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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan 
jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa 
Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä
(COM(2018)0826 – C9-0000/2019 – 2018/0419(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2018)0826),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla 
ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva valtio, liitettäväksi Euroopan unionin, Islannin ja Norjan 
kuningaskunnan väliseksi lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevaksi 
pöytäkirjaksi (00000/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0000/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
suosituksen (A9-0000/2019),

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja 
parlamenteille.
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PERUSTELUT

Uudelleenlaadittu Eurodac-asetus (asetus (EU) N:o 603/2013) mahdollistaa sen, että 
lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä hakuja Eurodac-tietokannasta silloin, kun hakujen 
tarkoituksena on terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuminen, havaitseminen ja 
tutkiminen. Tarkoituksena on antaa lainvalvontaviranomaisille oikeus pyytää 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-keskustietokantaan tallennettuihin tietoihin, kun 
pyritään selvittämään tarkka henkilöllisyys tai hankkimaan lisätietoja terrorismirikosten ja 
muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista varten. 

Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus niistä 
perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, on kattanut myös Dublin-
säännöstöön liittyvät Eurodacin osat vuodesta 2001 lähtien. Kyseisellä sopimuksella ei ole 
kuitenkaan tähän mennessä säännelty Eurodaciin pääsyä lainvalvontatarkoituksessa, joka oli 
uusi asia uudelleenlaaditussa Eurodac-asetuksessa verrattuna alkuperäiseen Eurodac-
järjestelmään (neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000).

Neuvottelut Euroopan unionin sekä Islannin ja Norjan välisestä sopimuksesta, joka koskee 
järjestelyjä Islannin ja Norjan osallistumiseksi uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen VI luvun 
mukaiseen lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaan vertailuun ja tiedonsiirtoon, on saatu 
päätökseen, ja 19. tammikuuta 2001 tehtyyn sopimukseen pöytäkirjan muodossa liitettävä 
sopimus 19. tammikuuta 2001 tehdyn sopimuksen soveltamisen laajentamisesta 
lainvalvontaan on parafoitu.

Asetuksen (EU) N:o 603/2013 lainvalvontasäännösten laajentaminen koskemaan Islantia ja 
Norjaa antaisi Islannin ja Norjan lainvalvontaviranomaisille oikeuden pyytää 
sormenjälkitietojen vertailua muiden osallistuvien valtioiden syöttämiin ja Eurodac-
tietokantaan tallennettuihin tietoihin, kun tarkoituksena on selvittää vakavasta rikoksesta tai 
terrorismista epäillyn henkilöllisyys tai hankkia lisätietoja tällaisesta henkilöstä tai uhrista. 
Toisaalta se antaisi kaikkien muiden osallistuvien valtioiden eli EU:n jäsenvaltioiden tai 
assosioituneiden maiden lainvalvontaviranomaisille oikeuden pyytää sormenjälkitietojen 
vertailua Islannin ja Norjan syöttämiin ja Eurodac-tietokantaan tallennettuihin tietoihin 
samoissa tarkoituksissa.

Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu 
unionin puolesta ja kun Euroopan parlamentti on antanut SEUT-sopimuksen 218 artiklan 
6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan mukaisesti 
hyväksyntänsä.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan jäsenet tukevat tätä mietintöä ja että Euroopan parlamentti antaa 
hyväksyntänsä.


