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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för 

interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om 

ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 

2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399 och förordning (EU) 2017/2226 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2018)0478), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 16.2, 74 samt artikel 77.2 a, 77.2 b, 77.2 d och 

77.2 e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka 

kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0002/2018), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor samt yttrandet från budgetutskottet (A8-0000/2018), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) I syfte att förbättra förvaltningen av 

de yttre gränserna, bidra till att förebygga 

och bekämpa irreguljär migration och 

främja en hög säkerhetsnivå inom området 

med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen 

– bland annat för att upprätthålla den 

allmänna säkerheten och allmänna 

(9) För att förbättra förvaltningen av 

de yttre gränserna, bidra till att förebygga 

och bekämpa irreguljär migration och 

främja en hög säkerhetsnivå inom området 

med frihet, säkerhet och rättvisa i unionen 

– bland annat för att upprätthålla den 

allmänna säkerheten och allmänna 
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ordningen och trygga säkerheten inom 

medlemsstaternas territorier – bör 

interoperabilitet inrättas mellan EU-

informationssystemen, dvs. [in- och 

utresesystemet], Informationssystemet för 

viseringar (VIS), [EU-systemet för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], 

Eurodac, Schengens informationssystem 

(SIS) och [det europeiska 

informationssystemet för utbyte av 

uppgifter ur kriminalregister avseende 

tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)] så att 

dessa EU-informationssystem och deras 

uppgifter kompletterar varandra. För att 

uppnå detta bör en europeisk sökportal 

(ESP), en gemensam biometrisk 

matchningstjänst, en gemensam databas för 

identitetsuppgifter (CIR) och en detektor 

för multipla identiteter (MID) inrättas som 

interoperabilitetskomponenter. 

ordningen och trygga säkerheten inom 

medlemsstaternas territorier, förbättra 

genomförandet av den gemensamma 

viseringspolitiken och bistå vid 

prövningen av ansökningar om 

internationellt skydd, för att upprätthålla 

allmänhetens förtroende för unionens 

migrations- och asylsystem, unionens 

säkerhetsåtgärder och unionens förmåga 

att förvalta de yttre gränserna – bör 

interoperabilitet inrättas mellan unionens 

informationssystem, dvs. in- och 

utresesystemet, Informationssystemet för 

viseringar (VIS), [EU-systemet för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], 

Eurodac, Schengens informationssystem 

(SIS) och [det europeiska 

informationssystemet för utbyte av 

uppgifter ur kriminalregister avseende 

tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)] så att 

dessa informationssystem i unionen och 

deras uppgifter kompletterar varandra. För 

att uppnå detta bör en europeisk sökportal 

(ESP), en gemensam biometrisk 

matchningstjänst, en gemensam databas för 

identitetsuppgifter (CIR) och en detektor 

för multipla identiteter (MID) inrättas som 

interoperabilitetskomponenter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Interoperabiliteten mellan EU-

informationssystem bör göra det möjligt 

för nämnda system att komplettera 

varandra för att underlätta korrekt 

identifiering av personer, bidra till att 

bekämpa identitetsbedrägeri, förbättra och 

harmonisera kvalitetskraven på uppgifterna 

i respektive EU-informationssystem, 

underlätta medlemsstaternas tekniska 

(10) Interoperabiliteten mellan unionens 

informationssystem bör göra det möjligt 

för nämnda system att komplettera 

varandra för att underlätta korrekt 

identifiering av personer, bidra till att 

bekämpa identitetsbedrägeri, förbättra och 

harmonisera kvalitetskraven på uppgifterna 

i unionens respektive informationssystem, 

bidra till att säkerställa en effektiv 
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implementering och operativa drift av 

befintliga och framtida EU-

informationssystem, stärka och förenkla 

de skyddsåtgärder för datasäkerhet och 

dataskydd som reglerar respektive EU-

informationssystem, rationalisera åtkomst i 

brottsbekämpningssyfte till in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac 

samt stödja syftena med in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS 

och [Ecris-TCN-systemet]. 

användning av unionens 

informationssystem, Europoluppgifter och 

Interpols databaser genom att underlätta 

åtkomst till dem för myndigheterna i 

enlighet med deras åtkomsträttigheter 

samt målen och syftena såsom de 

fastställs i de rättsliga instrument som 

reglerar de respektive systemen, stärka, 

förenkla och harmonisera de 

skyddsåtgärder för datasäkerhet och 

dataskydd som reglerar unionens 

respektive informationssystem samt 

rationalisera och förenkla åtkomst i 

brottsbekämpningssyfte till in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac 

samt stödja syftena med in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS 

och [Ecris-TCN]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Den europeiska sökportalen (ESP) 

bör inrättas för att tekniskt underlätta 

medlemsstaternas myndigheters och EU-

organens möjligheter att få snabb, smidig, 

effektiv, systematisk och kontrollerad 
åtkomst till EU-informationssystem, 

Europoluppgifter och Interpols databaser 

så att de kan utföra sina uppgifter, i 

enlighet med deras åtkomsträttigheter, och 

för att stödja syftena med in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS, 

[Ecris-TCN-systemet] och 

Europoluppgifterna. Den europeiska 

sökportalen möjliggör samtidiga parallella 

sökningar i alla relevanta EU-

informationssystem, Europoluppgifter och 

Interpols databaser och bör fungera som en 

gemensam kontaktpunkt eller 

meddelandehanterare för att söka i olika 

(13) ESP bör inrättas för att tekniskt 

underlätta medlemsstaternas myndigheters 

och unionsbyråernas möjligheter att få 

åtkomst till unionens informationssystem, 

Europoluppgifter och Interpols databaser 

så att de kan utföra sina uppgifter, i 

enlighet med deras åtkomsträttigheter, och 

för att stödja syftena med in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, SIS, 

[Ecris-TCN] och Europoluppgifterna. Den 

europeiska sökportalen möjliggör 

samtidiga parallella sökningar i unionens 

alla relevanta informationssystem, 

Europoluppgifter och Interpols databaser 

och bör fungera som en gemensam 

kontaktpunkt eller meddelandehanterare 

för att söka i olika centrala system och 

smidigt hämta den nödvändiga 

informationen, med full respekt för de 
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centrala system och smidigt hämta den 

nödvändiga informationen, med full 

respekt för de underliggande systemens 

åtkomstkontroll och dataskyddskrav. 

underliggande systemens åtkomstkontroll 

och dataskyddskrav. 

 (Ändringen från ”EU-organ” till 

”unionsbyråer” gäller hela texten. Om 

ändringen antas ska hela texten anpassas i 

överensstämmelse härmed.) 

Or. en 

Motivering 

En ny artikel 37a har införts för att återspegla nödvändigheten av att alla 

interoperabilitetskomponenter bör säkerställa snabb, smidig, effektiv och kontrollerad 

åtkomst, såväl som fullständig tillgänglighet i enlighet med artikel 53.1. Detta bör inte endast 

gälla ESP. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) För att säkerställa snabb och 

systematisk användning av alla EU-

informationssystem bör den europeiska 

sökportalen (ESP) användas för att söka i 

den gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter, in- och utresesystemet, 

VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN-

systemet]. Den nationella uppkopplingen 

till de olika EU-informationssystemen bör 

dock behållas som en teknisk reserv. ESP 

bör också användas av unionens organ för 

att göra sökningar i det centrala SIS i 

enlighet med deras åtkomsträttigheter och 

för att de ska kunna utföra sina uppgifter. 

ESP bör vara ytterligare ett sätt att söka i 

det centrala SIS, Europoluppgifter och 

Interpols system, som ett komplement till 

de befintliga särskilda gränssnitten. 

(16) För att säkerställa snabb och 

systematisk användning av unionens alla 

informationssystem bör den europeiska 

sökportalen (ESP) användas för att söka i 

den gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter, in- och utresesystemet, 

VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN]. En 

central backupversion av ESP på 

unionsnivå bör inrättas för att 

tillhandahålla alla funktionerna i det 

huvudsakliga ESP och en liknande 

prestandanivå i händelse av ett fel i 

detsamma. Den nationella uppkopplingen 

till unionens olika informationssystem bör 

dock behållas som en teknisk reserv. ESP 

bör också användas av unionens byråer för 

att göra sökningar i det centrala SIS i 

enlighet med deras åtkomsträttigheter och 

för att de ska kunna utföra sina uppgifter. 

ESP bör vara ytterligare ett sätt att söka i 

det centrala SIS, Europoluppgifter och 

Interpols system, som ett komplement till 
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de befintliga särskilda gränssnitten.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Biometriska uppgifter, såsom 

fingeravtryck och ansiktsbilder, är unika 

och ger därför en mycket mer tillförlitlig 

identifiering av en person än alfanumeriska 

uppgifter. Den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten bör vara ett tekniskt 

verktyg för att stärka och underlätta arbetet 

för de relevanta EU-informationssystemen 

och de andra 

interoperabilitetskomponenterna. 

Huvudsyftet med den gemensamma 

biometriska matchningstjänsten bör vara 

att underlätta identifiering av en person 

som kan ha registrerats i olika databaser, 

genom att matcha biometriska uppgifter 

mellan olika system och genom att bygga 

på en unik teknisk komponent i stället för 

fem olika i vart och ett av de underliggande 

systemen. Den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten bör främja säkerhet och 

ge fördelar i fråga om kostnader, underhåll 

och drift, tack vare att den grundar sig på 

en unik teknisk komponent i stället för 

olika komponenter i vart och ett av de 

underliggande systemen. Alla automatiska 

fingeravtrycksidentifieringssystem, även de 

som för närvarande används för Eurodac, 

VIS och SIS, använder biometriska mallar 

bestående av uppgifter som härrör från en 

särdragsextraktion från faktiska 

biometriska prov. Den gemensamma 

biometriska matchningstjänsten bör samla 

och lagra dessa biometriska mallar på ett 

enda ställe och därigenom underlätta 

jämförelser mellan systemen med 

biometriska uppgifter och möjliggöra 

(17) Biometriska uppgifter, såsom 

fingeravtryck och ansiktsbilder, är unika 

och ger därför en mycket mer tillförlitlig 

identifiering av en person än alfanumeriska 

uppgifter. Den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten bör vara ett tekniskt 

verktyg för att stärka och underlätta arbetet 

för unionens relevanta 

informationssystem, en effektiv 

användning av Europoluppgifter och de 

andra interoperabilitetskomponenterna. 

Huvudsyftet med den gemensamma 

biometriska matchningstjänsten bör vara 

att underlätta identifiering av en person 

som kan ha registrerats i olika databaser, 

genom att matcha biometriska uppgifter 

mellan unionens olika informationssystem 

och genom att bygga på en unik teknisk 

komponent i stället för fem olika i vart och 

ett av de underliggande systemen. Den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten bör främja säkerhet och 

ge fördelar i fråga om kostnader, underhåll 

och drift, tack vare att den grundar sig på 

en unik teknisk komponent i stället för 

olika komponenter i vart och ett av de 

underliggande systemen. Alla automatiska 

fingeravtrycksidentifieringssystem, även de 

som för närvarande används för Eurodac, 

VIS och SIS, använder biometriska mallar 

bestående av uppgifter som härrör från en 

särdragsextraktion från faktiska 

biometriska prov. Den gemensamma 

biometriska matchningstjänsten bör samla 

och lagra dessa biometriska mallar på ett 

enda ställe och därigenom underlätta 
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stordriftsfördelar vid utveckling och 

underhåll av de centrala EU-systemen. 

jämförelser mellan systemen med 

biometriska uppgifter och möjliggöra 

stordriftsfördelar vid utveckling och 

underhåll av unionens centrala system. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Den gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter (CIR) bör tillhandahålla 

en gemensam lagringsplats för 

identitetsuppgifter och biometriska 

uppgifter om tredjelandsmedborgare som 

har registrerats i in- och utresesystemet, 

VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN-

systemet] samt fungera som en gemensam 

komponent mellan dessa system för att 

lagra dessa uppgifter och möjliggöra 

sökningar. 

(25) CIR bör tillhandahålla en 

gemensam lagringsplats för 

identitetsuppgifter och biometriska 

uppgifter om tredjelandsmedborgare som 

har registrerats i in- och utresesystemet, 

VIS, [Etias], Eurodac och [Ecris-TCN] 

samt fungera som en gemensam 

komponent mellan dessa system för att 

lagra dessa uppgifter och möjliggöra 

sökningar. En central backupversion av 

CIR på unionsnivå bör inrättas för att 

tillhandahålla alla funktionerna i det 

huvudsakliga CIR och en liknande 

prestandanivå i händelse av ett fel i 

detsamma.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) För att säkerställa en korrekt 

identifiering av en person bör 

medlemsstaternas myndigheter som är 

behöriga att förebygga och bekämpa 

irreguljär migration och de behöriga 

myndigheter som avses i artikel 3.7 i 

(27) Om en medlemsstats 

polismyndighet inte har kunnat 

identifiera en person genom en sökning i 

CIR genom användning av de 

resehandlingar eller identitetsuppgifter 

som personen i fråga tillhandahåller, eller 
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direktiv 2016/680 ha rätt att söka i den 

gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter (CIR) med de 

biometriska uppgifter som personen i fråga 

lämnar under en identitetskontroll. 

om det föreligger tvivel om 

resehandlingarnas äkthet eller deras 

innehavares identitet, bör 

medlemsstaternas myndigheter som är 

behöriga att förebygga och bekämpa 

irreguljär migration och de behöriga 

myndigheter som avses i artikel 3.7 i 

direktiv 2016/680 ha rätt att söka i CIR 

med de biometriska uppgifter som 

personen i fråga lämnar under en 

identitetskontroll för att säkerställa en 

korrekt identifiering av personen i fråga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Om personens biometriska 

uppgifter inte kan användas eller 

sökningen med dessa uppgifter misslyckas 

bör sökningen utföras med vederbörandes 

identitetsuppgifter i kombination med 

resehandlingsuppgifter. Om sökningen 

visar att det finns uppgifter om personen i 

den gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter (CIR) bör 

medlemsstaternas myndigheter ha 

åtkomst att läsa de identitetsuppgifter som 

lagrats om personen i CIR, utan att det 

anges vilket EU-informationssystem 

uppgifterna tillhör. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 37 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) Detektorn för multipla identiteter 

(MID) bör skapa och lagra länkar mellan 

uppgifter i de olika EU-

informationssystemen för att spåra 

multipla identiteter, i det dubbla syftet att 

underlätta identitetskontroller för resenärer 

med ärligt uppsåt och bekämpa 

identitetsbedrägeri. MID bör endast 

innehålla länkar mellan personer som har 

registrerats i flera än ett EU-

informationssystem, strikt begränsat till de 

uppgifter som krävs för att verifiera att en 

person har registrerats lagligen eller 

olagligen med olika biografiska identiteter 

i olika system eller för att klargöra att två 

personer med liknande biografiska 

uppgifter inte är samma person. 

Behandlingen av uppgifter i den 

europeiska sökportalen (ESP) och den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten för att länka 

personakter mellan enskilda system bör 

hållas till ett absolut minimum och är 

således begränsad till spårning av multipla 

identiteter vid den tidpunkt då nya 

uppgifter läggs till i ett av de 

informationssystem som ingår i den 

gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter och SIS. MID bör 

omfatta skyddsåtgärder mot potentiell 

diskriminering eller ogynnsamma beslut 

mot personer som lagligen har multipla 

identiteter. 

(37) MID bör skapa och lagra länkar 

mellan uppgifter i unionens olika 

informationssystem för att spåra multipla 

identiteter, i det dubbla syftet att underlätta 

identitetskontroller för resenärer med ärligt 

uppsåt och bekämpa identitetsbedrägeri. 

MID bör endast innehålla länkar mellan 

personer som har registrerats i flera än ett 

av unionens informationssystem, strikt 

begränsat till de uppgifter som krävs för att 

verifiera att en person har registrerats 

lagligen eller olagligen med olika 

biografiska identiteter i olika system eller 

för att klargöra att två personer med 

liknande biografiska uppgifter inte är 

samma person. Behandlingen av uppgifter i 

ESP och den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten för att länka 

personakter mellan enskilda system och 

Europols databas bör hållas till ett absolut 

minimum och är således begränsad till 

spårning av multipla identiteter vid den 

tidpunkt då nya uppgifter läggs till i ett av 

unionens informationssystem som ingår i 

den gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter och SIS. MID bör 

omfatta skyddsåtgärder mot potentiell 

diskriminering eller ogynnsamma beslut 

mot personer som lagligen har multipla 

identiteter.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 43a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (43a) Eu-LISA bör utveckla och förvalta 
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alla interoperabilitetskomponenter på ett 

sätt som säkerställer snabb, smidig, 

effektiv och kontrollerad åtkomst samt 

fullständig tillgänglighet till sådana 

komponenter med en svarstid i linje med 

medlemsstaternas myndigheters operativa 

behov. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 52 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(52) ”(...) Europeiska 

datatillsynsmannen har hörts i enlighet med 

artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 

och avgav ett yttrande den ...”. 

(52) Europeiska datatillsynsmannen har 

hörts i enlighet med artikel 28.2 i 

förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett 

yttrande den 16 april 2018.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 53 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(53) När det gäller sekretess bör 

relevanta bestämmelser i 

tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 

Europeiska unionen och 

anställningsvillkoren för övriga anställda i 

Europeiska unionen tillämpas på 

tjänstemän och övriga anställda vars arbete 

har samband med SIS. 

(53) När det gäller sekretess bör 

relevanta bestämmelser i 

tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i 

Europeiska unionen och 

anställningsvillkoren för övriga anställda i 

Europeiska unionen tillämpas på 

tjänstemän och övriga anställda vars arbete 

har samband med uppgifter till vilka 

åtkomst fåtts genom någon av 

interoperabilitetskomponenterna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 58 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(58) En ändring av förordning (EU) 

2016/399 skulle dock krävas för att lägga 

till skyldigheten för en 

gränskontrolltjänsteman att hänvisa en 

tredjelandsmedborgare till den fördjupade 

kontrollen om sökningen i detektorn för 

multipla identiteter (MID) genom den 

europeiska sökportalen (ESP) anger att 

det finns en gul eller röd länk, för att inte 

förlänga väntetiden vid primärkontrollen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 59 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(59) Om sökningen i detektorn för 

multipla identiteter (MID) genom den 

europeiska sökportalen (ESP) resulterar i 

en gul länk eller upptäcker en röd länk, bör 

den gränskontrolltjänsteman som sköter 

den fördjupade kontrollen söka i den 

gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter eller Schengens 

informationssystem eller båda för att 

bedöma informationen om den person som 

kontrolleras, för att manuellt verifiera 

personens avvikande identitet och vid 

behov anpassa länkens färg. 

(59) Om sökningen i MID genom ESP 

resulterar i en gul länk eller upptäcker en 

röd länk, bör gränskontrolltjänstemannen 

söka i CIR eller SIS eller båda för att 

bedöma informationen om den person som 

kontrolleras, för att manuellt verifiera 

personens avvikande identitet och vid 

behov anpassa länkens färg. 

Or. en 

 



 

PR\1159909SV.docx 15/96 PE622.263v03-00 

 SV 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genom denna förordning 

tillsammans med [förordning 2018/xx om 

interoperabilitet för polissamarbete och 

rättsligt samarbete, asyl och migration] 

inrättas en ram för att säkerställa 

interoperabilitet mellan in- och 

utresesystemet, Informationssystemet för 

viseringar (VIS), [EU-systemet för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], 

Eurodac, Schengens informationssystem 

(SIS) och [Europeiska 

informationssystemet för utbyte av 

uppgifter ur kriminalregister avseende 

tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN-

systemet)] så att dessa system och data ska 

komplettera varandra. 

1. Genom denna förordning 

tillsammans med [förordning 2018/xx om 

interoperabilitet för polissamarbete och 

rättsligt samarbete, asyl och migration] 

inrättas en ram för att säkerställa 

interoperabilitet mellan in- och 

utresesystemet, Informationssystemet för 

viseringar (VIS), [EU-systemet för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias)], 

Eurodac, Schengens informationssystem 

(SIS) och [Europeiska 

informationssystemet för utbyte av 

uppgifter ur kriminalregister avseende 

tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN-

systemet)]. 

Or. en 

Motivering 

Den sista delen av denna punkt såsom den föreslås av kommissionen är varken tydlig vad 

gäller avsikt eller verkar vara nödvändig. Det är därför bättre att stryka den. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning innehåller också 

bestämmelser om kraven på uppgifternas 

kvalitet, ett universellt meddelandeformat 

(UMF), en central databas för rapporter 

och statistik och om ansvarsområden för 

medlemsstaterna och Europeiska byrån för 

den operativa förvaltningen av stora it-

system inom området frihet, säkerhet och 

rättvisa (eu-LISA) vad gäller utformningen 

och driften av 

3. Denna förordning innehåller också 

bestämmelser om kraven på uppgifternas 

kvalitet, ett universellt meddelandeformat 

(UMF), en central databas för rapporter 

och statistik och om ansvarsområden för 

medlemsstaterna och Europeiska byrån för 

den operativa förvaltningen av stora it-

system inom området frihet, säkerhet och 

rättvisa (eu-LISA) vad gäller 

utformningen, utvecklingen och driften av 
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interoperabilitetskomponenterna. interoperabilitetskomponenterna.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Genom denna förordning anpassas 

också förfarandena och villkoren för att 

medlemsstaternas brottsbekämpande 

myndigheter och Europeiska unionens byrå 

för samarbete inom brottsbekämpning 

(Europol) ska få åtkomst till in- och 

utresesystemet, Informationssystemet för 

viseringar (VIS), [EU-systemet för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias)] och 

Eurodac i syfte att förhindra, upptäcka och 

utreda terroristbrott eller andra grova brott 

som omfattas av deras behörighet. 

4. Genom denna förordning anpassas 

också förfarandena och villkoren för att 

medlemsstaternas utsedda myndigheter 

och Europeiska unionens byrå för 

samarbete inom brottsbekämpning 

(Europol) ska få åtkomst till in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac i 

syfte att förhindra, upptäcka och utreda 

terroristbrott eller andra grova brott. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Denna förordning möjliggör även 

verifiering av olika identiteter för en 

person som är lagrad i unionens 

informationssystem som omfattas av 

denna förordning och av identiteter som 

upptäcks genom de 

interoperabilitetskomponenter som 

fastställs i punkt 2. Denna förordning ger 

även medlemsstaterna möjlighet att 

utnyttja nationella lagstiftningsåtgärder 

för att bemyndiga polismyndigheter att 

söka i CIR endast i syfte att identifiera en 
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person.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Målen med interoperabilitet Mål 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) säkerställa en korrekt identifiering 

av personer, 

(a) Underlätta en korrekt identifiering 

av tredjelandsmedborgare som är 

registrerade i unionens 

informationssystem.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) förbättra och harmonisera EU-

informationssystemens krav på 

uppgiftskvalitet, 

(c) Förbättra och harmonisera 

kvaliteten på de uppgifter som lagras i 

unionens informationssystem.  

Or. en 
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Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) underlätta medlemsstaternas 

tekniska implementering och operativa 

drift av befintliga och framtida EU-

informationssystem, 

(d) Bidra till att säkerställa en effektiv 

användning av unionens 

informationssystem, Europoluppgifter och 

Interpols databaser genom att underlätta 

åtkomsten till dem för myndigheterna i 

enlighet med deras åtkomsträttigheter 

samt målen och syftena såsom de 

fastställs i de rättsliga instrument som 

reglerar de respektive systemen.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Rationalisera villkoren för 

brottsbekämpande myndigheters åtkomst 

till in- och utresesystemet, VIS, [Etias] och 

Eurodac. 

(f) Rationalisera och förenkla 

villkoren för brottsbekämpande 

myndigheters åtkomst till in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias] och Eurodac.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) gränsmyndighet: den 

gränskontrolltjänsteman som i enlighet 

med nationell rätt tilldelats uppgiften att 

genomföra in- och utresekontroller. 

(3) gränsmyndighet: den 

gränskontrolltjänsteman som i enlighet 

med nationell rätt tilldelats uppgiften att 

genomföra in- och utresekontroller enligt 

definitionen i artikel 2.11 i förordning 
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(EU) 2016/399.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) fingeravtrycksuppgifter: uppgifter 

om en persons fingeravtryck. 

(10) finger- och handavtrycksuppgifter: 

uppgifter om finger- och handavtryck som 

på grund av sin unika karaktär och de 

referenspunkter som de innefattar 

möjliggör exakta och övertygande 

jämförelser för att fastställa en persons 

identitet.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) EU-informationssystem: de stora 

it-system som förvaltas av eu-LISA. 

(18) Unionens informationssystem: in- 

och utresesystemet, VIS, [Etias], Eurodac, 

SIS och [Ecris-TCN] som förvaltas av eu-

LISA.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Europoluppgifter: de (19) Europoluppgifter: de 
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personuppgifter som tillhandahålls 

Europol för det syfte som avses i artikel 

18.2 a i förordning (EU) 2016/794. 

personuppgifter som behandlas av Europol 

för de syften som avses i artikel 18.2 a–c i 

förordning (EU) 2016/794. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) terroristbrott: ett brott enligt 

nationell rätt som motsvarar eller är 

likvärdigt med ett av de brott som avses i 

direktiv (EU) 2017/541. 

(25) terroristbrott: ett brott enligt 

nationell rätt som motsvarar ett av de brott 

som avses i artiklarna 3–14 i direktiv (EU) 

2017/541, eller som är likvärdigt ett av 

dessa brott för de medlemsstater som inte 

är bundna av detta direktiv. 

Or. en 

Motivering 

Det föreslås att det klargörs att begreppet ”likvärdig” endast gäller för de länder som inte är 

bundna av direktivet om terrorism. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) SIS: Schengens informationssystem 

som avses i [förordningen om SIS på 

området in- och utresekontroller, 

förordningen om SIS på området 

brottsbekämpning och förordningen om 

SIS på området återvändande av 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 

i medlemsstaterna]. 

(31) SIS: Schengens informationssystem 

som avses i [förordningen om SIS på 

området in- och utresekontroller, 

förordningen om SIS på området 

brottsbekämpning och förordningen om 

SIS på området återvändande av 

tredjelandsmedborgare som vistas i 

medlemsstaterna]. 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringen antas ska hela texten anpassas i 

överensstämmelse härmed.) 
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Or. en 

Motivering 

Korrigering av ett fel. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) den europeiska sökportalen: den 

europeiska sökportal som avses i artikel 6. 

den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten: 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta är inte en definition utan en förklaring av en förkortning. Förkortningarna införs och 

förklaras i artikel 1. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 34 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) den delade biometriska 

matchningstjänst som avses i artikel 15. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta är inte en definition utan en förklaring av en förkortning. Förkortningarna införs och 

förklaras i artikel 1. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 35 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) CIR: den gemensamma databas 

för identitetsuppgifter som avses i artikel 

17. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta är inte en definition utan en förklaring av en förkortning. Förkortningarna införs och 

förklaras i artikel 1. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) MID: den detektor för multipla 

identiteter som avses i artikel 25. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta är inte en definition utan en förklaring av en förkortning. Förkortningarna införs och 

förklaras i artikel 1. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 37 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) CRRS: den centrala databas för 

rapporter och statistik som avses i artikel 

39. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta är inte en definition utan en förklaring av en förkortning. Förkortningarna införs och 

förklaras i artikel 1. 



 

PR\1159909SV.docx 23/96 PE622.263v03-00 

 SV 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Icke-diskriminering Icke-diskriminering och grundläggande 

rättigheter 

Or. en 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Behandling av personuppgifter enligt 

denna förordning får inte leda till 

diskriminering av personer på någon 

grund, varken kön, ras eller etniskt 

ursprung, religion eller övertygelse, 

funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 

läggning. Den ska ske med fullständig 

respekt för mänsklig värdighet och 

integritet. Särskild hänsyn ska tas till barn, 

äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

Behandling av personuppgifter enligt 

denna förordning får inte leda till 

diskriminering av personer på grund av 

kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 

ursprung, genetiska särdrag, språk, 

religion eller övertygelse, politisk eller 

annan åskådning, tillhörighet till 

nationell minoritet, förmögenhet, börd, 

funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 

läggning. Den ska ske med fullständig 

respekt för mänsklig värdighet och 

integritet samt grundläggande rättigheter, 

inbegripet rätten till respekt för privatlivet 

och skydd av personuppgifter. Särskild 

hänsyn ska tas till barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning. Barnets bästa 

ska komma i främsta rummet. 

Or. en 

Motivering 

Det föreslås att artikeln anpassas till den överenskommelse som nåddes om Etias och därmed 

anpassas till grunderna såsom de föreskrivs i artikel 21 i stadgan. 
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Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Det ska inrättas en europeisk 

sökportal för att säkerställa att 

medlemsstaternas myndigheter och EU: s 

organ har snabb, kontinuerlig, effektiv, 

systematisk och kontrollerad åtkomst till 

de EU-informationssystem, 

Europoluppgifter och Interpols databaser 

som krävs för att de ska kunna utföra sina 
uppgifter i enlighet med sina 

åtkomsträttigheter och för att stödja målen 

för in- och utresesystemet, VIS, [Etias], 

Eurodac, SIS [Ecris-TCN-systemet] och 

Europoluppgifterna. 

1. Det ska inrättas en europeisk 

sökportal för att underlätta åtkomsten för 

medlemsstaternas myndigheter och för 

unionsbyråer till unionens 

informationssystem, till Europoluppgifter 

och till Interpols databaser vid utförandet 

av deras uppgifter och i enlighet med 

deras åtkomsträttigheter till, och målen 

och syftena för, in- och utresesystemet, 

VIS, [Etias], Eurodac, SIS [Ecris-TCN] 

och Europoluppgifter. 

Or. en 

Motivering 

En ny artikel 37a har införts för att återspegla nödvändigheten av att alla 

interoperabilitetskomponenter (inte endast den europeiska sökportalen) bör säkerställa 

snabb, smidig, effektiv och kontrollerad åtkomst, såväl som fullständig tillgänglighet i 

enlighet med artikel 53.1. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En säker kommunikationskanal 

mellan den europeiska sökportalen, 

medlemsstaterna och de EU-organ som har 

rätt att använda sökportalen i enlighet med 

unionsrätten. 

(b) En säker kommunikationskanal 

mellan den europeiska sökportalen, 

medlemsstaterna och de unionsbyråer som 

har rätt att använda sökportalen. 

Or. en 

Motivering 

Hänvisningen till unionsrätten tas upp i punkt 1. Den hör inte hemma i punkten om 
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beskrivningen av it-strukturen. Termen ”unionsrätt” är heller inte tillräckligt preciserad. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) En central backupversion av den 

europeiska sökportalen på unionsnivå 

som kan tillhandahålla alla funktionerna 

i den huvudsakliga europeiska 

sökportalen och en liknande 

prestandanivå i händelse av ett fel i 

densamma. Den europeiska sökportalen 

och dess backupversion ska vara belägna 

i eu-LISA:s tekniska anläggningar.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Användningen av den europeiska 

sökportalen ska begränsas till de 

myndigheter i medlemsstaterna och de EU-

organ som har åtkomst till in- och 

utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac 

och [Ecris-TCN-systemet], CIR och 

detektorn för multipla identiteter samt 

Europoluppgifter och Interpols databaser i 

enlighet med unionsrätten eller nationell 

lagstiftning avseende sådan åtkomst. 

1. Användningen av den europeiska 

sökportalen ska begränsas till de 

myndigheter i medlemsstaterna och de 

unionsbyråer som har åtkomst till in- och 

utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, Eurodac 

och [Ecris-TCN] i enlighet med de 

rättsliga instrument som reglerar dessa av 

unionens informationssystem, CIR och 

detektorn för multipla identiteter i enlighet 

med denna förordning samt 

Europoluppgifter i enlighet med 

förordning (EU) 2016/794 och till 

Interpols databaser i enlighet med 

unionsrätten eller nationell lagstiftning 

avseende sådan åtkomst. 

Or. en 
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Motivering 

Det är viktigt att vara mycket detaljerad vad gäller den rättsliga grunden för åtkomsten till de 

olika systemen. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Dessa myndigheter i medlemsstaterna och 

unionsbyråer får använda den europeiska 

sökportalen och de uppgifter som 

tillhandahålls genom densamma endast 

för de mål och syften som fastställs i de 

rättsliga instrument som reglerar dessa av 

unionens informationssystem och i denna 

förordning.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) De uppgiftsfält som ska användas 

vid sökningar. 

(a) De uppgiftsfält som möjligen ska 

användas vid sökningar.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) De EU-informationssystem, 

Europoluppgifter och Interpols databaser 

som ska och får konsulteras och som ska 

(b) De av unionens 

informationssystem, Europoluppgifter, 

Interpols databaser och de delar av dessa 
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tillhandahålla användaren ett svar. system som sökning får göras i och som 

ska tillhandahålla användaren ett svar. En 

användare som begär uppgifter på 

grundval av artikel 22 ska endast få ett 

meddelande om träff eller ingen träff om 

användaren är behörig att från den 

centrala åtkomstpunkten begära 

uppgifterna från ett enskilt 

informationssystem i unionen som 

tillhandahållit en träff i enlighet med de 

rättsliga instrument som reglerar systemet 

i fråga.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 63 för att 

närmare ange de tekniska detaljerna för de 

profiler som avses i punkt 1 för de 

användare av den europeiska sökportalen 

vilka avses i artikel 7.1 i enlighet med 

deras åtkomsträttigheter. 

2. Kommissionen ska anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 63 för att 

närmare ange de tekniska detaljerna för de 

profiler som avses i punkt 1 för de 

användare av den europeiska sökportalen 

vilka avses i artikel 7.1 i enlighet med 

deras åtkomsträttigheter, såsom fastställts i 

de rättsliga instrument som reglerar 

unionens informationssystem och, i 

tillämpliga fall, nationell lagstiftning.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den europeiska sökportalens 

användare ska inleda en sökning genom att 

mata in uppgifter i sökportalen i enlighet 

1. Den europeiska sökportalens 

användare ska inleda en sökning genom att 

mata in uppgifter i sökportalen i enlighet 
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med sin användarprofil och sina 

åtkomsträttigheter. När en sökning har 

inletts ska den europeiska sökportalen, med 

hjälp av de uppgifter som matats in av 

sökportalens användare, söka samtidigt i 

in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, 

Eurodac, [Ecris-TCN-systemet] och CIR 

samt i Europoluppgifter och Interpols 

databaser. 

med sin användarprofil på sökportalen, 

som skapats i enlighet med artikel 8, och 

sina åtkomsträttigheter. När en sökning har 

inletts ska den europeiska sökportalen, med 

hjälp av de uppgifter som matats in av 

sökportalens användare, söka samtidigt i 

in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, 

Eurodac, [Ecris-TCN] och CIR samt i 

Europoluppgifter och Interpols databaser.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. In- och utresesystemet, [Etias], 

VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN-systemet], 

CIR och detektorn för multipla identiteter 

samt Europoluppgifter och Interpols 

databaser ska tillhandahålla de uppgifter 

som de innehåller som ett resultat av 

sökningen i den europeiska sökportalen. 

4. In- och utresesystemet, [Etias], 

VIS, SIS, Eurodac, [Ecris-TCN], CIR och 

detektorn för multipla identiteter samt 

Europoluppgifter och Interpols databaser 

ska tillhandahålla de uppgifter som de 

innehåller som ett resultat av sökningen i 

den europeiska sökportalen. Den 

europeiska sökportalen ska tillhandahålla 

svar till användaren så snart som 

uppgifter finns tillgängliga från något av 

systemen. Svaren till användaren från den 

europeiska sökportalen ska vara unika 

och ska innehålla alla de uppgifter som 

användaren har åtkomst till enligt 

unionsrätten och nationell lagstiftning. 

Utan att det påverkar artikel 20 ska det i 

svaret från den europeiska sökportalen 

anges vilket av unionens 

informationssystem eller vilken av 

unionens databaser som uppgifterna 

tillhör.  

Or. en 
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Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Vid en sökning i Interpols databaser 

ska utformningen av den europeiska 

sökportalen säkerställa att de uppgifter 

som används av sökportalens användare 

för att inleda en sökning inte delas med 

ägarna av Interpols uppgifter. 

5. Vid en sökning i Interpols databaser 

ska utformningen av den europeiska 

sökportalen säkerställa att ingen 

information röjs till ägaren av Interpols 

registrering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Svaret till användaren av den 

europeiska sökportalen ska vara unikt och 

ska innehålla alla de uppgifter som 

användaren har åtkomst till enligt 

unionsrätten. Svaret från den europeiska 

sökportalen ska vid behov ange vilket 

informationssystem eller vilken databas 

som uppgifterna tillhör. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av [artikel 46 i förordningen om in- och 

utresesystemet], artikel 34 i förordning 

(EG) nr 767/2008, [artikel 59 i 

Etiasförslaget] och artiklarna 12 och 18 i 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av [artikel 46 i förordningen om in- och 

utresesystemet], artikel 34 i förordning 

(EG) nr 767/2008, [artikel 59 i 

Etiasförslaget] och artiklarna 12 och 18 i 
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förordningen om SIS på området in- och 

utresekontroller, ska eu-LISA föra logg 

över all uppgiftsbehandling inom den 

europeiska sökportalen. Dessa loggar ska 

särskilt omfatta följande: 

förordningen om SIS på området in- och 

utresekontroller, ska eu-LISA föra logg 

över all uppgiftsbehandling inom den 

europeiska sökportalen. Dessa loggar ska 

omfatta följande: 

Or. en 

Motivering 

Rättsakterna för informationssystemen innehåller i sina respektive bestämmelser om loggar 

inte lydelsen ”särskilt”, som är mycket vag. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Myndighet i medlemsstaten och 

den enskilda användaren av den 

europeiska sökportalen, inklusive den 

profil för sökportalen som används och 

som avses i artikel 8. 

(a) Den myndighet i medlemsstaten 

eller den unionsbyrå som inleder 

sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Den profil för den europeiska 

sökportalen som används, i enlighet med 

artikel 8. 

Or. en 
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Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) I enlighet med nationella regler 

eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 

45/2001, beteckningen för den person som 

utförde sökningen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Dessutom ska medlemsstaterna och 

unionsbyråerna föra logg över de enskilda 

och unika användaridentifikationerna för 

den person som utför sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om det är tekniskt omöjligt att 

använda den europeiska sökportalen för att 

söka i ett eller flera av de EU-

informationssystem som avses i artikel 9.1 
eller i CIR, på grund av ett fel i den 

europeiska sökportalen, ska sökportalens 

användare underrättas av eu-LISA. 

1. Om det är tekniskt omöjligt att 

använda den europeiska sökportalen för att 

söka i ett eller flera av unionens 

informationssystem eller i CIR, på grund 

av ett fel i den europeiska sökportalen, ska 

sökportalens användare utan dröjsmål 

underrättas av eu-LISA.  

Or. en 
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Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om det är tekniskt omöjligt att 

använda den europeiska sökportalen för att 

söka i ett eller flera av de EU-

informationssystem som avses i artikel 9.1 
eller i CIR, på grund av ett fel i en 

medlemsstats nationella infrastruktur, ska 

medlemsstatens behöriga myndighet 

underrätta eu-LISA och kommissionen. 

2. Om det är tekniskt omöjligt att 

använda den europeiska sökportalen för att 

söka i ett eller flera av unionens 

informationssystem eller i CIR, på grund 

av ett fel i en medlemsstats nationella 

infrastruktur, ska medlemsstatens behöriga 

myndighet utan dröjsmål meddela alla 

dess användare och underrätta eu-LISA 

och kommissionen.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. I båda scenarierna och till dess att 

det tekniska felet har åtgärdats ska den 

skyldighet som avses i artikel 7.2 och 7.4 

inte tillämpas och medlemsstaterna får ha 

direkt åtkomst till de informationssystem 

som avses i artikel 9.1 eller till CIR med 

hjälp av sina respektive nationella 

enhetliga gränssnitt eller nationella 

kommunikationsinfrastrukturer. 

3. I båda scenarierna och till dess att 

det tekniska felet har åtgärdats ska den 

skyldighet som avses i artikel 7.2 och 7.4 

inte tillämpas och medlemsstaterna ska ha 

direkt åtkomst till unionens 

informationssystem eller till CIR med hjälp 

av sina respektive nationella enhetliga 

gränssnitt eller nationella 

kommunikationsinfrastrukturer.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Om det är tekniskt omöjligt att 

använda den europeiska sökportalen för 

att söka i ett eller flera av unionens 

informationssystem eller i CIR på grund 

av ett fel i en unionsbyrås infrastruktur 

ska byrån i fråga underrätta eu-LISA och 

kommissionen.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Det ska inrättas en gemensam 

biometrisk matchningstjänst för lagring av 

biometriska mallar och möjliggörande av 

sökningar med biometriska uppgifter i flera 

EU-informationssystem för att stödja CIR 

och detektorn för multipla identiteter och 

målen för in- och utresesystemet, VIS, 

Eurodac, SIS och [Ecris-TCN-systemet]. 

1. Det ska inrättas en gemensam 

biometrisk matchningstjänst för lagring av 

biometriska mallar och möjliggörande av 

sökningar med biometriska uppgifter i flera 

av unionens informationssystem för att 

stödja CIR och detektorn för multipla 

identiteter och målen för in- och 

utresesystemet, VIS, Eurodac, SIS och 

[Ecris-TCN] samt förordning (EU) 

2016/794. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En säker 

kommunikationsinfrastruktur mellan den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten, det centrala SIS och 

CIR. 

(b) En säker 

kommunikationsinfrastruktur mellan den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten, det centrala SIS, CIR, 

unionens informationssystem och 
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Europol.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) De uppgifter som avses i artikel 

20.3 w och x i förordningen om SIS på 

området brottsbekämpning. 

(d) De uppgifter som avses i artikel 

20.3 w och y i förordningen [om SIS på 

området brottsbekämpning]. 

Or. en 

Motivering 

Korrigering av ett fel. Avsikten var inte att behandla DNA-uppgifter. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) [De uppgifter som avses i artikel 13 

a i Eurodacförordningen.] 

(f) [De uppgifter som avses i artikel 

12 a och b, artikel 13.2 a och b samt 

artikel 14.2 a och b i 

Eurodacförordningen.]  

Or. en 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) De biometriska uppgifter som 

behandlas av Europol i de syften som 

avses i artikel 18.2 a–c i förordning (EU) 
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2016/794.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Lagringen av de uppgifter som 

avses i punkt 1 ska uppfylla de 

kvalitetsstandarder som avses i artikel 37.2. 

4. Lagringen av de uppgifter som 

avses i punkt 1 ska uppfylla de 

kvalitetsstandarder som avses i artikel 37. 

Or. en 

Motivering 

Det är bättre att hänvisa till artikel 37 i dess helhet och inte endast punkt 2 eftersom det 

hänvisas till flera kontrollmekanismer för uppgifter i artikel 37. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att söka på de biometriska uppgifter 

som lagrats i den gemensamma databasen 

för personuppgifter och SIS ska CIR och 

SIS använda de biometriska mallar som 

lagrats i den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten. Sökningar med 

biometriska uppgifter ska äga rum i 

enlighet med de syften som anges i denna 

förordning och i förordningen om in- och 

utresesystemet, VIS-förordningen, 

Eurodacförordningen, [SIS-

förordningarna] och [Ecris-TCN-

förordningen]. 

För att söka på de biometriska uppgifter 

som lagrats i den gemensamma databasen 

för personuppgifter och SIS ska CIR, SIS 

och Europoluppgifter använda de 

biometriska mallar som lagrats i den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten. Sökningar med 

biometriska uppgifter ska äga rum i 

enlighet med de syften som anges i artikel 

12.1 i denna förordning och i förordningen 

om in- och utresesystemet, VIS-

förordningen, Eurodacförordningen, [SIS-

förordningarna] och [Ecris-TCN-

förordningen]. 

Or. en 
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Motivering 

För att säkerställa rättssäkerhet är det viktigt att hänvisa till syftet såsom det är fastställt i 

artikel 12 och inte till förordningen i allmänhet. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De uppgifter som avses i artikel 13 ska 

lagras i den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten under den tid som 

motsvarande biometriska uppgifter lagras i 

CIR eller SIS. 

De uppgifter som avses i artikel 13 ska 

lagras i den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten under den tid som 

motsvarande biometriska uppgifter lagras i 

CIR i enlighet med artikel 19, SIS eller 

som Europoluppgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av [artikel 46 i förordningen om in- och 

utresesystemet], artikel 34 i förordning 

(EG) nr 767/2008 och [artiklarna 12 och 18 

i förordningen om SIS på området 

brottsbekämpning], ska eu-LISA föra logg 

över all uppgiftsbehandling inom den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten. Dessa loggar ska 

särskilt omfatta följande: 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av [artikel 46 i förordningen om in- och 

utresesystemet], artikel 34 i förordning 

(EG) nr 767/2008 och [artiklarna 12 och 18 

i förordningen om SIS på området in- och 

utresekontroller], ska eu-LISA föra logg 

över all uppgiftsbehandling inom den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten. Dessa loggar ska 

omfatta följande: 

Or. en 

Motivering 

Rättsakterna för informationssystemen innehåller i sina respektive bestämmelser om loggar 

inte lydelsen ”särskilt”, som är mycket vag. Hänvisningen bör göras till SIS in- och 

utresekontroller och inte till SIS på området brottsbekämpning. Korrigering av ett fel. 
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Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Den myndighet i medlemsstaten 

eller den unionsbyrå som inleder 

sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Resultaten av sökningen och datum 

och tidpunkt för resultatet. 

(f) Resultaten av sökningen och datum 

och tidpunkt för resultatet samt det av 

unionens informationssystem som 

uppgifterna erhölls från. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) I enlighet med nationella regler 

eller, i tillämpliga fall, förordning (EU) 

45/2001, beteckningen för den person som 

utförde sökningen. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Dessutom ska medlemsstaterna och 

unionsbyråerna föra logg över de enskilda 

och unika användaridentifikationerna för 

den person som utför sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En säker kommunikationskanal 

mellan CIR, medlemsstaterna och de EU-

organ som har rätt att använda den 

europeiska sökportalen i enlighet med 

unionsrätten. 

(b) En säker kommunikationskanal 

mellan CIR, medlemsstaterna och de 

unionsbyråer som har rätt att använda CIR 

i enlighet med nationell lagstiftning och 

unionsrätten 

Or. en 

Motivering 

Genom hänvisningen till CIR korrigeras ett fel i kommissionens förslag. 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) En central backupversion av CIR 

på unionsnivå som kan tillhandahålla alla 

funktionerna i det huvudsakliga CIR och 

en liknande prestandanivå i händelse av 

ett fel i detsamma. CIR och dess 

backupversion får vara i drift samtidigt. 

CIR och dess backupversion ska vara 
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belägna i eu-LISA:s tekniska 

anläggningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om uppgifter läggs till, ändras eller 

raderas i in- och utresesystemet, VIS och 

[Etias] ska de uppgifter som avses i artikel 

18 vilka lagras i personakten i CIR 

automatiskt läggas till, ändras eller raderas. 

1. Utan att uppgifterna från 

unionens respektive informationssystem 

dupliceras ska, om uppgifter läggs till, 

ändras eller raderas i in- och 

utresesystemet, VIS och [Etias] de 

uppgifter som avses i artikel 18 vilka lagras 

i personakten i CIR samtidigt och 

automatiskt läggas till, ändras eller raderas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Om en medlemsstats 

polismyndighet inte kunde identifiera en 

person på grundval av en resehandling 

eller genom de identitetsuppgifter som 

personen i fråga tillhandahåller efter 

regler och förfaranden som föreskrivs i 

nationell lagstiftning eller om det 

föreligger tvivel om resehandlingens 

äkthet eller dess innehavares identitet ska 

myndigheten kunna söka i CIR i enlighet 

med de regler som föreskrivs i punkterna 

1 och 2. 

Or. en 
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Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om en medlemsstats polismyndighet har 

bemyndigats genom de nationella 

lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 2, 

får myndigheten, endast i syfte att 

identifiera en person, söka i CIR med 

denna persons biometriska uppgifter som 

tagits under en identitetskontroll. 

Om den situation som avses i punkt -1 

uppstår och en medlemsstats 

polismyndighet har bemyndigats genom de 

nationella lagstiftningsåtgärder som avses i 

punkt 2, får myndigheten, endast i syfte att 

identifiera en person som är fysiskt 

närvarande, söka i CIR med denna persons 

biometriska uppgifter som tagits under en 

identitetskontroll. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om sökningen visar att uppgifter om denna 

person finns lagrade i CIR, ska 

medlemsstatens myndighet ha åtkomst till 

att konsultera de uppgifter som avses i 

artikel 18.1. 

Om sökningen visar att uppgifter om denna 

person finns lagrade i CIR, ska 

medlemsstaternas polismyndighet ha 

åtkomst till att konsultera de uppgifter som 

avses i artikel 18.1. Konsultationen ska 

inte röja vilket av unionens 

informationssystem uppgifterna tillhör. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om personens biometriska uppgifter inte 

kan användas eller om sökningen med 

dessa uppgifter misslyckas, ska sökningen 

utföras med vederbörandes 

identitetsuppgifter i kombination med 

resehandlingsuppgifter eller med de 

identitetsuppgifter som tillhandahållits av 

personen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstater som vill utnyttja den 

möjlighet som anges i denna artikel ska 

anta nationella lagstiftningsåtgärder. I 

sådana lagstiftningsåtgärder ska de exakta 

syftena med identitetskontroller anges 

inom ramen för de mål som avses i artikel 

2.1 b och c. De polismyndigheter som är 

behöriga ska utses och förfaranden, villkor 

och kriterier för sådana kontroller ska 

fastställas i dem. 

2. Medlemsstater som vill utnyttja den 

möjlighet som anges i denna artikel ska 

anta nationella lagstiftningsåtgärder. I 

sådana lagstiftningsåtgärder ska de exakta 

syftena med identitetskontroller anges 

inom ramen för de mål som avses i artikel 

2.2 b, och förfaranden, villkor och kriterier 

för sådana kontroller ska fastställas i dem. 

De polismyndigheter som är behöriga ska 

utses genom lagstiftningsåtgärderna. De 

medlemsstater som utnyttjar denna 

möjlighet ska överlämna texten i sina 

nationella lagstiftningsåtgärder till 

kommissionen. 

Or. en 

Motivering 

Förfarandena, villkoren och kriterierna för sådana kontroller genom användning av EU-

informationssystem bör fastställas i lagstiftning. Texten i denna lagstiftning bör överlämnas 

till kommissionen för att säkerställa en viss grad av öppenhet om användningen av dessa 

bestämmelser. 
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Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Det svar som anger att uppgifter om 

personen i fråga förekommer i något av 

de system som avses i punkt 1 får endast 

användas i syfte att lämna in en begäran 

om åtkomst som omfattas av de villkor 

och förfaranden som fastställs i respektive 

rättsliga instrument som reglerar sådan 

åtkomst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De uppgifter som avses i artikel 

18.1 och 18.2 ska raderas från CIR i 

enlighet med bestämmelserna om lagring 

av uppgifter i [förordningen om in- och 

utresesystemet], VIS-förordningen 

respektive [Etiasförordningen]. 

1. De uppgifter som avses i artikel 

18.1 och 18.2 ska automatiskt raderas från 

CIR i enlighet med bestämmelserna om 

lagring av uppgifter i [förordningen om in- 

och utresesystemet], VIS-förordningen 

respektive [Etiasförordningen]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Personakten ska lagras i CIR så 

länge de motsvarande uppgifterna lagras i 

minst ett av de informationssystem vars 

uppgifter finns i CIR. Skapandet av en länk 

ska inte påverka lagringsperioden för varje 

2. Personakten ska lagras i CIR så 

länge de motsvarande uppgifterna lagras i 

minst ett av de informationssystem vars 

uppgifter finns i CIR. Skapandet av en länk 

ska inte påverka lagringsperioden för varje 



 

PR\1159909SV.docx 43/96 PE622.263v03-00 

 SV 

post av de länkade uppgifterna. post av de länkade uppgifterna. När alla 

uppgifter till vilka en länk skapas raderas 

ska även länken raderas automatiskt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vad gäller åtkomst till CIR i 

enlighet med artikel 20 ska eu-LISA föra 

logg över all uppgiftsbehandling inom 

CIR. Dessa loggar ska särskilt omfatta 

följande: 

2. Vad gäller åtkomst till CIR i 

enlighet med artikel 20 ska eu-LISA föra 

logg över all uppgiftsbehandling inom 

CIR. Dessa loggar ska omfatta följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led -a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-a) Den myndighet i medlemsstaten 

som inleder sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Sökningens resultat. (d) Sökningens resultat och det av 

unionens informationssystem som 

uppgifterna erhölls från. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) I enlighet med nationella regler 

eller med förordning (EU) 2016/794 eller, 

i tillämpliga fall, förordning (EU) 

45/2001, beteckningen för den person som 

utförde sökningen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Dessutom ska medlemsstaterna föra logg 

över de enskilda och unika 

användaridentifikationerna för den 

person som utför sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vad gäller åtkomst till CIR i 

enlighet med artikel 21 ska eu-LISA föra 

logg över all uppgiftsbehandling inom 

CIR. Dessa loggar ska särskilt omfatta 

följande: 

3. Vad gäller åtkomst till CIR i 

enlighet med artikel 21 ska eu-LISA föra 

logg över all uppgiftsbehandling inom 

CIR. Dessa loggar ska omfatta följande: 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  88 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 – led -a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-a) Den myndighet i medlemsstaten 

som inleder sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) De uppgifter som används för att 

inleda sökningen, i förekommande fall. 

(c) De uppgifter som används för att 

inleda sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Sökningens resultat i 

förekommande fall. 

(d) Sökningens resultat och det av 

unionens informationssystem som 

uppgifterna erhölls från. 

Or. en 
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Ändringsförslag  91 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) I enlighet med nationella regler 

eller med förordning (EU) 2016/794 eller, 

i tillämpliga fall, förordning (EU) 

45/2001, beteckningen för den person som 

utförde sökningen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Dessutom ska medlemsstaterna föra logg 

över de enskilda och unika 

användaridentifikationerna för den 

person som utför sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med 

artikel 22 ska eu-LISA föra logg över all 

uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa 

loggar ska särskilt omfatta följande: Dessa 

loggar ska särskilt omfatta följande: 

Vad gäller åtkomst till CIR i enlighet med 

artikel 22 ska eu-LISA föra logg över all 

uppgiftsbehandling inom CIR. Dessa 

loggar ska särskilt omfatta följande: Dessa 

loggar ska omfatta följande: 

Or. en 
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Ändringsförslag  94 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Referensnummer för den nationella 

akten. 

(a) Syftet med åtkomst och 

referensnummer för den nationella akten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  95 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Den typ av uppgifter som används 

för att inleda sökningen. 

(c) De uppgifter som används för att 

inleda sökningen eller ifall en sökning 

inleds med biometriska uppgifter, den typ 

av uppgifter som används för att inleda 

sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  96 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Sökningens resultat. (d) Sökningens resultat och det av 

unionens informationssystem som 

uppgifterna erhölls från. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  97 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led f 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) I enlighet med nationella regler 

eller med förordning (EU) 2016/794 eller, 

i tillämpliga fall, förordning (EU) 

45/2001, beteckningen för den tjänsteman 

som utförde sökningen och den 

tjänsteman som beställde sökningen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  98 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Dessutom ska medlemsstaterna föra logg 

över de enskilda och unika 

användaridentifikationerna för den 

person som utför sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Loggarna över sådan åtkomst ska 

kontrolleras regelbundet av den behöriga 

tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet 

med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 

eller i enlighet med artikel 41 i direktiv 

2016/680, med högst sex månaders 

mellanrum, för att kontrollera om 

förfarandena och villkoren i artikel 22.1–3 

är uppfyllda. 

Loggarna över sådan åtkomst ska 

kontrolleras regelbundet av den behöriga 

tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet 

med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679 

eller i enlighet med artikel 41 i direktiv 

(EU) 2016/680, med högst sex månaders 

mellanrum, för att kontrollera om 

förfarandena och villkoren i artikel 22.1–3 

är uppfyllda. Eu-LISA ska förse 

tillsynsmyndigheterna med ett praktiskt 

verktyg för att underlätta och så långt som 

möjligt automatisera kontrollen av 
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loggarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  100 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Unionsbyråerna ska föra logg över 

de sökningar som görs av personal som är 

vederbörligen bemyndigad att använda 

CIR enligt artikel 22. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Eu-LISA ska föra logg över 

historiken avseende de uppgifter som 

lagras i personakten för de syften som 

anges i punkt 6. Loggarna över historiken 

avseende de lagrade uppgifterna ska 

raderas så snart uppgifterna har raderats. 

7. Eu-LISA ska föra logg över 

historiken avseende de uppgifter som 

lagras i personakten för de syften som 

anges i punkt 6. Loggarna över historiken 

avseende de lagrade uppgifterna ska 

automatiskt raderas så snart uppgifterna 

har raderats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  102 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Sirenekontoren i den medlemsstat (e) Sirenekontoren i den medlemsstat 
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som skapar en [registrering i SIS i enlighet 

med förordningen om SIS på området in- 

och utresekontroller], 

som skapar eller uppdaterar en 

[registrering i SIS i enlighet med 

förordningen om SIS på området in- och 

utresekontroller], 

Or. en 

 

Ändringsförslag  103 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. En spårning av multipla identiteter 

ska endast inledas för att jämföra 

tillgängliga uppgifter i ett 

informationssystem med tillgängliga 

uppgifter i andra informationssystem. 

4. En spårning av multipla identiteter 

ska endast inledas för att jämföra 

tillgängliga uppgifter i ett av unionens 

informationssystem med tillgängliga 

uppgifter i unionens andra 

informationssystem 

Or. en 

 

Ändringsförslag  104 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 6 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska fastställa de tekniska 

reglerna för länkning av uppgifter från 

olika informationssystem genom 

genomförandeakter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 64.2. 

Kommissionen ska, i samarbete med eu-

LISA, fastställa de tekniska reglerna för 

länkning av uppgifter från unionens olika 

informationssystem genom 

genomförandeakter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 64.2. 

Or. en 
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Ändringsförslag  105 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om den myndighet som ansvarar 

för verifiering av olika identiteter i akten 

med identitetsbekräftelse är den 

gränsmyndighet som skapar eller 

uppdaterar en personakt i in- och 

utresesystemet i enlighet med artikel 14 i 

förordningen om in- och utresesystemet, 

och en gul länk erhålls, ska 

gränsmyndigheten utföra ytterligare 

verifiering som en del av den fördjupade 

kontrollen. Under denna fördjupade 

kontroll ska gränsmyndigheterna ha 

åtkomst till de relaterade uppgifter som 

finns i den relevanta akten med 

identitetsbekräftelse och ska bedöma de 

olika identiteterna samt utan dröjsmål 

uppdatera länken i enlighet med artiklarna 

31–33 och lägga till den i akten med 

identitetsbekräftelse. 

4. Om den myndighet som ansvarar 

för verifiering av olika identiteter i akten 

med identitetsbekräftelse är den 

gränsmyndighet som skapar eller 

uppdaterar en personakt i in- och 

utresesystemet i enlighet med artikel 14 i 

förordningen om in- och utresesystemet, 

och en gul länk erhålls, ska 

gränsmyndigheten utföra ytterligare 

verifiering. Gränsmyndigheterna ska ha 

åtkomst till de relaterade uppgifter som 

finns i den relevanta akten med 

identitetsbekräftelse och ska bedöma de 

olika identiteterna samt utan dröjsmål 

uppdatera länken i enlighet med artiklarna 

31–33 i denna förordning och lägga till 

den i akten med identitetsbekräftelse. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Innan de bemyndigas att verifiera 

identiteter ska den personal vid de 

myndigheter som avses i punkterna 1 och 

2 genomgå specifik utbildning i hur 

verifieringen av olika identiteter ska 

genomföras. 

Or. en 
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Ändringsförslag  107 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) De länkade uppgifterna innehåller 

samma identitetsuppgifter men olika 

biometriska uppgifter och ingen manuell 

verifiering av olika identiteter har ägt 

rum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  108 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En länk mellan uppgifter från två 

eller flera informationssystem ska 

klassificeras som grön om de länkade 

uppgifterna inte har samma biometriska 

uppgifter men har liknande 

identitetsuppgifter och om den myndighet 

som ansvarar för verifieringen av olika 

identiteter har konstaterat att uppgifterna 

gäller två olika personer. 

1. En länk mellan uppgifter från två 

eller flera informationssystem ska 

klassificeras som grön om 

 (a)  de länkade uppgifterna inte har 

samma biometriska uppgifter men har 

liknande identitetsuppgifter och om den 

myndighet som ansvarar för verifieringen 

av olika identiteter har konstaterat att 

uppgifterna gäller två olika personer, 

 (b)  de länkade uppgifterna har samma 

eller liknande biometriska uppgifter och 

den myndighet som ansvarar för 

verifieringen av olika identiteter har 

konstaterat att uppgifterna gäller två olika 

personer. 

Or. en 
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Ändringsförslag  109 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Utan att det påverkar tillämpningen 

av bestämmelserna om hantering av 

registreringar i SIS som avses i 

[förordningarna om SIS på området in- 

och utresekontroller, om SIS på området 

brottsbekämpning och om SIS på området 

återvändande av tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt i medlemsstaterna], 

och utan att det påverkar begränsningar 

som är nödvändiga för att trygga 

säkerheten och den allmänna ordningen, 

förebygga brott samt garantera att 

nationella utredningar inte kommer att 

äventyras, ska den myndighet som ansvarar 

för verifieringen av olika identiteter, vid 

skapandet av en röd länk, underrätta 

personen om förekomsten av multipla 

olagliga identiteter. 

4. Utan att det påverkar begränsningar 

som är nödvändiga för att trygga 

säkerheten och den allmänna ordningen, 

förebygga brott samt garantera att 

nationella utredningar inte kommer att 

äventyras, ska den myndighet som ansvarar 

för verifieringen av olika identiteter, vid 

skapandet av en röd länk, underrätta 

personen om förekomsten av multipla 

olagliga identiteter i enlighet med 

artiklarna 12, 13 och 14 i förordning 

(EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  110 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) I tillämpliga fall, den myndighet 

som ansvarar för verifieringen av olika 

identiteter. 

(d) Den myndighet som ansvarar för 

verifieringen av olika identiteter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  111 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Eu-LISA ska föra logg över all 

uppgiftsbehandling som sker i detektorn 

för multipla identiteter. Dessa loggar ska 

särskilt omfatta följande: 

1. Eu-LISA ska föra logg över all 

uppgiftsbehandling som sker i detektorn 

för multipla identiteter. Dessa loggar ska 

omfatta följande: 

Or. en 

Motivering 

Rättsakterna för informationssystemen innehåller i sina respektive bestämmelser om loggar 

inte lydelsen ”särskilt”, som är mycket vag. 

 

Ändringsförslag  112 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 1 – led -a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-a) Den myndighet i medlemsstaten 

som inleder sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  113 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Beteckning för den person som 

utförde sökningen. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  114 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Dessutom ska medlemsstaterna föra logg 

över de enskilda och unika 

användaridentifikationerna för den 

person som utför sökningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att uppgifternas kvalitet i in- och 

utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten, CIR och detektorn 

för multipla identiteter övervakas 

noggrant för att säkerställa att de 

uppfyller de övergripande kraven på att 

unionens respektive informationssystem 

och interoperabilitetskomponenterna ska 

fungera väl. Medlemsstaterna ska även 

säkerställa att all personal som för in 

uppgifter i något av dessa system har 

genomgått föregående utbildning om 

uppgiftskvalitet. 

Or. en 

Motivering 

Expertgruppen har rekommenderat rapporteringsförfaranden för uppgiftskvalitet och 

relevanta utbildningsmoduler för uppgiftskvalitet för personal som ansvarar för införande av 

uppgifter i systemen på nationell nivå. 
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Ändringsförslag  116 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Eu-LISA ska inrätta automatiska 

mekanismer och förfaranden för kontroll 

av uppgifternas kvalitet avseende de 

uppgifter som lagras i in- och 

utresesystemet, Etias, VIS, SIS, den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten, den gemensamma 

databasen för identitetsuppgifter (CIR) 

och detektorn för multipla identiteter 

(MID). 

1. Eu-LISA ska inrätta automatiska 

mekanismer och förfaranden för kontroll 

av uppgifternas kvalitet avseende de 

uppgifter som lagras i in- och 

utresesystemet, Etias, VIS, SIS, den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten och CIR. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Endast uppgifter som uppfyller 

minimikvalitetsstandarderna får föras in i 

in- och utresesystemet, [Etias], VIS, SIS, 

den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten, CIR och detektorn 

för multipla identiteter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  118 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om en myndighet försöker föra in 

uppgifter som inte uppfyller de tillämpliga 

minimikvalitetsstandarderna ska den 



 

PR\1159909SV.docx 57/96 PE622.263v03-00 

 SV 

omedelbart erhålla en automatisk varning 

från systemet om att uppgifterna inte kan 

föras in, tillsammans med förslag på 

metoder för hur 

minimikvalitetsstandarderna kan uppnås. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  119 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Eu-LISA ska regelbundet 

tillhandhålla rapporter om de automatiska 

mekanismerna och förfarandena för 

kontroll av uppgifternas kvalitet och de 

gemensamma indikatorerna för 

uppgifternas kvalitet till medlemsstaterna. 

Eu-LISA ska också regelbundet rapportera 

till kommissionen om problem som 

uppstått och vilka medlemsstater som 

berörts. 

3. Eu-LISA ska regelbundet 

tillhandhålla rapporter om de automatiska 

mekanismerna och förfarandena för 

kontroll av uppgifternas kvalitet och de 

gemensamma indikatorerna för 

uppgifternas kvalitet till medlemsstaterna. 

Eu-LISA ska också regelbundet rapportera 

till kommissionen om problem som 

uppstått och vilka medlemsstater som 

berörts. Eu-LISA ska även på begäran 

överlämna denna rapport till 

Europaparlamentet och rådet. Inga 

rapporter som tillhandahålls enligt denna 

punkt ska innehålla några 

personuppgifter.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Förslag till förordning 

Artikel 37a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 37a 

 Tillgänglighet och svarstid vid sökningar 

 Alla interoperabilitetskomponenter ska 

utvecklas och förvaltas på ett sätt som 
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säkerställer snabb, smidig, effektiv och 

kontrollerad åtkomst samt fullständig 

tillgänglighet för desamma såsom 

fastställs i artikel 53.1 och en svarstid i 

linje med medlemsstaternas myndigheters 

operativa behov. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  121 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. UMF-standarden ska användas vid 

utvecklingen av in- och utresesystemet, 

[Etias], den europeiska sökportalen, CIR, 

detektorn för multipla identiteter och, i 

förekommande fall, eu-LISA: s eller andra 

EU-organs utveckling av nya modeller för 

informationsutbyte och informationssystem 

på området rättsliga och inrikes frågor. 

2. UMF-standarden ska när så är 

möjligt användas vid utvecklingen av in- 

och utresesystemet, [Etias], den europeiska 

sökportalen, CIR, detektorn för multipla 

identiteter och, i förekommande fall, eu-

LISA:s eller andra unionsbyråers 

utveckling av nya modeller för 

informationsutbyte och unionens 

informationssystem på området rättsliga 

och inrikes frågor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Möjligheten kan övervägas att 

införa UMF-standarden i VIS, SIS och i 

alla befintliga eller nya 

gränsöverskridande modeller för 

informationsutbyte och 

informationssystem på området rättsliga 

och inrikes frågor vilka utvecklas av 

medlemsstaterna eller associerade länder. 

utgår 
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Or. en 

Motivering 

Denna bestämmelse har ingen rättsverkan och hör därför inte hemma i en förordningstext. 

Den bör hellre flyttas till ett skäl. 

 

Ändringsförslag  123 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Det ska inrättas en central databas 

för rapporter och statistik (CRRS) för att 

stödja målen för in- och utresesystemet, 

VIS, [Etias] och SIS och för att ta fram 

systemöverskridande statistiska uppgifter 

och analysrapporter för politiska och 

operativa syften samt för 

uppgiftskvaliteten. 

1. Det ska inrättas en central databas 

för rapporter och statistik (CRRS) för att 

stödja målen för in- och utresesystemet, 

VIS, [Etias] och SIS och för att 

tillhandahålla systemöverskridande 

statistiska uppgifter och analysrapporter för 

politiska och operativa syften samt för 

uppgiftskvaliteten.  

Or. en 

Motivering 

Användningen av termen ”ta fram” skulle kunna missförstås som om den innebar någon form 

av ytterligare behandling. 

 

Ändringsförslag  124 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Europol får ha åtkomst till 

uppgifter i CRRS för att utföra sina 

uppgifter som avses i artikel 4 i 

förordning (EU) 2016/794. 

Or. en 
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Ändringsförslag  125 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån får ha åtkomst till 

uppgifter i CRRS för att utföra sina 

uppgifter som avses i artikel 8 i 

förordning (EU) 2016/1624. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Eu-LISA ska anonymisera 

uppgifterna och registrera de 

anonymiserade uppgifterna i CRRS. 

Förfarandet för att anonymisera 

uppgifterna ska vara automatiskt. 

3. Eu-LISA ska anonymisera 

uppgifterna och registrera de 

anonymiserade uppgifterna i CRRS. 

Förfarandet för att anonymisera 

uppgifterna ska vara automatiskt. Eu-

LISA:s personal ska inte beviljas direkt 

åtkomst till några personuppgifter som 

lagras i unionens informationssystem 

eller i interoperabilitetskomponenterna. 

Or. en 

Motivering 

Den bestämmelse som rör eu-LISA:s personal återfinns i skäl 47 som föreslås av 

kommissionen. Med tanke på att skälen inte är rättsligt bindande bör den inbegripas i en 

artikel. 

 

Ändringsförslag  127 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Uppgifterna i CRRS ska inte göra det 

möjligt att identifiera enskilda personer. 

Or. en 

Motivering 

Denna del läggs till som en viktig skyddsåtgärd. 

 

Ändringsförslag  128 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En central infrastruktur som består 

av en central databas som gör det möjligt 

att anonymisera uppgifter. 

(a) En central infrastruktur som består 

av en central databas och en mekanism 

som gör det möjligt att anonymisera 

uppgifter som ska lagras i denna databas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  129 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska anses vara 

personuppgiftsansvarig i enlighet med 

artikel 2 b i förordning nr 45/2001 när det 

gäller behandling av personuppgifter som 

utförs av Etias centralenhet. 

(a) Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska anses vara 

personuppgiftsansvarig i enlighet med 

artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001 

när det gäller behandling av 

personuppgifter som utförs av Etias 

centralenhet. 

Or. en 

Motivering 

Korrigering av ett fel. I förordning (EG) nr 45/2001 definieras ”registeransvarig” i artikel 2 
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d. 

 

Ändringsförslag  130 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. När det gäller hantering av 

informationssäkerhet för 

interoperabilitetskomponenterna ska eu-

LISA anses vara personuppgiftsansvarig i 

enlighet med i förordning (EG) nr 

45/2001. 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till lydelsen i Etias. 

 

Ändringsförslag  131 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller behandling av 

personuppgifter i CIR ska eu-LISA anses 

vara registerförare i enlighet med artikel 2 

e i förordning (EG) nr 45/2001. 

När det gäller behandling av 

personuppgifter i den gemensamma 

biometriska matchningstjänsten, CIR och 

detektorn för multipla identiteter ska eu-

LISA anses vara registerförare i enlighet 

med artikel 2 e i förordning (EG) nr 

45/2001.  

Or. en 

Motivering 

Man måste lägga till de båda saknade interoperabilitetskomponenter där 

uppgiftsbehandlingen sker. Det föreligger inget behov av att lägga till den europeiska 

sökportalen eftersom ingen behandling av personuppgifter sker inom ramen för denna. 
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Ändringsförslag  132 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Både eu-LISA och 

medlemsstaternas myndigheter ska 

säkerställa att personuppgifter behandlas 

säkert enligt den här förordningen. Eu-

LISA, [Etias centralenhet] och 

medlemsstaternas myndigheter ska 

samarbeta kring säkerhetsrelaterade 

uppgifter. 

1. Eu-LISA, medlemsstaternas 

myndigheter och Europol ska säkerställa 

att personuppgifter behandlas säkert enligt 

den här förordningen. Eu-LISA, [Etias 

centralenhet], Europol och 

medlemsstaternas myndigheter ska 

samarbeta kring säkerhetsrelaterade 

uppgifter. 

Or. en 

Motivering 

Europol behandlar också uppgifter och bör därför hänvisas till i denna artikel. (Strykningen 

av ”the application of” berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  133 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) förhindra att obehöriga får 

åtkomst till utrustning eller anläggningar 

för uppgiftsbehandling, 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till artikel 43 i förordningen om ett in- och utresesystem. 

 

Ändringsförslag  134 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – led da (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) hindra obehöriga från att med 

hjälp av datakommunikationsutrustning 

använda automatiserade system för 

uppgiftsbehandling, 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till artikel 43 i förordningen om ett in- och utresesystem. 

 

Ändringsförslag  135 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ha) säkerställa att installerade system i 

händelse av driftavbrott kan återställas till 

normal drift, 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till artikel 43 i förordningen om ett in- och utresesystem. 

 

Ändringsförslag  136 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – led hb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (hb) säkerställa driftsäkerhet genom att 

se till att eventuella driftfel hos 

interoperabilitetskomponenterna 

rapporteras på korrekt sätt. 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till artikel 43 i förordningen om ett in- och utresesystem. 
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Ändringsförslag  137 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 

som är likvärdiga med de som avses i 

punkt 3 vad gäller säkerheten vid 

behandling av personuppgifter som utförs 

av de myndigheter som har åtkomsträtt till 

någon av interoperabilitetskomponenterna. 

4. Medlemsstaterna, Europol och 

Etias centralenhet ska vidta åtgärder som 

är likvärdiga med de som avses i punkt 3 

vad gäller säkerheten vid behandling av 

personuppgifter som utförs av de 

myndigheter som har åtkomsträtt till någon 

av interoperabilitetskomponenterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  138 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

SIS-uppgifternas konfidentialitet Uppgifternas konfidentialitet 

Or. en 

Motivering 

Det framgår inte tydligt varför skyldigheterna vad gäller uppgifternas konfidentialitet bör 

begränsas till SIS-uppgifterna. 

 

Ändringsförslag  139 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska i enlighet 

med den nationella lagstiftningen tillämpa 

sina regler om tystnadsplikt eller 

motsvarande sekretesskrav på alla personer 

och organ som arbetar med SIS-uppgifter 

1. Varje medlemsstat ska i enlighet 

med den nationella lagstiftningen tillämpa 

sina regler om tystnadsplikt eller 

motsvarande sekretesskrav på alla personer 

och organ som arbetar med uppgifter till 
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till vilka åtkomst fåtts genom någon av 

interoperabilitetskomponenterna. Reglerna 

ska gälla även efter det att personerna 

lämnat sin tjänst eller anställning eller efter 

det att organets verksamhet upphört. 

vilka åtkomst fåtts genom någon av 

interoperabilitetskomponenterna. Reglerna 

ska gälla även efter det att personerna 

lämnat sin tjänst eller anställning eller efter 

det att organets verksamhet upphört. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  140 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för 

tjänstemän i Europeiska unionen och 

anställningsvillkoren för övriga anställda i 

Europeiska unionen ska eu-LISA tillämpa 

lämpliga regler om tystnadsplikt eller 

motsvarande sekretesskrav som är 

jämförbara med de som anges i punkt 1 på 

all personal som arbetar med SIS-

uppgifter. Reglerna ska gälla även efter det 

att personerna lämnat sin tjänst eller 

anställning eller upphört med sin 

yrkesverksamhet. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna för 

tjänstemän i Europeiska unionen och 

anställningsvillkoren för övriga anställda i 

Europeiska unionen ska eu-LISA tillämpa 

lämpliga regler om tystnadsplikt eller 

motsvarande sekretesskrav som är 

jämförbara med de som anges i punkt 1 i 

denna artikel på all personal som arbetar 

med uppgifter. Reglerna ska gälla även 

efter det att personerna lämnat sin tjänst 

eller anställning eller upphört med sin 

yrkesverksamhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  141 

Förslag till förordning 

Artikel 43 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om eu-LISA eller en medlemsstat 

samarbetar med externa uppdragstagare i 

samband med någon uppgift med 

anknytning till 

interoperabilitetskomponenterna ska 

dessa noga övervaka uppdragstagarens 

verksamhet för att säkerställa att alla 



 

PR\1159909SV.docx 67/96 PE622.263v03-00 

 SV 

bestämmelser i denna förordning följs, 

inbegripet i synnerhet i fråga om 

säkerhet, konfidentialitet och dataskydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  142 

Förslag till förordning 

Artikel 44 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utan att det påverkar anmälan av 

och information om 

personuppgiftsincidenter i enlighet med 

artikel 33 i förordning (EU) 2016/679, 

artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680 eller 

båda, ska medlemsstaterna underrätta 

kommissionen, eu-LISA och Europeiska 

datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. 

Om ett säkerhetstillbud inträffar avseende 

interoperabilitetskomponenternas centrala 

infrastruktur ska eu-LISA underrätta 

kommissionen och Europeiska 

datatillsynsmannen. 

3. Utan att det påverkar anmälan av 

och information om 

personuppgiftsincidenter i enlighet med 

artikel 33 i förordning (EU) 2016/679, 

artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680 eller 

båda, ska medlemsstaterna och Europol 

utan dröjsmål underrätta kommissionen, 

eu-LISA och Europeiska 

datatillsynsmannen om alla 

säkerhetstillbud. Om ett säkerhetstillbud 

inträffar avseende 

interoperabilitetskomponenternas centrala 

infrastruktur ska eu-LISA underrätta 

kommissionen och Europeiska 

datatillsynsmannen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  143 

Förslag till förordning 

Artikel 44 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Information om säkerhetstillbud 

som har eller kan ha inverkan på 

interoperabilitetskomponenternas drift eller 

på uppgifternas tillgänglighet, integritet 

och konfidentialitet ska tillhandahållas 

medlemsstaterna och rapporteras i enlighet 

med den incidenthanteringsplan som eu-

4. Information om säkerhetstillbud 

som har eller kan ha inverkan på 

interoperabilitetskomponenternas drift eller 

på uppgifternas tillgänglighet, integritet 

och konfidentialitet ska utan dröjsmål 

tillhandahållas medlemsstaterna, Etias 

centralenhet vid behov, och Europol och 
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LISA ska tillhandahålla. rapporteras i enlighet med den 

incidenthanteringsplan som eu-LISA ska 

tillhandahålla. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  144 

Förslag till förordning 

Artikel 44 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De berörda medlemsstaterna och 

eu-LISA ska samarbeta om ett 

säkerhetstillbud inträffar. Kommissionen 

ska fastställa specifikationer för detta 

samarbete genom genomförandeakter. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 64.2. 

5. De berörda medlemsstaterna, Etias 

centralenhet, Europol och eu-LISA ska 

samarbeta om ett säkerhetstillbud inträffar. 

Kommissionen ska fastställa 

specifikationer för detta samarbete genom 

genomförandeakter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 64.2.  

Or. en 

Motivering 

Det föreslås att texten anpassas till lydelsen i Etias. 

 

Ändringsförslag  145 

Förslag till förordning 

Artikel 45 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna och de relevanta EU-

organen ska säkerställa att varje 

myndighet som har åtkomsträtt till 

interoperabilitetskomponenterna vidtar 

nödvändiga åtgärder för att övervaka 

efterlevnaden av denna förordning och vid 

behov samarbetar med 

tillsynsmyndigheterna. 

Medlemsstaterna och de relevanta 

unionsbyråerna ska säkerställa att varje 

myndighet som har åtkomsträtt till 

interoperabilitetskomponenterna vidtar 

nödvändiga åtgärder för att övervaka 

efterlevnaden av denna förordning och 

samarbetar med tillsynsmyndigheterna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  146 

Förslag till förordning 

Artikel 45a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 45a 

 Påföljder 

 Medlemsstaterna ska fastställa reglerna 

för påföljder vid överträdelse av denna 

förordning och vidta alla åtgärder som är 

nödvändiga för att se till att de följs. 

Påföljderna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  147 

Förslag till förordning 

Artikel 45b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 45b 

 Skadeståndsskyldighet 

 1.  Utan att det påverkar rätten till 

ersättning från den 

personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet, eller deras ansvar 

i enlighet med förordningarna (EG) nr 

45/2001, (EU) 2016/679 och direktiv (EU) 

2016/680, ska följande gälla: 

 (a)  Varje person eller medlemsstat 

som har lidit materiell eller immateriell 

skada till följd av en otillåten behandling 

av personuppgifter eller av någon annan 

åtgärd från en medlemsstats sida som är 

oförenlig med denna förordning ska ha 

rätt till ersättning från den berörda 

medlemsstaten. 
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 (b)  Varje person eller medlemsstat 

som har lidit materiell eller immateriell 

skada till följd av en åtgärd från eu-

LISA:s sida som är oförenlig med denna 

förordning ska ha rätt till ersättning från 

eu-LISA. Eu-LISA ska också ha 

skadeståndsansvar för otillåten 

behandling av personuppgifter i enlighet 

med dess roll som personuppgiftsbiträde 

eller, i tillämpliga fall, 

personuppgiftsansvarig. 

 Medlemsstaten i fråga eller eu-LISA ska 

helt eller delvis undantas från detta 

ansvar om de bevisar att de inte är 

ansvariga för den händelse som orsakade 

skadan. 

 2. Om en medlemsstats underlåtenhet att 

fullgöra sina skyldigheter i enlighet med 

denna förordning skadar 

interoperabilitetskomponenterna ska 

medlemsstaten i fråga vara ansvarig för 

denna skada, såvida inte och i den mån 

eu-LISA eller en någon annan 

medlemsstat som är bunden av denna 

förordning har underlåtit att vidta rimliga 

åtgärder för att förhindra skadan från att 

uppstå eller för att begränsa dess 

verkningar. 

 3. Skadeståndsanspråk mot en 

medlemsstat för de skador som avses i 

punkterna 1 och 2 ska regleras av den 

svarande medlemsstatens nationella 

lagstiftning. Skadeståndsanspråk mot den 

personuppgiftsansvarige eller eu-LISA för 

sådan skada som avses i punkterna 1 och 

2 ska omfattas av de villkor som ställs i 

fördragen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  148 

Förslag till förordning 

Artikel 46 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar den rätt till 

information som avses i artiklarna 11 och 

12 i förordning (EG) nr 45/2001 och 

artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 

2016/679, ska de personer vilkas uppgifter 

lagras i den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten, den gemensamma 

databasen för identitetsuppgifter eller 

detektorn för multipla identiteter, vid den 

tidpunkt då deras uppgifter samlas in, 

underrättas av den myndighet som samlar 

in uppgifterna om behandlingen av 

personuppgifter vid tillämpningen av 

denna förordning, inbegripet om 

respektive personuppgiftsansvarigs 

identitet och kontaktuppgifter samt 

förfarandena för att utöva rätten till 

åtkomst till, rättelse och radering av 

uppgifter samt om kontaktuppgifter till 

Europeiska datatillsynsmannen och den 

nationella tillsynsmyndigheten i den 

medlemsstat som ansvarar för 

insamlingen av uppgifterna. 

1. Den myndighet som samlar in 

uppgifterna om de personer vilkas 

uppgifter lagras i den gemensamma 

biometriska matchningstjänsten, den 

gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter eller detektorn för 

multipla identiteter ska förse dem med den 

information som krävs enligt artiklarna 

11 och 12 i förordning (EG) och 

artiklarna 12, 13 och 14 i förordning 

(EU) 2016/679 på det sätt som fastställs i 

dessa bestämmelser. Myndigheten ska 

tillhandahålla informationen vid 

tidpunkten då dessa personers uppgifter 

samlas in. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  149 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För att utöva sina rättigheter enligt 

artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning 

(EG) 45/2001 och artiklarna 15, 16, 17 och 

18 i förordning (EU) 2016/679, ska varje 

person ha rätt att vända sig till den 

medlemsstat som ansvarar för den 

manuella verifieringen av olika identiteter 

eller till en annan medlemsstat som ska 

pröva och besvara begäran. 

1. För att utöva sina rättigheter enligt 

artiklarna 13, 14, 15 och 16 i förordning 

(EG) nr 45/2001 och artiklarna 15, 16, 17 

och 18 i förordning (EU) 2016/679 vad 

gäller behandlingen av personuppgifter i 

CIR, den gemensamma biometriska 

matchningstjänsten och detektorn för 

multipla identiteter, ska varje person ha 

rätt att vända sig till den medlemsstat som 

ansvarar för den manuella verifieringen av 

olika identiteter eller till vilken 
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medlemsstat som helst som ska pröva och 

besvara begäran. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  150 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den medlemsstat som ansvarar för 

den manuella verifieringen av olika 

identiteter enligt artikel 29 eller den 

medlemsstat till vilken begäran har ställts 

ska besvara denna inom 45 dagar från 

mottagandet. 

2. Den medlemsstat som ansvarar för 

den manuella verifieringen av olika 

identiteter enligt artikel 29 eller den 

medlemsstat till vilken begäran har ställts 

ska så snart som möjligt, och senast inom 

45 dagar från mottagandet, besvara denna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  151 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en begäran om korrigering eller 

radering av personuppgifter ställs till en 

annan medlemsstat än den ansvariga 

medlemsstaten ska myndigheterna i den 

medlemsstat till vilken begäran ställts inom 

sju dagar kontakta myndigheterna i den 

ansvariga medlemsstaten och den 

ansvariga medlemsstaten ska inom 30 

dagar från en sådan kontakt kontrollera om 

uppgifterna är korrekta och om de har 

behandlats på ett lagligt sätt. 

3. Om en begäran om åtkomst, 

korrigering eller radering av 

personuppgifter ställs till en annan 

medlemsstat än den ansvariga 

medlemsstaten ska myndigheterna i den 

medlemsstat till vilken begäran ställts inom 

sju dagar kontakta myndigheterna i den 

ansvariga medlemsstaten och den 

ansvariga medlemsstaten ska så snart som 

möjligt, och senast inom 30 dagar från en 

sådan kontakt, kontrollera om uppgifterna 

är korrekta och om de har behandlats på ett 

lagligt sätt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  152 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om det, efter en prövning, visar sig 

att de uppgifter som lagrats i detektorn för 

multipla identiteter är oriktiga eller har 

registrerats på ett olagligt sätt, ska den 

ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga 

fall, den medlemsstat till vilken begäran 

har ställts korrigera eller radera dessa 

uppgifter. 

4. Om det, efter en prövning, visar sig 

att de uppgifter som lagrats i CIR, den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten eller detektorn för 

multipla identiteter är oriktiga eller har 

registrerats på ett olagligt sätt, ska den 

ansvariga medlemsstaten eller, i tillämpliga 

fall, den medlemsstat till vilken begäran 

har ställts omedelbart korrigera eller radera 

dessa uppgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  153 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om uppgifter i detektorn för 

multipla identiteter ändras av den ansvariga 

medlemsstaten under giltighetstiden, ska 

den ansvariga medlemsstaten utföra den 

behandling som avses i artikel 27 och, i 

förekommande fall, artikel 29 för att 

avgöra huruvida de ändrade uppgifterna 

ska länkas. Om behandlingen inte ger 

någon träff, ska den ansvariga 

medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den 

medlemsstat till vilken begäran har ställts 

radera uppgifterna från akten med 

identitetsbekräftelse. Om den automatiska 

behandlingen ger en eller flera träffar ska 

den ansvariga medlemsstaten skapa eller 

uppdatera den relevanta länken i enlighet 

med de relevanta bestämmelserna i denna 

förordning. 

5. Om uppgifter i CIR, den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten eller detektorn för 

multipla identiteter ändras av den ansvariga 

medlemsstaten under giltighetstiden, ska 

den ansvariga medlemsstaten utföra den 

behandling som avses i artikel 27 och, i 

förekommande fall, artikel 29 för att 

avgöra huruvida de ändrade uppgifterna 

ska länkas. Om behandlingen inte ger 

någon träff, ska den ansvariga 

medlemsstaten eller, i tillämpliga fall, den 

medlemsstat till vilken begäran har ställts 

radera uppgifterna från akten med 

identitetsbekräftelse. Om den automatiska 

behandlingen ger en eller flera träffar ska 

den ansvariga medlemsstaten skapa eller 

uppdatera den relevanta länken i enlighet 

med de relevanta bestämmelserna i denna 

förordning. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  154 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om den ansvariga medlemsstaten 

eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till 

vilken begäran har ställts inte instämmer i 

att uppgifter som lagrats i detektorn för 

multipla identiteter är oriktiga eller har 

registrerats på ett olagligt sätt ska 

medlemsstaten utan dröjsmål anta ett 

administrativt beslut med en skriftlig 

förklaring till den berörda personen om 

varför den inte är beredd att korrigera eller 

radera uppgifter som rör honom eller 

henne. 

6. Om den ansvariga medlemsstaten 

eller, i tillämpliga fall, den medlemsstat till 

vilken begäran har ställts inte instämmer i 

att uppgifter som lagrats i CIR, den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten eller detektorn för 

multipla identiteter är oriktiga eller har 

registrerats på ett olagligt sätt ska 

medlemsstaten utan dröjsmål anta ett 

administrativt beslut med en skriftlig 

förklaring till den berörda personen om 

varför den inte är beredd att korrigera eller 

radera uppgifter som rör honom eller 

henne. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  155 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Detta beslut ska även ge den 

berörda personen information om 

möjligheten att invända mot det beslut som 

fattats med avseende på den begäran som 

avses i punkt 3 och, i tillämpliga fall, 

information om hur talan kan väckas vid 

eller klagomål inges till behöriga 

myndigheter eller domstolar samt 

möjligheterna till bistånd, även från 

behöriga nationella tillsynsmyndigheter. 

7. Detta beslut ska även ge den 

berörda personen information om 

möjligheten att invända mot det beslut som 

fattats med avseende på den begäran som 

avses i punkt 3 och information om hur 

talan kan väckas vid eller klagomål inges 

till behöriga myndigheter eller domstolar 

samt möjligheterna till bistånd, även från 

behöriga nationella tillsynsmyndigheter, 

tillsammans med dess kontaktuppgifter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  156 

Förslag till förordning 

Artikel 48 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Personuppgifter som lagras i 

interoperabilitetskomponenterna eller till 

vilka interoperabilitetskomponenterna fått 

åtkomst får inte överföras till eller göras 

tillgängliga för tredjeländer, internationella 

organisationer eller privata parter, med 

undantag av överföringar till Interpol i 

syfte att utföra den automatiska 

behandling som avses i [artikel 18.2 b och 

m i Etiasförordningen] eller i syfte att 

tillämpa artikel 8.2 i förordning (EU) 

2016/399. Sådana överföringar av 

personuppgifter till Interpol ska uppfylla 

bestämmelserna i artikel 9 i förordning 

(EG) nr 45/2001 och kapitel V i förordning 

(EU) 2016/679. 

Utan att det påverkar [artikel 55 i 

Etiasförordningen], artikel 44 i 

förordning (EU) 2017/2226, artikel 31 i 

förordning (EG) nr 676/2008 eller 

sökning i Interpols databaser genom den 

europeiska sökportalen i enlighet med 

artikel 9.5 i denna förordning får 

personuppgifter som lagras i 

interoperabilitetskomponenterna eller till 

vilka interoperabilitetskomponenterna fått 

åtkomst inte överföras till eller göras 

tillgängliga för tredjeländer, internationella 

organisationer eller privata parter. 

Överföringar av personuppgifter till 

Interpol ska uppfylla bestämmelserna i 

artikel 9 i förordning (EG) nr 45/2001 och 

kapitel V i förordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

Motivering 

Det bör hänvisas till bestämmelserna om uppgiftsöverföringar från respektive it-system. 

Dessutom bör det hänvisas till de enda nya bestämmelserna om överföringar i denna 

förordning, dvs. de gällande sökning efter Interpols uppgifter genom den europeiska 

sökportalen. Den rättsliga grunden för automatiserad behandling i syfte att bedöma en 

ansökan om ett resetillstånd sörjs för i Etiasförordningen och bör strykas här. 

 

Ändringsförslag  157 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Varje medlemsstat ska säkerställa 

att den tillsynsmyndighet som avses i 

artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 

på ett oberoende sätt övervakar att den 

berörda medlemsstatens behandlar 
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personuppgifterna i enlighet med den här 

förordningen på ett lagligt sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  158 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt -1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1a. Varje medlemsstat ska säkerställa 

att den nationella lagstiftning samt de 

nationella föreskrifter och administrativa 

bestämmelser som antas enligt direktiv 

(EU) 2016/680 också är tillämpliga med 

avseende på polismyndigheters och 

utsedda myndigheters åtkomst till 

interoperabilitetskomponenterna, 

inbegripet vad gäller rättigheterna för de 

personer vilkas uppgifter åtkomsten 

gäller. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  159 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt -1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1b. Den tillsynsmyndighet som avses i 

artikel 41.1 i direktiv (EU) 2016/680 ska 

övervaka att medlemsstaternas 

polismyndigheters och utsedda 

myndigheters åtkomst till personuppgifter 

sker på ett lagligt sätt. Artikel 49.2 och 

49.2a i denna förordning ska gälla i 

enlighet därmed. 

Or. en 
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Ändringsförslag  160 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den tillsynsmyndighet eller de 

tillsynsmyndigheter som utsetts enligt 

artikel 49 i förordning (EU) 2016/679 ska 

säkerställa att en granskning av den 

uppgiftsbehandling som utförs av de 

ansvariga nationella myndigheterna 

genomförs i enlighet med relevanta 

internationella revisionsstandarder minst 

vart fjärde år. 

1. Den tillsynsmyndighet eller de 

tillsynsmyndigheter som avses i artikel 

51.1 i förordning (EU) 2016/679 ska 

säkerställa att en granskning av den 

uppgiftsbehandling som utförs av de 

ansvariga nationella myndigheterna 

genomförs i enlighet med relevanta 

internationella revisionsstandarder minst 

vart fjärde år. Resultaten av granskningen 

kan beaktas vid de utvärderingar som 

utförs inom ramen för den mekanism som 

inrättats genom rådets förordning (EU) nr 

1053/20131a. De tillsynsmyndigheter som 

avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 

2016/679 ska varje år offentliggöra 

antalet begäranden om rättelse, 

komplettering, radering eller begränsning 

av behandling av uppgifter, åtgärder som 

vidtagits till följd av detta och antalet 

rättelser, kompletteringar, raderingar 

eller begränsningar av behandling som 

gjorts till följd av begärandena från de 

berörda personerna. 

 __________________ 

 1a Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 

av den 7 oktober 2013 om inrättande av 

en utvärderings- och 

övervakningsmekanism för kontroll av 

tillämpningen av Schengenregelverket 

och om upphävande av verkställande 

kommitténs beslut av den 16 september 

1998 om inrättande av Ständiga 

kommittén för genomförande av 

Schengenkonventionen (EUT L 295, 

6.11.2013, s. 27). 

Or. en 
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Ändringsförslag  161 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

deras tillsynsmyndighet har de resurser 

som krävs för att fullgöra de uppgifter som 

den åläggs enligt denna förordning. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

deras tillsynsmyndighet har de resurser 

som krävs för att fullgöra de uppgifter som 

den åläggs enligt denna förordning och har 

tillgång till rådgivning från personer med 

tillräcklig kunskap om biometriska 

uppgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska 

tillhandahålla all information som begärs 

av en sådan tillsynsmyndighet som avses i 

artikel 51.1 i förordning (EU) 2016/679 

och ska särskilt förse den med 

information om den verksamhet som 

bedrivs i enlighet med deras 

ansvarsområden såsom dessa fastställs i 

den här förordningen. Medlemsstaterna 

ska bevilja den tillsynsmyndighet som 

avses i artikel 51.1 i förordning (EU) 

2016/679 åtkomst till sina loggar och den 

ska när som helst ges tillträde till deras 

lokaler som används i 

interoperabilitetssyfte. 

Or. en 
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Ändringsförslag  163 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – stycke -1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Europeiska datatillsynsmannen ska 

ansvara för att övervaka eu-LISA:s, 

Europols och Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyråns behandling av 

personuppgifter enligt denna förordning 

och för att säkerställa att sådan 

verksamhet utförs i enlighet med 

förordning (EG) nr 45/2001 och den här 

förordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Eu-LISA ska tillhandahålla den 

information som begärs av Europeiska 

datatillsynsmannen, ge honom eller 

henne åtkomst till alla dokument och till 

sina loggar som avses i artiklarna 10, 16, 

24 och 36 samt när som helst bevilja 

honom eller henne tillträde till alla sina 

lokaler. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Europeiska datatillsynsmannen ska 

agera i nära samarbete med nationella 

1. Tillsynsmyndigheterna och 

Europeiska datatillsynsmannen ska, var 
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tillsynsmyndigheter med avseende på 

särskilda frågor som kräver nationellt 

deltagande, i synnerhet om Europeiska 

datatillsynsmannen eller en nationell 

tillsynsmyndighet upptäcker stora 

skillnader mellan praxis i 

medlemsstaterna eller upptäcker 

eventuellt olagliga överföringar genom 

interoperabilitetskomponenternas 

kommunikationskanaler, eller i samband 

med frågor rörande genomförande och 

tolkning av denna förordning som tas upp 

av en eller flera nationella 

tillsynsmyndigheter. 

och en inom ramen för sina respektive 

befogenheter, aktivt samarbeta inom sina 

ansvarsområden och säkerställa en 

samordnad tillsyn av användningen av 

interoperabilitetskomponenterna och 

tillämpningen av övriga bestämmelser i 
denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  166 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I de fall som avses i punkt 1 ska en 

samordnad tillsyn säkerställas i enlighet 

med artikel 62 i förordning (EU) 

XXXX/2018 [reviderad förordning 

45/2001]. 

2. Europeiska datatillsynsmannen 

och tillsynsmyndigheterna ska utbyta 

relevant information, bistå varandra vid 

granskningar och inspektioner, utreda 

svårigheter med tolkningen eller 

tillämpningen av denna förordning, 

undersöka problem i samband med 

utövandet av oberoende tillsyn eller i 

utövandet av den registrerades rättigheter, 

utarbeta harmoniserade förslag till 

gemensamma lösningar på eventuella 

problem samt i förekommande fall främja 

medvetenheten om rättigheterna i fråga 

om dataskydd. 

Or. en 

Motivering 

Endast i denna punkt hänvisar kommissionen till förslaget till en översyn av förordning (EG) 

nr 45/2001. I förordningen i övrigt hänvisas till den gällande förordningen. Eftersom den nya 

förordningen ännu inte har antagits ter det sig mer lämpligt att bibehålla bestämmelsen 

såsom i it-systemen. 
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Ändringsförslag  167 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Vid tillämpningen av punkt 2 ska 

tillsynsmyndigheterna och Europeiska 

datatillsynsmannen sammanträda minst 

två gånger om året inom Europeiska 

dataskyddsstyrelsen, som inrättades 

genom förordning (EU) 2016/679 (nedan 

kallad Europeiska dataskyddsstyrelsen). 

Kostnaderna för dessa möten ska bäras av 

denna styrelse, som även ska anordna 

dem. En arbetsordning ska antas vid det 

första mötet. Ytterligare arbetsmetoder 

ska, efter behov, utvecklas gemensamt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  168 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Europeiska dataskyddsstyrelsen 

ska två år efter ikraftträdandet av denna 

förordning, och därefter vartannat år, 

skicka en gemensam verksamhetsrapport 

till Europaparlamentet, rådet, 

kommissionen, Europol, Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-

LISA. Denna rapport ska innehålla ett 

kapitel om varje medlemsstat, vilket 

utarbetats av den medlemsstatens 

tillsynsmyndighet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  169 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Interoperabilitetskomponenterna 

ska hysas av eu-LISA vid dess tekniska 

anläggningar och ska tillhandahålla de 

funktioner som fastställs i denna 

förordning i enlighet med de krav på 

säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och 

hastighet som anges i artikel 53.1. 

2. Interoperabilitetskomponenterna 

ska hysas av eu-LISA vid dess tekniska 

anläggningar och ska tillhandahålla de 

funktioner som fastställs i denna 

förordning i enlighet med de krav på 

säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och 

hastighet som anges i artikel 37, artikel 

37a och artikel 53.1. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  170 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Eu-LISA ska ansvara för 

interoperabilitetskomponenternas 

utveckling, för de anpassningar som krävs 

för att upprätta interoperabilitet mellan de 

centrala systemen för in- och 

utresesystemet, VIS, [Etias], SIS, Eurodac 

och [Ecris-TCN-systemet] och den 

europeiska sökportalen, den gemensamma 

biometriska matchningstjänsten, den 

gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter och detektorn för 

multipla identiteter. 

Eu-LISA ska ansvara för 

interoperabilitetskomponenternas 

utformning och utveckling, för de 

anpassningar som krävs för att upprätta 

interoperabilitet mellan de centrala 

systemen för in- och utresesystemet, VIS, 

[Etias], SIS, Eurodac och [Ecris-TCN] och 

den europeiska sökportalen, den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten, CIR, detektorn för 

multipla identiteter och CRRS. 

Or. en 

Motivering 

Detta tillägg krävs på grund av artikel 39.2. 
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Ändringsförslag  171 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utvecklingen ska bestå i att utarbeta och 

genomföra de tekniska specifikationerna, 

testerna och den övergripande 

projektsamordningen. 

Utvecklingen ska bestå i att utarbeta och 

genomföra de tekniska specifikationerna, 

testerna och den övergripande 

projektledningen och 

projektsamordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Efter det att respektive 

interoperabilitetskomponent tagits i drift 

ska eu-LISA ansvara för den tekniska 

förvaltningen av den centrala 

infrastrukturen och de enhetliga nationella 

gränssnitten. I samarbete med 

medlemsstaterna ska byrån ständigt 

säkerställa bästa tillgängliga teknik med 

förbehåll för en kostnads-nyttoanalys. Eu-

LISA ska också ansvara för den tekniska 

förvaltningen av den 

kommunikationsinfrastruktur som avses i 

artiklarna 6, 12, 17, 25 och 39. 

Efter det att respektive 

interoperabilitetskomponent tagits i drift 

ska eu-LISA ansvara för den tekniska och 

säkerhetsrelaterade förvaltningen av den 

centrala infrastrukturen för 

interoperabilitetskomponenterna, 

inbegripet underhåll och teknisk 

utveckling. I samarbete med 

medlemsstaterna ska byrån ständigt 

säkerställa att bästa tillgängliga teknik 

används, med förbehåll för en kostnads-

nyttoanalys. Eu-LISA ska också ansvara 

för den tekniska förvaltningen av och 

säkerheten för den 

kommunikationsinfrastruktur som avses i 

artiklarna 6, 12, 17, 25 och 39. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  173 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den tekniska förvaltningen av 

interoperabilitetskomponenterna ska bestå 

av alla de arbetsuppgifter som krävs för att 

interoperabilitetskomponenterna ska kunna 

fungera dygnet runt alla dagar i veckan i 

enlighet med denna förordning, särskilt det 

underhåll och den tekniska utveckling som 

krävs för att säkerställa att komponenterna 

fungerar med tillfredsställande teknisk 

kvalitet, särskilt vad gäller svarstiden vid 

sökningar i de centrala infrastrukturerna i 

enlighet med de tekniska specifikationerna. 

Den tekniska förvaltningen av 

interoperabilitetskomponenterna består av 

alla de arbetsuppgifter som krävs för att 

interoperabilitetskomponenterna ska kunna 

fungera dygnet runt alla dagar i veckan i 

enlighet med denna förordning, särskilt det 

underhåll och den tekniska utveckling som 

krävs för att säkerställa att komponenterna 

fungerar med tillfredsställande teknisk 

kvalitet, särskilt vad gäller svarstiden vid 

sökningar i de centrala infrastrukturerna i 

enlighet med de tekniska specifikationerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  174 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Säkerhetsförvaltningen av 

interoperabilitetskomponenterna ska 

bestå av alla de arbetsuppgifter som krävs 

för att säkerställa integritet, 

konfidentialitet och tillgänglighet för alla 

interoperabilitetskomponenter i enlighet 

med denna förordning, särskilt 

förebyggande åtgärder för att undvika 

både fysiska och it-relaterade 

säkerhetstillbud och de åtgärder som 

krävs för att hantering och återhämtning 

med avseende på desamma om de inte kan 

undvikas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  175 

Förslag till förordning 

Artikel 54a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 54a 

 Europols skyldigheter 

 1.  Europol ska säkerställa att den 

europeiska sökportalen och den 

gemensamma biometriska 

matchningstjänsten behandlar 

Europoluppgifter i sökningarna och ska i 

enlighet med detta anpassa sitt gränssnitt 

Querying Europol Systems (QUEST) till 

uppgifter med en grundläggande 

skyddsnivå. 

 2.  Europol ska ansvara för 

förvaltningen av, och föreskrifterna för, 

vederbörligen bemyndigad personal att 

använda och få åtkomst till den 

europeiska sökportalen respektive CIR i 

enlighet med denna förordning samt 

upprättandet och regelbunden 

uppdatering av en förteckning över denna 

personal och deras profiler. 

 3.  All behandling av uppgifter från 

Europols sida enligt denna förordning ska 

omfattas av förordning (EU) 2016/794. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  176 

Förslag till förordning 

Artikel 55a  

Förordning (EU) 2016/399 

Artikel 8 – punkt 4a – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Gränskontrolltjänstemannen vid den 

fördjupade kontrollen ska konsultera 

detektorn för multipla identiteter 

tillsammans med den gemensamma 

databas för identitetsuppgifter som avses i 

[artikel 4.35 i förordning 2018/XX om 

interoperabilitet] eller Schengens 

Gränskontrolltjänstemannen ska konsultera 

detektorn för multipla identiteter 

tillsammans med den gemensamma 

databas för identitetsuppgifter som avses i 

[artikel 4.35 i förordning 2018/XX om 

interoperabilitet] eller Schengens 

informationssystem eller båda för att 
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informationssystem eller båda för att 

bedöma skillnaderna mellan de länkade 

identiteterna och ska utföra all ytterligare 

verifiering som krävs för att fatta ett beslut 

om länkens status och färg samt fatta ett 

beslut om att tillåta eller neka den berörda 

personen inresa. 

bedöma skillnaderna mellan de länkade 

identiteterna och ska utföra all ytterligare 

verifiering som krävs för att fatta ett beslut 

om länkens status och färg samt fatta ett 

beslut om att tillåta eller neka den berörda 

personen inresa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  177 

Förslag till förordning 

Artikel 55b – led 14 

Förordning (EU) 2017/2226 

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Åtkomst till in- och utresesystemet som ett 

verktyg för att identifiera en okänd 

brottsmisstänkt, en gärningsman eller ett 

misstänkt offer för ett terroristbrott eller ett 

annat grovt brott ska endast tillåtas när en 

sökning i CIR inleddes i enlighet med 

[artikel 22 i förordning 2018/XX om 

interoperabilitet] och alla de villkor som 

anges i punkterna 1 och 1a är uppfyllda. 

Åtkomst till in- och utresesystemet som ett 

verktyg för att identifiera en okänd 

brottsmisstänkt, en gärningsman eller ett 

misstänkt offer för ett terroristbrott eller ett 

annat grovt brott ska endast tillåtas när en 

sökning i CIR inleddes i enlighet med 

[artikel 22 i förordning 2018/XX om 

interoperabilitet] och alla de villkor som 

anges i punkterna 1 och 1a i denna artikel 

är uppfyllda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  178 

Förslag till förordning 

Artikel 55d – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1) I artikel 1 ska följande punkt läggas 

till: 

(1) I artikel 2 ska följande punkt läggas 

till: 

Or. en 
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Motivering 

I artikel 2 förtecknas VIS mål medan artikel 1 handlar om dess syfte och tillämpningsområde. 

 

Ändringsförslag  179 

Förslag till förordning 

Artikel 55d – punkt 1 

Förordning (EG) nr 767/2008 

Artikel 1 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Genom att lagra identitetsuppgifter, 

resehandlingsuppgifter och biometriska 

uppgifter i den gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter (CIR) som inrättas 

genom [artikel 17 i förordning 2018/XX 

om interoperabilitet], bidrar VIS till att 

underlätta och stödja den korrekta 

identifieringen av personer som registreras 

i VIS på de villkor och för de syften som 

anges i punkt 1 i denna artikel.” 

2. Genom att lagra identitetsuppgifter, 

resehandlingsuppgifter och biometriska 

uppgifter i den gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter (CIR) som inrättas 

genom [artikel 17 i förordning 2018/XX 

om interoperabilitet], bidrar VIS till att 

underlätta och stödja den korrekta 

identifieringen av personer som registreras 

i VIS på de villkor och endast i det 

identifieringssyfte som avses i artikel 20 i 
den här förordningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

Förslag till förordning 

Artikel 56 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Personens medborgarskap, kön och 

födelseår. 

(b) Personens medborgarskap, kön och 

födelseår. Användningen av dessa 

uppgifter ska inte göra det möjligt att 

identifiera en viss person. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  181 

Förslag till förordning 

Artikel 56 – punkt 3 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Personens medborgarskap, kön och 

födelseår. 

(a) Personens medborgarskap, kön och 

födelseår. Användningen av dessa 

uppgifter ska inte göra det möjligt att 

identifiera en viss person. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  182 

Förslag till förordning 

Artikel 56 – punkt 3 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Antal länkar mellan unionens 

olika informationssystem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  183 

Förslag till förordning 

Artikel 56 – punkt 3 – led db (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (db) Den tidsperiod under vilken en gul 

länk har blivit kvar i systemet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  184 

Förslag till förordning 

Artikel 56 – punkt 3 – led dc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (dc) Den tidsperiod under vilken en röd 

länk har blivit kvar i systemet. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  185 

Förslag till förordning 

Artikel 59 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Under en ettårsperiod efter det att 

eu-LISA har anmält slutförandet av det test 

som avses i artikel 62.1 b vad gäller 

detektorn för multipla identiteter och innan 

detektorn tagits i drift, ska Etias 

centralenhet som avses i [artikel 33 a i 

förordning (EU) 2016/1624] ansvara för att 

utföra en spårning av multipla identiteter 

mellan de uppgifter som lagrats i VIS, 

Eurodac och SIS. Spårningarna av multipla 

identiteter ska utföras endast med hjälp av 

biometriska uppgifter i enlighet med artikel 

27.2 i denna förordning. 

1. Under en ettårsperiod efter det att 

eu-LISA har anmält slutförandet av det test 

som avses i artikel 62.1 b vad gäller 

detektorn för multipla identiteter och innan 

detektorn tagits i drift, ska Etias 

centralenhet som avses i [artikel 33 a i 

förordning (EU) 2016/1624] ansvara för att 

utföra en spårning av multipla identiteter 

mellan de uppgifter som lagrats i VIS, 

Eurodac, in- och utresesystemet och SIS. 

Spårningarna av multipla identiteter ska 

utföras endast med hjälp av biometriska 

uppgifter i enlighet med artikel 27.2 i 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  186 

Förslag till förordning 

Artikel 59 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. En underrättelse enligt artikel 61.3 

ska endast göras efter att alla gula länkar 

har verifierats och ändrats till antingen 

en grön eller röd länk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  187 

Förslag till förordning 

Artikel 59 – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Eu-LISA ska vid behov bistå Etias 

centralenhet med att utföra den spårning 

av multipla identiteter som avses i denna 

artikel. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Eftersom eu-LISA inte har åtkomst till uppgifter kan det inte bistå med att utföra spårningen 

av multipla identiteter. 

 

Ändringsförslag  188 

Förslag till förordning 

Artikel 62 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Eu-LISA har förklarat att ett 

övergripande test av den relevanta 

interoperabilitetskomponenten, vilket ska 

utföras av eu-LISA i samarbete med 

medlemsstaterna, har slutförts på ett 

framgångsrikt sätt. 

(b) Eu-LISA har förklarat att ett 

övergripande test av den relevanta 

interoperabilitetskomponenten, vilket ska 

utföras av eu-LISA i samarbete med 

medlemsstaterna, Etias centralenhet och 

Europol, har slutförts på ett framgångsrikt 

sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  189 

Förslag till förordning 

Artikel 67 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska i nära samarbete med 

medlemsstaterna, eu-LISA och andra 

relevanta byråer tillhandahålla en handbok 

om implementeringen och förvaltningen av 

interoperabilitetskomponenterna. 

Handboken ska innehålla tekniska och 

operativa riktlinjer, rekommendationer och 

bästa praxis. Kommissionen ska anta 

Kommissionen ska i nära samarbete med 

medlemsstaterna, eu-LISA och andra 

relevanta byråer uppdatera de handböcker 

som tillhandahålls in- och utresesystemet, 

VIS, [Etias], Eurodac, SIS och [Ecris-

TCN] med den information som krävs och 

tillhandahålla en handbok om 

implementeringen och förvaltningen av 
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handboken i form av en rekommendation. interoperabilitetskomponenterna. 

Handböckerna ska innehålla tekniska och 

operativa riktlinjer, rekommendationer och 

bästa praxis. Kommissionen ska anta 

uppdateringarna i enlighet med reglerna 

och i den form som fastställs i respektive 

rättsliga instrument. Handboken om 

interoperabilitetskomponenterna ska 

antas i form av en rekommendation. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  190 

Förslag till förordning 

Artikel 68 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fyra år efter det att respektive 

interoperabilitetskomponent har tagits i 

drift, och därefter vart fjärde år, ska eu-

LISA rapportera till Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen om 

interoperabilitetskomponenternas tekniska 

funktion, inbegripet ur säkerhetssynpunkt. 

4. Tre år efter det att respektive 

interoperabilitetskomponent har tagits i 

drift, och därefter vart tredje år, ska eu-

LISA rapportera till Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen om 

interoperabilitetskomponenternas tekniska 

funktion, inbegripet ur säkerhetssynpunkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Förslag till förordning 

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) En bedömning av 

medlemsstaternas användning av CIR för 

identifiering. 

Or. en 
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Ändringsförslag  192 

Förslag till förordning 

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led db (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (db) En bedömning av sökningar i CIR 

för brottsbekämpande ändamål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  193 

Förslag till förordning 

Artikel 68 – punkt 5 – stycke 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) En bedömning av sökningar i 

Interpol databaser via den europeiska 

sökportalen, inbegripet information om 

antalet träffar i Interpols databaser samt 

information om eventuella problem som 

uppstått. 

Or. en 

Motivering 

Det har förekommit rapporter om missbruk av Interpolregistreringar av politiska skäl av 

vissa tredjeländer. Det är därför viktigt att övervaka användningen av EU:s systems 

användning av Interpols databaser. Denna ändring är en följd av en liknande ändring som 

man enats om i Etiasförordningen. 

 

Ändringsförslag  194 

Förslag till förordning 

Artikel 68 – punkt 8 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska överlämna dessa 

rapporter till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska datatillsynsmannen och 

Europeiska unionens byrå för 
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grundläggande rättigheter. 

Or. en 
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MOTIVERING 

Bakgrund och innehållet i förslaget 
 

Kommissionen lade den 12 december 2017 fram förslaget om inrättande av en ram för 

interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) (COM(2017) 793) 

och förslaget om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem 

(polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration) (COM(2017) 794) åtföljt av en 

finansieringsöversikt och på grundval av en konsekvensbedömning. Det är en uppföljning av, 

bland annat, meddelandet från kommissionen av den 6 april 2016 benämnt ”Starkare och 

smartare informationssystem för gränser och säkerhet” (COM(2016) 205) där kommissionen 

beskrev behovet för EU att stärka och förbättra sina it-system, sin uppgiftshanteringsstruktur 

och sitt informationsutbyte inom området gränsförvaltning, brottsbekämpning och 

terrorismbekämpning samt slutrapporten från expertgruppen för informationssystem och 

interoperabilitet av den 11 maj 2017 där man drog slutsatsen att det är nödvändigt och 

tekniskt genomförbart att eftersträva praktiska lösningar för interoperabilitet och att sådana i 

princip både kan ge operativa vinster och inrättas i överensstämmelse med dataskyddskraven. 

 

I förslaget inrättas fyra interoperabilitetskomponenter: den europeiska sökportalen (ESP), den 

gemensamma biometriska matchningstjänsten, den gemensamma databasen för 

identitetsuppgifter (CIR), och detektorn för multipla identiteter (MID) samt fastställs 

bestämmelser för målen för interoperabilitetskomponenterna, deras tekniska struktur, regler 

för användningen av komponenterna, lagringen av loggar, kvaliteten på uppgifterna, regler för 

dataskydd, tillsyn och skyldigheter för de olika myndigheterna och medlemsstaterna. Det 

innehåller även ändringar av ett antal andra rättsliga instrument. 

 

Förfarande 

 

För att bedöma kommissionens förslag och förbereda detta förslag till betänkande har 

föredragandena inhämtat synpunkter från många olika källor. En rad sammanträden på 

skuggnivå har hållits med kommissionens avdelningar för att diskutera hela förslaget i detalj. 

Dessutom har olika berörda parter och experter inbjudits att delta i sammanträden med 

skuggföredragandena. Dessa utgjordes av de europeiska byråer som påverkas av eller som har 

ett intresse av förslagen (eu-LISA, Europol, Frontex och FRA) samt Europeiska 

datatillsynsmannen. Som ett komplement till dessa sammanträden framställdes en begäran om 

ett yttrande från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Ett besök 

anordnades också till eu-LISA:s tekniska anläggning i Strasbourg. 

 

Föredragandenas ståndpunkt 

 

Föredragandena välkomnar kommissionens förslag om inrättande av en ram för 

interoperabilitet mellan EU-informationssystem. EU:s medborgare förväntar sig att 

Europeiska unionen tillhandahåller resultat inom effektiv asyl- och migrationshantering, inom 

god förvaltning av de yttre gränserna samt inom hantering av aktuella hot mot den inre 

säkerheten. Flyktingkrisen såväl som raden av terroristattacker under de senaste åren har 

påvisat brådskan med att stärka relevant informationsutbyte. Att tillhandahålla resultat inom 

dessa frågor är viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för unionens migrations- 

och asylsystem, unionens säkerhetsåtgärder samt unionens förmåga att förvalta de yttre 

gränserna.  
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Föredragandena håller dessutom med kommissionen om att interoperabilitetens möjligheter 

att förbättra säkerheten och skyddet av de yttre gränserna måste vägas mot skyldigheten att 

säkerställa att sådana ingrepp i de grundläggande rättigheterna som kan uppkomma till följd 

av den nya interoperabilitetsmiljön begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att faktiskt 

svara mot de mål av allmänt samhällsintresse som eftersträvas, med förbehåll för 

proportionalitetsprincipen. Denna balans återspeglas omsorgsfullt i de föreslagna ändringarna. 

Föredragandena anser vidare att interoperabilitetskomponenterna ger en möjlighet att förbättra 

skyddet för de grundläggande rättigheterna, till exempel genom att säkerställa en korrekt 

identifiering av personer med ärligt uppsåt och bekämpa identitetsbedrägeri. 

 

Inrättandet av interoperabilitet förbättrar förvaltningen av de yttre gränserna genom att inrätta 

snabb, enkel och effektiv åtkomst till EU:s informationssystem. Därför måste vi vara 

försiktiga med att inte öka de antal arbetsuppgifter som vi omber gränskontrolltjänstemän att 

utföra. Föredragandena har lagt fram flera förslag för att uppnå detta. För det första bör det 

inte föreligga något strikt krav för gränskontrolltjänstemän att hantera en gul flaggning vid 

fördjupade kontroller. Det bör vara upp till gränskontrolltjänstemannen att fatta detta beslut 

eftersom de är utbildade för att upptäcka identitetsbedrägeri. För det andra bör den europeiska 

sökportalen (ESP) omedelbart tillhandahålla svar till gränskontrolltjänstemannen när de 

underliggande systemen gör detta. Portalen bör inte invänta en insamling av alla svar från de 

underliggande systemen innan det eller dessa läggs fram för gränskontrolltjänstemannen. För 

det tredje bör tonvikt läggas på att på lämpligt sätt utbilda gränskontrolltjänstemän att hantera 

det manuella verifieringssystem som kommer att införas genom detta förslag.  

 

Föredragandena har infört en separat artikel där det framhävs ett behov för alla 

interoperabilitetskomponenter att möjliggöra snabb, smidig, effektiv och kontrollerad åtkomst 

genom användning av bästa tillgängliga teknik i syfte att ge svarstider i linje med operativa 

behov. Mycket av gränskontrolltjänstemäns, polisers, immigrationstjänstemäns eller konsulär 

personals dagliga verksamhet kommer att vara beroende av en korrekt funktion av dessa 

interoperabilitetskomponenter. Det är därför avgörande att garantera en korrekt funktion av 

komponenterna, men föredragandena anser att det är lika viktigt att skapa ett backupsystem 

för i synnerhet den gemensamma databasen för identitetsuppgifter (CIR) och ESP. En korrekt 

funktion av alla komponenterna, såväl som de underliggande systemen, kommer att vara 

beroende av dessa två komponenter. Därför bör en backupstruktur sörjas för. 

 

Föredragandena skulle vilja framhäva det faktum att interoperabilitetskomponenterna inte 

kommer att förändra de underliggande systemen, reglerna och förfarandena däri. 

Interoperabilitetskomponenterna bör underlätta åtkomst, men åtkomsträttigheter kommer inte 

att förändras genom detta förslag. Flera ändringar har införts för att klargöra detta. De enda 

ändringarna i förhållande till åtkomsträttigheter görs inom området åtkomst i 

brottsbekämpningssyften, där kaskadförfarandet ersätts av en mekanism för träff eller ingen 

träff. Detta optimerar inte endast åtkomsten till de underliggande systemen, utan det 

säkerställer även att sökning endast görs i de databaser som innehåller relevant information. 

Föredragandena ändrade förfarandet i förslaget för att säkerställa att endast de 

brottsbekämpande tjänstemän som har tillåtelse att ha fullständig åtkomst till datasystemen 

kommer att kunna söka i systemen genom förfarandet för träff eller ingen träff.  

 

Dessutom ger förslaget tillåtelse för medlemsstaternas polismyndigheter att använda CIR för 

identifiering av en person under en identitetskontroll, ifall dessa myndigheter genom nationell 
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lagstiftning bemyndigats att göra detta. Enligt föredragandena bör förfarandet för identifiering 

återspegla normal praxis i medlemsstaterna. Därför har ändringar gjorts så att personen först 

ska identifieras enligt regler och förfaranden i nationell lagstiftning, med identitets- eller 

resehandlingar, innan en sökning i CIR tillåts genom användning av personens biometriska 

uppgifter. En sökning i CIR för att identifiera en person får endast göras när personen i fråga 

är fysiskt närvarande.  

 

I syfte att stärka Europeiska kommissionens, rådets och Europaparlamentets förmåga att 

övervaka och utvärdera hur detta förslag fungerar har ytterligare ändringar gjorts i denna 

artikel. I synnerhet gäller detta med avseende på användningen av CIR i identifieringssyfte, i 

brottsbekämpningssyfte och användningen av Interpols databas genom ESP. 

 


