yhteentoimivuuden 

ympäristössä mahdollisesti tapahtuva puuttuminen perusoikeuksiin rajoitetaan 

suhteellisuusperiaatetta noudattaen siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä, jotta yleisen 

edun mukaiset tavoitteet voidaan aidosti saavuttaa. Tämä tasapaino on otettu tarkasti 

huomioon esitetyissä tarkistuksissa. Esittelijät uskovat lisäksi, että yhteentoimivuuden 

komponentit tarjoavat mahdollisuuden parantaa perusoikeuksien suojaa esimerkiksi 

varmistamalla vilpittömässä mielessä toimivien henkilöiden virheettömän tunnistamisen ja 

torjumalla henkilöllisyyspetoksia. 

 

Yhteentoimivuuden toteuttaminen parantaa ulkorajojen valvontaa, koska se mahdollistaa 

nopean, yksinkertaisen ja tehokkaan pääsyn EU:n tietojärjestelmiin. Siksi on varottava 

sälyttämästä rajavartijoille lisää tehtäviä. Esittelijät ovat tehneet useita ehdotuksia tätä varten: 

Rajavartijalla ei ensinnäkään pitäisi olla ehdotonta velvollisuutta ohjata henkilö toisen linjan 

tarkastukseen, jos järjestelmä ilmoittaa keltaisesta linkistä. Päätöksen tekeminen kuuluu 

rajavartijalle, jolla on koulutus henkilöllisyyspetoksen havaitsemiseen. Toiseksi 

eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) olisi tuotettava vastaukset rajavartijalle välittömästi, kun 

ne järjestelmät, joista se hakee tietoja, tuottavat vastauksia. Sen ei pitäisi odottaa ja kerätä 

vastauksia eri järjestelmistä ennen kuin toimittaa ne rajavartijalle. Kolmanneksi olisi pantava 

painoa niiden rajavartijoiden kunnolliselle koulutukselle, jotka suorittavat tässä ehdotuksessa 

käyttöön otetun manuaalisen todentamisen. 

 

Esittelijät esittävät erillistä artiklaa, jossa korostetaan, että kaikkien yhteentoimivuuden 

komponenttien on mahdollistettava nopea, saumaton, tehokas ja valvottu pääsy käyttäen 

parasta saatavilla olevaa tekniikkaa, jotta vasteaika vastaisi operatiivisia tarpeita. Monissa 

rajavartijoiden, poliisien, maahanmuuttovirkailijoiden ja konsuliedustustojen henkilöstön 

päivittäisissä tehtävissä tarvitaan moitteettomasti toimivia yhteentoimivuuden 

komponentteja. Siksi on välttämätöntä taata komponenttien asianmukainen toiminta, mutta 

esittelijät pitävät yhtä lailla tärkeänä luoda varajärjestelmä etenkin yhteiselle 

henkilötietorekisterille (CIR) ja ESP:lle. Kaikkien komponenttien ja niiden taustalla olevien 

järjestelmien moitteeton toiminta riippuu näistä kahdesta komponentista, joille on siksi 

luotava varajärjestelmä. 

 

Esittelijät korostavat, että yhteentoimivuuden komponentit eivät muuta taustalla olevia 

järjestelmiä, sääntöjä tai menettelyjä. Yhteentoimivuuden komponenttien on määrä helpottaa 

pääsyä, mutta tämä ehdotus ei aiheuta muutoksia käyttöoikeuksiin. Tekstiin esitetään useita 

tarkistuksia tämän selventämiseksi. Ainoat käyttöoikeuksien muutokset liittyvät tietojen 

käyttöön lainvalvontatarkoituksessa, jossa monivaiheinen menettely korvataan mekanismilla, 

joka ilmoittaa osumista tai niiden puutteesta. Tällä optimoidaan taustalla olevien järjestelmien 

käyttö ja varmistetaan samalla, että hakuja tehdään vain merkityksellistä tietoa sisältäviin 

tietokantoihin. Esittelijät tarkistivat ehdotuksen menettelyä sen varmistamiseksi, että vain ne 

lainvalvontaviranomaiset, joilla on tietojärjestelmien täydet käyttöoikeudet, voivat tehdä 

järjestelmiin hakuja osumailmoitustoiminnolla. 
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Ehdotuksen ansiosta jäsenvaltioiden poliisiviranomaiset saavat tehdä CIR:stä hakuja henkilön 

tunnistamiseksi henkilöllisyyden selvittämisen yhteydessä, jos niille on annettu tähän 

valtuudet kansallisella säädöksellä. Esittelijöiden mielestä tunnistamismenettelyn olisi 

kuvastettava jäsenvalioiden vakiokäytäntöä. Siksi tekstiin esitetään tarkistuksia, joiden 

mukaan henkilö on ensin tunnistettava kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä sääntöjä ja 

menettelyjä noudattaen ja henkilö- tai matkustusasiakirjojen perusteella ennen kuin voidaan 

tehdä haku CIR:stä kyseisen henkilön biometrisillä tiedoilla. CIR:stä voidaan tehdä haku 

henkilön tunnistamiseksi vain, jos asianomainen on itse fyysisesti läsnä. 

 

Jotta komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti voisivat paremmin valvoa ja arvioida 

ehdotuksen toimivuutta, tähän artiklaan on tehty muitakin tarkistuksia. Ne koskevat erityisesti 

CIR:n käyttöä tunnistamistarkoituksessa ja lainvalvontatarkoituksessa sekä Interpolin 

tietokantojen käyttöä ESP:n kautta. 

 


