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kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Italian 
tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin kuningaskunnan 
aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi

Ehdotus päätökseksi (6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 62
4 a kohta

4 a.kehottaa neuvostoa huolehtimaan siitä, että tämä päätös tulee voimaan vasta sitten kun 
neuvoston puitepäätös 2007/XX/YOS rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta on tullut voimaan;

Or. de

Perustelu

On erittäin tärkeää, että edellä mainittu tietosuojaa koskeva puitepäätös tulee voimaan ennen 
käsiteltävänä olevaa päätöstä, jotta kaikissa jäsenvaltioissa kyetään huolehtimaan tietosuojan 
asianmukaisesta tasosta henkilötietoja käsiteltäessä.
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Aloite neuvoston päätökseksi 

Neuvoston teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 63
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Neuvoston olisi arvioitava 
perusteellisesti Prümin sopimuksen 
tarpeellisuutta, oikeasuhtaisuutta, 
toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä 
sopimuksesta perusoikeuksiin ja 
tietosuojaan aiheutuvia vaikutuksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 64
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Rikosasioissa tehtävän tiiviimmän 
poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön 
on kuljettava rinta rinnan perusoikeuksien 
kunnioittamisen kanssa, joita ovat erityisesti 
oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen 
suojaamisen. Tämä olisi taattava tässä 
päätöksessä kattavilla erityisillä 
tietosuojajärjestelyillä, jotka olisi laadittava 
vastaamaan päätöksellä säännellyn 
tietojenvaihdon erityisluonnetta. Päätöksen 
erityisissä tietosuojasäännöksissä olisi 
otettava erityisesti huomioon tietokantojen 
rajatylittävän online-käytön erityisluonne. 
Koska online-käytön yhteydessä tietokantaa 
hallinnoiva jäsenvaltio ei voi tehdä 
ennakkotarkistuksia, tässä päätöksessä olisi 
varmistettava, jälkikäteen tapahtuva 
valvonta.

(17) Rikosasioissa tehtävän tiiviimmän 
poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön 
on kuljettava rinta rinnan perusoikeuksien 
kunnioittamisen kanssa, joita ovat erityisesti 
oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen 
suojaamisen. 

Tämä olisi taattava kattavan 
puitepäätöksen perusteella, joka koskee 
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henkilötietojen suojaamista kolmanteen 
pilariin kuuluvassa turvallisuus- ja 
poliisiyhteistyössä ja joka neuvoston olisi 
hyväksyttävä ennen tämän päätöksen 
hyväksymistä noudattaen täysipainoisesti 
parlamentin antamia suosituksia, sekä 
kattavilla erityisillä tietosuojajärjestelyillä, 
jotka olisi laadittava vastaamaan 
päätöksellä säännellyn tietojenvaihdon 
erityisluonnetta. Päätöksen erityisissä 
tietosuojasäännöksissä olisi otettava 
erityisesti huomioon tietokantojen 
rajatylittävän online-käytön erityisluonne.  
Koska online-käytön yhteydessä tietokantaa 
hallinnoiva jäsenvaltio ei voi tehdä 
ennakkotarkistuksia, tässä päätöksessä olisi 
varmistettava jälkikäteen tapahtuva 
valvonta. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 65
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Koska jäsenvaltiot ovat tietoisia tämän 
päätöksen merkityksestä yksilöiden 
oikeuksien suojaamisen kannalta ja siitä, että 
henkilötietojen toimittaminen toiselle 
jäsenvaltiolle edellyttää riittävää 
tietosuojatasoa tiedot vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava kaikkien tämän päätöksen 
sisältämien tietosuojasääntöjen tehokas 
täytäntöönpano.

(18) Koska jäsenvaltiot ovat tietoisia tämän 
päätöksen merkityksestä yksilöiden 
oikeuksien suojaamisen kannalta ja siitä, että 
henkilötietojen toimittaminen toiselle 
jäsenvaltiolle edellyttää riittävää 
tietosuojatasoa tiedot vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, on erittäin tärkeää, että 
kaikissa jäsenvaltioissa huolehditaan 
riittävästä tietosuojatasosta panemalla 
tehokkaasti täytäntöön kaikki tämän 
päätöksen sisältämät tietosuojasäännöt sekä 
puitepäätös 2007/XX/YOS rikosasioissa 
tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta.

Or. de
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Perustelu

Ks. lainsäädäntöpäätöslauselmaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 66
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Tässä päätöksessä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
esitettyjä periaatteita,

(20) Tämän päätöksen voimaantulo ja 
täytäntöön paneminen edellyttää, että 
Prümin sopimuksen tähänastista 
toimivuutta on tarkasteltu uudelleen ja 
arvioitu ja että kolmannen pilarin 
tietosuojasta on tehty puitepäätös. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 67
1 artiklan johdantokappale

Tämän päätöksen avulla jäsenvaltiot 
pyrkivät tehostamaan rajatylittävää 
yhteistyötä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastoon kuuluvissa asioissa, 
erityisesti rikosten torjumisesta ja 
tutkinnasta vastaavien viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa. Tätä varten tämä päätös 
sisältää seuraavia aloja koskevia sääntöjä:

Tämän päätöksen avulla jäsenvaltiot 
pyrkivät tehostamaan rajatylittävää 
yhteistyötä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastoon kuuluvissa asioissa, 
erityisesti 13 päivänä kesäkuuta 2002 
tehdyn Euroopan unionin puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan ja 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn Euroopan unionin 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–3 artiklan 
mukaisesti rikosten torjumisesta ja 
tutkinnasta vastaavien viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa.  Tätä varten tämä päätös 
sisältää seuraavia aloja koskevia sääntöjä:

Or. de

Perustelu

Päätöksen laajaa soveltamisalaa olisi rajattava tässä kohdin etenkin siksi, että Euroopassa ei 
ole yhtenäistä aineellista rikosoikeutta. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen piiriin kuuluvien 
rikosten luettelo muodostaa hyvän perustan, jolla taataan alan eurooppalaisen 
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lainsäädännön konkreettinen ja johdonmukainen soveltaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 68
1 artiklan johdantokappale

Tämän päätöksen avulla jäsenvaltiot 
pyrkivät tehostamaan rajatylittävää 
yhteistyötä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastoon kuuluvissa asioissa, 
erityisesti rikosten torjumisesta ja 
tutkinnasta vastaavien viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa. Tätä varten tämä päätös 
sisältää seuraavia aloja koskevia sääntöjä:

Tämän päätöksen avulla jäsenvaltiot 
pyrkivät tehostamaan rajatylittävää 
yhteistyötä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastoon kuuluvissa asioissa, 
erityisesti rikosten torjumisesta ja 
tutkinnasta vastaavien viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa varmistaen samalla, että 
tietosuojan taso on korkea. Tätä varten 
tämä päätös sisältää seuraavia aloja koskevia 
sääntöjä: 

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen välineen tarkoitus ja soveltamisala on tapa ilmaista näkemys jäsenvaltioiden 
perusintresseistä. Rikosten torjuminen ja tutkinta ovat selvästikin luonteeltaan perusintressi, 
mutta niin ovat myös yksityisyyttä koskevan perusoikeuden ja henkilötietojen suojaaminen. 
Nämäkin säännökset on mainittava artiklassa, jotta niiden merkittävyys tunnustetaan 
ansaitusti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 69
1 artiklan d a alakohta (uusi)

d a) säännökset tässä päätöksessä 
vahvistettujen menettelyjen seurauksena 
käsiteltäviin tietoihin sovellettavan 
tietosuojan vähimmäistasosta (6 luku).

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen välineen tarkoitus ja soveltamisala on tapa ilmaista näkemys jäsenvaltioiden 
perusintresseistä. Rikosten torjuminen ja tutkinta ovat selvästikin luonteeltaan perusintressi, 
mutta niin ovat myös yksityisyyttä koskevan perusoikeuden ja henkilötietojen suojaaminen. 
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Nämäkin säännökset on mainittava artiklassa, jotta niiden merkittävyys tunnustetaan 
ansaitusti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 70
1 artiklan d a alakohta (uusi)

d a) säännökset henkilötietojen käsittelyyn 
sovellettavasta tietosuojasta (6 luku).

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 71
1 a artikla(uusi)

1 a artikla
Tietoluokat

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
erotetaan selkeästi toisistaan henkilötiedot, 
jotka koskevat 
– henkilöä, jonka epäillään tehneen 
rikoksen tai osallistuneen rikokseen,
– henkilöä, joka on tuomittu rikoksesta, 

– henkilöä, jonka perustellusti uskotaan 
tekevän rikoksen,

– henkilöä, joka voidaan pyytää 
todistamaan rikostutkinnassa tai 
myöhemmin rikosoikeudenkäynnissä, 

– henkilöä, joka on ollut rikoksen uhri tai 
jonka uskotaan eräiden tosiseikkojen 
perusteella voivan olla rikoksen uhri, 

– henkilöä, joka voi antaa tietoja 
rikoksista, 

– jonkin edellä mainitun henkilön tuttavaa 
tai kumppania, tai

– henkilöä, joka ei kuulu mihinkään 
edellä mainittuun ryhmään. 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 72
2 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot perustavat ja ylläpitävät 
kansallisia DNA-analyysitietokantoja 
rikosten tutkintaa varten. Tässä päätöksessä 
tarkoitetuissa tietokannoissa olevien 
tietojen käsittely tapahtuu tämän päätöksen 
säännösten ja käsittelyyn sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot perustavat ja ylläpitävät 
kansallisia DNA-analyysitietokantoja 
vakavien rikosten tutkintaa varten. DNA-
analyysitietokantoihin perustuvia DNA-
tunnisteita saadaan luoda ainoastaan 
rikosten ehkäisemistä tai lainvalvontaa 
varten.

DNA-analyysitietokannoissa on erotettava 
selvästi toisistaan seuraavien 
henkilöryhmien DNA-tunnisteet:
– henkilöt, jotka on tuomittu rikoksesta,
– henkilöt, joiden epäillään tehneen 
rikoksen tai osallistuneen rikokseen,
– henkilöt, joiden perustellusti uskotaan 
tekevän rikoksen,
– henkilöt, joita voidaan pyytää 
todistamaan rikostutkinnassa tai 
myöhemmin rikosoikeudenkäynnissä, 
– henkilöt, jotka ovat olleet rikoksen uhreja 
tai joiden uskotaan eräiden tosiseikkojen 
perusteella olevan rikoksen uhreja, 
– henkilöt, jotka voivat antaa tietoja 
rikoksista,
– jonkin edellä mainitun henkilön tuttavat 
tai kumppanit,
- henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään 
edellä mainittuun ryhmään.
Tässä päätöksessä tarkoitetuissa 
tietokannoissa olevien tietojen käsittely 
tapahtuu tämän päätöksen säännösten ja 
käsittelyyn sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Henkilöluokitus perustuu komission tekemään henkilötietojen suojaamista koskevaan 
puitepäätösehdotukseen (KOM(2005)0475).  Jaottelu on tarpeen, jotta näiden arkaluonteisten 
tietojen jatkokäsittelystä voidaan antaa säännöksiä sen mukaisesti kuin rikokseen on 
osallistuttu (ks. myös Euroopan tietosuojavaltuutetun 4. huhtikuuta 2007 antaman, tätä 
aloitetta koskevan lausunnon 75 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 73
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a. 'DNA:n koodaamattomalla osalla' 
tarkoitetaan kromosomialueita, jotka eivät 
sisällä geneettistä ilmentymää eli joiden ei 
tiedetä sisältävän tietoja erityisistä 
perinnöllisistä ominaisuuksista. DNA:n 
koodaamattomasta osasta ei tieteellisestä 
edistymisestä huolimatta paljasteta muita 
tietoja nyt eikä tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 74
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a. Kukin jäsenvaltio toimittaa kansallisten 
yhteyspisteiden luettelon muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle.

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista antaa muille jäsenvaltioille tiedot kansallisista yhteyspisteistä, ja 
toimittaa ne myös komissiolle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 75
7 artiklan johdantokappale

Jos meneillään olevassa rikostutkinnassa tai 
rikosoikeudenkäynnissä tietystä pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
oleskelevasta henkilöstä ei ole olemassa 
DNA-tunnistetta, pyynnön vastaanottava 
jäsenvaltio antaa oikeusapua hankkimalla ja 
tutkimalla tästä henkilöstä saatua 
molekyyligeneettistä materiaalia sekä 
toimittamalla saadun DNA-tunnisteen, 
mikäli

Jos vakavaa rikosta koskevassa meneillään 
olevassa rikostutkinnassa tai 
rikosoikeudenkäynnissä tietystä pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
oleskelevasta ja kyseisen rikoksen 
tekemisestä epäillystä henkilöstä ei ole 
olemassa DNA-tunnistetta, pyynnön 
vastaanottava jäsenvaltio antaa oikeusapua 
hankkimalla ja tutkimalla tästä henkilöstä 
saatua molekyyligeneettistä materiaalia sekä 
toimittamalla saadun DNA-tunnisteen, 
mikäli

Or. en

Perustelu

Päätöksen 7 artiklalla velvoitetaan jäsenvaltiot keräämään aktiivisesti biometristä ainesta 
henkilöstä, mikä vaikuttaa tuntuvasti kyseisen henkilön perusoikeuksiin.  Tämä on 
oikeasuhteista ainoastaan siinä tapauksessa, että edellytykset määritetään täsmällisemmin ja 
soveltamisala rajataan koskemaan henkilöitä, joita epäillään vakavan rikoksen tekemisestä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 76
11 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kukin jäsenvaltio toimittaa 
kansallisten yhteyspisteiden luettelon 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista antaa muille jäsenvaltioille tiedot kansallisista yhteyspisteistä, ja 
toimittaa ne myös komissiolle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 77
12 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi sekä 
haun tekevän jäsenvaltion tuomioistuinten 
tai syyttäjien toimivaltaan kuuluvien muiden 
rikosten tutkimiseksi sekä yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
jäsenvaltiot antavat muiden jäsenvaltioiden 2 
kohdan mukaisille kansallisille 
yhteyspisteille pääsyn seuraaviin kansallisiin 
ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeuden tehdä 
yksittäistapauksissa automaattisia hakuja:

1. Rikosten tutkimiseksi sekä haun tekevän 
jäsenvaltion tuomioistuinten tai syyttäjien 
toimivaltaan kuuluvien muiden rikosten 
tutkimiseksi sekä yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi jäsenvaltiot 
antavat muiden jäsenvaltioiden 2 kohdan 
mukaisille kansallisille yhteyspisteille 
pääsyn seuraaviin kansallisiin 
ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeuden tehdä 
yksittäistapauksissa automaattisia hakuja:

Or. de

Perustelu

Ajoneuvorekisteritietojen käsittely ja toimittaminen rikosten torjumiseksi on 
epätarkoituksenmukaista. Siitä ei ilmeisestikään koidu lisäarvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 78
15 artiklan 2 a kohta (uusi)

Kukin jäsenvaltio toimittaa kansallisten 
yhteyspisteiden luettelon muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle.

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista antaa muille jäsenvaltioille tiedot kansallisista yhteyspisteistä, ja 
toimittaa ne myös komissiolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 79
16 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Kukin jäsenvaltio toimittaa kansallisten 
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yhteyspisteiden luettelon muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle.

Or. de

Perustelu

On tarkoituksenmukaista antaa muille jäsenvaltioille tiedot kansallisista yhteyspisteistä, ja 
toimittaa ne myös komissiolle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 80
17 artiklan 2 kohta

2. Kukin jäsenvaltio voi isäntäjäsenvaltiona 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 
virkamiehen lähettävän jäsenvaltion
suostumuksella antaa yhteisiin operaatioihin 
osallistuville lähettävien jäsenvaltioiden 
virkamiehille toimivaltuuksia tai, mikäli 
isäntävaltion lainsäädäntö sen sallii, antaa 
muiden jäsenvaltioiden virkamiesten 
käyttää lähettävien jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaisia 
toimivaltuuksiaan. Näitä toimivaltuuksia 
voidaan käyttää ainoastaan isäntävaltion 
virkamiesten johdolla ja pääsääntöisesti 
heidän läsnä ollessaan. Lähettävien 
jäsenvaltioiden virkamiehet ovat 
isäntäjäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
alaisia. Isäntäjäsenvaltio on vastuussa heidän 
toimistaan.

2. Kukin jäsenvaltio voi isäntäjäsenvaltiona 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 
virkamiehen lähettävän jäsenvaltion 
suostumuksella antaa yhteisiin operaatioihin 
osallistuville lähettävien jäsenvaltioiden 
virkamiehille toimivaltuuksia.  Näitä 
toimivaltuuksia voidaan käyttää ainoastaan 
isäntävaltion virkamiesten johdolla ja 
pääsääntöisesti heidän läsnä ollessaan.  
Lähettävien jäsenvaltioiden virkamiehet ovat 
isäntäjäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
alaisia. Isäntäjäsenvaltio on vastuussa heidän 
toimistaan.

Or. de

Perustelu

Asianosaisten oikeusvarmuus edellyttää, että lähetettävien virkamiesten toimivaltuudet 
määräytyvät isäntävaltion säännösten mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 81
17 a artikla (uusi)
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17 a artikla
Toimenpiteet välittömän vaaran uhatessa

1. Sopimuspuolen virkamiehet voivat 
kiireellisissä tilanteissa ilman toisen 
sopimuspuolen ennakkosuostumusta ylittää 
yhteisen rajan suorittaakseen toisen 
sopimuspuolen rajan läheisyydessä 
isäntävaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisia väliaikaisia toimenpiteitä, joita 
tarvitaan torjumaan välitön vaara hengelle 
tai terveydelle.

2. Kohdassa 1 tarkoitetusta kiireellisestä 
tilanteesta on kyse silloin, kun isäntävaltion 
viranomaisten toimien tai johtovallan 
ottamisen odottaminen 24 artiklan 2 
kohdan tarkoituksessa voisi johtaa 
vaaratilanteen toteutumiseen.

3. Rajanylittävien virkamiesten on 
ilmoitettava tästä välittömästi 
isäntävaltiolle. Isäntävaltio vahvistaa 
tämän ilmoituksen ja sen on ryhdyttävä 
viipymättä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
vaaran torjumiseksi ja tilanteen haltuun 
ottamiseksi. Rajanylittäviä virkamiehiä 
sitovat isäntävaltion viranomaisten ohjeet.

4. Sopimuspuolet määrittelevät erillisessä 
sopimuksessa ne viranomaiset, joille 3 
kohdan mukainen ilmoitus on viipymättä 
tehtävä. Rajanylittäviä virkamiehiä sitovat 
tämän artiklan määräykset ja sen 
sopimuspuolen lainsäädäntö, jonka 
alueella he toimivat.

5. Isäntävaltio on vastuussa rajanylittävien 
virkamiesten toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Tarkistus vastaa Prümin sopimuksen 25 artiklan sanamuotoa. Välittömän vaaran uhatessa 
toteutettavia toimia koskevat määräykset on sisällytettävä neuvoston päätökseen, jotta 
rajaseudun poliisiyhteistyö olisi tehokkaampaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 82
18 a artikla (uusi)

18 a artikla

Pyynnöstä tapahtuva yhteistyö

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset 
viranomaiset antavat pyynnöstä toisilleen 
tukea toimivaltuuksiensa puitteissa ja 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.
2. Toimivaltaiset viranomaiset antavat 
toisilleen tukea 14 päivänä heinäkuuta 
1985 tehdyn Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 
tehdyn yleissopimuksen, joka koskee 
yhteisillä rajoilla tehtävien tarkastusten 
asteittaista lakkauttamista, 39 artiklan 1 
kohdan 1 lauseen mukaisesti erityisesti

1. toteamalla tieliikenne- ja 
vesiliikenneajoneuvojen ja ilma-alusten 
omistajan ja haltijan sekä selvittämällä 
ohjaajan ja kuljettajan sikäli kuin se ei jo 
sisälly 12 artiklaan,

2. hankkimalla tiedot ajokorteista, 
laivurinkirjoista ja niihin verrattavissa 
olevista toimiluvista,

3. vahvistamalla henkilön olinpaikan ja 
asuinpaikan,

4. tarkistamalla oleskeluluvan perusteet,

5. toteamalla puhelinliittymän omistajat ja 
muiden telekommunikaatiolaitteiden 
haltijat, sikäli kuin tietoihin on julkinen 
pääsy,

6. vahvistamalla henkilöllisyyden,

7. selvittämällä esineiden, esimerkiksi 
aseiden, moottoriajoneuvojen ja 
vesiajoneuvojen alkuperän 
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(myyntihistoriaa koskevat kyselyt),

8. hankkimalla tietoja poliisin 
tietokannoista ja poliisin asiapapereista 
sekä tietoja viranomaisten julkisista 
rekistereistä,

9. ilmoittamalla välittömästi aseista tai 
räjähdysaineista sekä raha- tai 
arvopaperiväärennöksistä,

10. tiedottamalla rajat ylittävien 
tarkkailutoimenpiteiden, takaa-
ajotilanteiden ja valvottujen läpilaskujen 
käytännön toteutuksista ja 

11. määrittelemällä henkilön valmius antaa 
tietoja.

3. Mikäli pyynnön saanut viranomainen ei 
vastaa pyynnön täyttämisestä, hän ohjaa 
pyynnön edelleen toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Pyynnön vastaanottanut 
viranomainen tiedottaa pyynnön tehneelle 
viranomaiselle pyynnön eteenpäin 
ohjaamisesta ja pyynnön toteuttamisesta 
vastuussa olevasta viranomaisesta. 
Toimivaltainen viranomainen täyttää 
pyynnön ja välittää pyytävälle 
viranomaiselle tuloksen. 

Or. de

Perustelu

Tarkistus vastaa Prümin sopimuksen 27 artiklan sanamuotoa. Välittömän vaaran uhatessa 
toteutettavia toimia koskevat määräykset on sisällytettävä neuvoston päätökseen, jotta 
rajaseudun poliisiyhteistyö olisi tehokkaampaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 83
24 artiklan 1 kohdan -a alakohta (uusi)

- a) ’henkilötiedoilla’ kaikenlaisia 
tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa 
luonnollista henkilöä (’rekisteröity’) 
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koskevia tietoja; 'tunnistettavissa olevana' 
henkilöä, joka voidaan suoraan tai 
epäsuorasti tunnistaa, erityisesti 
henkilönumeron taikka yhden tai 
useamman hänelle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen 
tekijän perusteella;

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi päätökseen on sisällytettävä henkilötietojen määritelmä, joka vastaa 
direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a alakohdassa ja ehdotetun henkilötietoja koskevan 
puitepäätöksen 2 artiklan a alakohdassa annettua määritelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 84
24 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) 'DNA:n koodaamattomalla osalla' 
kromosomialueita, jotka eivät sisällä 
geneettistä ilmentymää eli joiden ei tiedetä 
sisältävän tietoja erityisistä perinnöllisistä 
ominaisuuksista; 

Or. en

Perustelu

DNA-tunnisteiden ja siten myös DNA:n koodaamattoman osan määritelmät ovat ratkaisevia, 
koska ne määrittävät, mitä tietoja DNA:sta voidaan saada. Ne olisi siten määriteltävä tässä 
päätöksessä sen sijaan, että ne jätettäisiin täytäntöönpanotoimiin, joista päätetään 
neuvostossa määräenemmistöllä, ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 
kohdan c alakohdan toinen virke. Määritelmä vastaa Prümin sopimuksen 
täytäntöönpanosopimuksessa (neuvoston asiakirja 5437/07, 2 artiklan 5 kohta) annettua 
määritelmää.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 85
24 artiklan 2 kohta

2. Tämän päätöksen mukaisesti lähetettäviä 
tai lähetettyjä tietoja koskevat seuraavat 
säännökset, mikäli edellä olevissa luvuissa 
ei ole toisin säädetty.

2. Seuraavat säännökset koskevat kaikkea 
tämän päätöksen mukaista henkilötietojen 
käsittelyä.

Or. de

Perustelu

On tehtävä selväksi, että 6 luvun säännöksiä sovelletaan aina tietoja käsiteltäessä eli myös 
kansallisissa tapauksissa eikä vasta sitten, kun tiedot toimitetaan toiseen jäsenvaltioon.  Näin 
meneteltäessä tietosuojan taso olisi epäyhtenäinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 86
24 artiklan 2 kohta

2. Tämän päätöksen mukaisesti lähetettäviä 
tai lähetettyjä tietoja koskevat seuraavat 
säännökset, mikäli edellä olevissa luvuissa 
ei ole toisin säädetty.

2. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan 
jäsenvaltioissa DNA-analyysitietokantojen 
ja sormenjälkitietojen säilyttämiseen ja 
käsittelyyn. Lukua 6 sovelletaan myös 
muiden henkilötietojen siirtämiseen tämän 
päätöksen yhteydessä.

Or. de

Perustelu

On tehtävä selväksi, että asiassa on sovellettava yksinomaan päätöksessä vahvistettua 
tietosuojajärjestelmää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 87
24 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta

Nämä säännökset koskevat myös DNA-
materiaalin ja sormenjälkien keräämistä ja 
käsittelyä jäsenvaltiossa sekä muiden 



AM\663967FI.doc 17/30 PE 388.484v01-00

FI

tämän päätöksen soveltamisalaan 
kuuluvien henkilötietojen toimittamista.  

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 88
24 a artikla (uusi)

24 a artikla
’henkilötiedoilla’ kaikenlaisia tunnistettua 
tai tunnistettavissa olevaa luonnollista 
henkilöä (’rekisteröity’) koskevia tietoja; 
'tunnistettavissa olevana' henkilöä, joka 
voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, 
erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai 
useamman hänelle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen 
tekijän perusteella. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 89
25 artiklan 1 kohta

1. Kukin jäsenvaltio takaa tämän päätöksen 
mukaisesti toimitettavien tai toimitettujen 
henkilötietojen käsittelyn suhteen 
kansallisessa lainsäädännössään 
tietosuojan tason, joka vastaa vähintään 
sitä tasoa, josta määrätään Euroopan 
neuvoston 28 päivänä tammikuuta 1981 
tehdyssä yksilöiden suojelua 
henkilötietojen automaattisessa käsittelyssä 
koskevassa sopimuksessa ja sen 8 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyssä 
lisäpöytäkirjassa, ja ottaa tällöin huomioon 
Euroopan neuvoston ministerikomitean 17 
päivänä syyskuuta 1987 jäsenvaltioille 
antaman suosituksen no R (87) 15 

Tämän päätöksen täytäntöönpano
edellyttää, että henkilötietojen suojaamista 
kolmannen pilarin mukaisessa 
turvallisuus- ja poliisiyhteistyössä koskeva 
kattava puitepäätös on jo hyväksytty, ja 
kyseistä puitepäätöstä olisi sovellettava 
tässä päätöksessä mahdollisesti annettavien 
uusien tietosuojasäännösten 
vähimmäisperustana. 
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henkilötietojen käytöstä poliisin 
toiminnassa, myös tilanteissa, joissa tietoja 
ei käsitellä automaattisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 90
25 artiklan 1 kohta

1. Kukin jäsenvaltio takaa tämän päätöksen 
mukaisesti toimitettavien tai toimitettujen 
henkilötietojen käsittelyn suhteen 
kansallisessa lainsäädännössään 
tietosuojan tason, joka vastaa vähintään 
sitä tasoa, josta määrätään Euroopan 
neuvoston 28 päivänä tammikuuta 1981 
tehdyssä yksilöiden suojelua henkilötietojen 
automaattisessa käsittelyssä koskevassa 
sopimuksessa ja sen 8 päivänä marraskuuta 
2001 tehdyssä lisäpöytäkirjassa, ja ottaa 
tällöin huomioon Euroopan neuvoston 
ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 
1987 jäsenvaltioille antaman suosituksen
no R (87) 15 henkilötietojen käytöstä 
poliisin toiminnassa, myös tilanteissa, joissa 
tietoja ei käsitellä automaattisesti.

1. Tämän päätöksen yhteydessä 
toteutettavaa henkilötietojen käsittelyä 
arvioidaan rikosasioissa tehtävässä poliisi-
ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta tehdyn 
puitepäätöksen 2007/XX/YOS mukaisesti, 
jollei tämän päätöksen erityissäännöksistä 
muuta johdu. Sanottu ei kuitenkaan rajoita 
Euroopan neuvoston 28 päivänä tammikuuta 
1981 tehdyn yksilöiden suojelua 
henkilötietojen automaattisessa käsittelyssä 
koskevan sopimuksen ja sen 8 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyn lisäpöytäkirjan 
soveltamista, ja tämän päätöksen 
yhteydessä toteutettavassa henkilötietojen 
käsittelyssä on pidettävä sitovana Euroopan 
neuvoston ministerikomitean 17 päivänä 
syyskuuta 1987 jäsenvaltioille antamaa
suositusta no R (87) 15 henkilötietojen 
käytöstä poliisin toiminnassa, myös 
tilanteissa, joissa tietoja ei käsitellä 
automaattisesti. 

Or. de

Perustelu

Tämän päätöksen yhteydessä toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä on tukeuduttava 
edellä mainittuun puitepäätökseen, jotta asianmukainen henkilötietojen suojaaminen voidaan 
taata kaikissa jäsenvaltioissa. Edellä mainitut Euroopan neuvoston oikeudelliset välineet 
pysyvät kuitenkin jäsenvaltioita velvoittavina.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 91
25 artiklan 1 a kohta (uusi)

1a. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
erilaiset henkilötietoryhmät ja erilaiset 
tarkoitukset, joihin tietoja kerätään, 
henkilötietojen säilyttämistä koskevien 
aikarajoitusten ja asianmukaisten 
edellytysten määrittämiseksi kyseisten 
henkilötietojen keräämiselle ja niiden 
edelleenkäsittelylle ja siirrolle. Muiden 
kuin sellaisten henkilöiden henkilötietoja, 
joiden epäillään syyllistyneen tai 
osallistuneen rikokseen tai jotka on 
tuomittu rikoksesta, käsitellään ainoastaan 
sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on 
kerätty, ja rajoitettuna aikana. 
Jäsenvaltioiden on määrättävä tietoihin 
pääsyä ja niiden lähettämistä koskevista 
asianmukaisista rajoituksista.

Or. de

Perustelu

Tietosuojasäännöksiä on sovellettava osallisuusasteen mukaisesti (tarkistus vastaa 
parlamentin 14. kesäkuuta 2006 hyväksymää tarkistusta 14 komission ehdotukseen neuvoston 
puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 92
25 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin 
maihin.

Or. de

Perustelu

Täsmennetään arkaluonteisten tietojen siirtämistä kolmansiin maihin, joiden tietosuojan taso 
saattaa olla epävarma.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 93
26 artiklan 1 kohta

1. Tiedot vastaanottava jäsenvaltio saa 
käsitellä henkilötietoja ainoastaan niitä 
tarkoituksia varten, joita varten ne on tämän 
sopimuksen mukaisesti toimitettu. Käsittely 
muita tarkoituksia varten on sallittu vain 
tietokantaa hallinnoivan jäsenvaltion 
ennakolta antamalla suostumuksella ja tiedot 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Suostumus 
voidaan antaa, mikäli tietokantaa 
hallinnoivan jäsenvaltion kansallinen 
lainsäädäntö sallii tämän käsittelyn tällaisia 
muita tarkoituksia varten.

1. Tiedot vastaanottava jäsenvaltio saa 
käsitellä henkilötietoja ainoastaan niitä 
tarkoituksia varten, joita varten ne on tämän 
sopimuksen mukaisesti toimitettu.  Käsittely 
muita tarkoituksia varten on sallittu vain 
tietokantaa hallinnoivan jäsenvaltion 
ennakolta antamalla suostumuksella ja tiedot 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jollei 25 artiklan 
1 a kohdan säännöksistä muuta johdu. 
Suostumus voidaan antaa tapauskohtaisen 
tarkastelun perusteella, mikäli tietokantaa 
hallinnoivan jäsenvaltion kansallinen 
lainsäädäntö sallii tämän käsittelyn tällaisia 
muita tarkoituksia varten.

Or. de

Perustelu

Sellaisten henkilöiden, joita ei epäillä rikoksesta ja joita ei ole tuomittu rikoksesta, 
henkilötietoja ei periaatteessa saa käsitellä muita tarkoituksia varten. Lisäksi on vältettävä 
antamasta yleistä suostumusta muita tarkoituksia varten toteutettavaan käsittelyyn. Kussakin 
yksittäistapauksessa on tarkastettava erikseen, täyttyvätkö edellytykset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 94
26 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Tietokantaa hallinnoiva jäsenvaltio saa 
käsitellä sille 3, 4 ja 9 artiklan mukaisesti 
toimitettuja tietoja ainoastaan silloin, kun se 
on tarpeen vertailun suorittamista, 
automaattista hakuun vastaamista tai 30 
artiklan mukaista kirjaamista varten. 
Tietojen vertailun päätyttyä tai 
automaattisen hakuun vastaamisen jälkeen 
on toimitetut tiedot poistettava välittömästi, 

Tietokantaa hallinnoiva jäsenvaltio saa 
käsitellä sille 3, 4 ja 9 artiklan mukaisesti 
toimitettuja tietoja ainoastaan silloin, kun se 
on tarpeen vertailun suorittamista, 
automaattista hakuun vastaamista tai 30 
artiklan mukaista kirjaamista varten. 
Tietojen vertailun päätyttyä tai 
automaattisen hakuun vastaamisen jälkeen 
on toimitetut tiedot poistettava välittömästi.
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jollei niiden jatkokäsittely ole tarpeen 
ensimmäisen alakohdan 2 ja 3 alakohdassa 
mainittuja tarkoituksia varten.

Or. de

Perustelu

Tietojen poistamiseen ei pidä myöntää poikkeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 95
27 artikla

Lähetettyjä henkilötietoja saavat käsitellä 
ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset, 
elimet ja tuomioistuimet, jotka vastaavat 
jostakin 26 artiklassa mainitun tarkoituksen 
toteuttamiseksi suoritettavasta tehtävästä. 
Lähetettyjä tietoja saa toimittaa muille 
viranomaisille ainoastaan tiedot toimittavan 
jäsenvaltion ennakolta antamalla 
suostumuksella ja tiedot vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Lähetettyjä henkilötietoja saavat käsitellä 
ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset, 
elimet ja tuomioistuimet, jotka vastaavat 
jostakin 26 artiklassa mainitun tarkoituksen 
toteuttamiseksi suoritettavasta tehtävästä.  
Lähetettyjä tietoja saa toimittaa muille 
viranomaisille ainoastaan tiedot toimittavan 
jäsenvaltion ennakolta antamalla 
tapauskohtaisella suostumuksella ja tiedot 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On vältettävä antamasta yleistä suostumusta muita tarkoituksia varten toteutettavaan 
käsittelyyn. Kussakin yksittäistapauksessa on tarkastettava erikseen, täyttyvätkö edellytykset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 96
28 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
henkilötietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. 
Mikäli rekisteröidyn ilmoituksen perusteella 
tai muuten käy ilmi, että on toimitettu 
virheellisiä tietoja tai tietoja, joita ei olisi 
saanut toimittaa, tästä on ilmoitettava 

1. Henkilötiedot on poistettava, kun niitä ei 
enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota 
varten ne on kerätty. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava henkilötietojen oikeellisuus ja 
ajantasaisuus arvioimalla tietoja uudelleen 
kahden vuoden välein tietojen 
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välittömästi tiedot vastaanottaneille 
jäsenvaltioille. Kyseisten jäsenvaltioiden on 
tällöin oikaistava tai poistettava tiedot. 
Lähetetyt henkilötiedot on lisäksi oikaistava, 
jos ne osoittautuvat virheellisiksi. Mikäli 
tiedot vastaanottavalla elimellä on syytä 
olettaa, että toimitetut tiedot ovat virheellisiä 
tai että ne tulisi poistaa, tästä on viipymättä 
ilmoitettava tiedot toimittaneelle elimelle.

syöttämisestä. Mikäli rekisteröidyn 
ilmoituksen perusteella tai muuten käy ilmi, 
että on toimitettu virheellisiä tietoja tai 
tietoja, joita ei olisi saanut toimittaa, tästä on 
ilmoitettava välittömästi tiedot 
vastaanottaneille jäsenvaltioille.  Kyseisten 
jäsenvaltioiden on tällöin oikaistava tai 
poistettava tiedot.  Lähetetyt henkilötiedot 
on lisäksi oikaistava, jos ne osoittautuvat 
virheellisiksi.  Mikäli tiedot vastaanottavalla 
elimellä on syytä olettaa, että toimitetut 
tiedot ovat virheellisiä tai että ne tulisi 
poistaa, tästä on viipymättä ilmoitettava 
tiedot toimittaneelle elimelle.

Or. en

Perustelu

On syytä varmistaa, että henkilötiedot poistetaan kun niitä ei enää tarvita siihen 
tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty (ei siis pelkästään toisen jäsenvaltion lähettämiä 
henkilötietoja; 28 artiklan 3 kohta). Siksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava arvioimaan tietojen 
oikeellisuutta ja niiden mahdollista poistamistarvetta vähintään kahden vuoden välein 
tietojen syöttämisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 97
30 artiklan 4 kohta

4. Kirjattuja tietoja on suojattava sopivilla 
toimenpiteillä epäsialliselta käytöltä ja 
muulta väärinkäytöltä ja ne on säilytettävä 
kahden vuoden ajan. Säilytysajan päätyttyä 
kirjatut tiedot on poistettava viipymättä.

4. Kirjattuja tietoja on suojattava sopivilla 
toimenpiteillä epäsialliselta käytöltä ja 
muulta väärinkäytöltä ja ne on säilytettävä 
viiden vuoden ajan.  Säilytysajan päätyttyä 
kirjatut tiedot on poistettava viipymättä.

Or. de

Perustelu

Kirjattujen tietojen säilytysaikaa olisi pidennettävä viiteen vuoteen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 98
31 artikla, otsikko

Rekisteröidyn oikeudet tiedonsaantiin ja 
vahingonkorvaukseen

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 99
31 artiklan 1 kohta

1. Henkilöllisyytensä todistavalle 
rekisteröidylle on kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti annettava tämän kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti esittämästä 
pyynnöstä ilman kohtuuttomia kuluja
yleisesti ymmärrettävässä muodossa ja ilman 
perusteetonta viivytystä tietoja hänen 
käsiteltävinä olevista henkilötiedoistaan, 
sekä niiden alkuperästä, vastaanottajasta tai 
vastaanottajaryhmästä, aiotusta 
käsittelytarkoituksesta ja käsittelyn 
oikeusperustasta. Lisäksi rekisteröidyllä on 
oikeus virheellisten tietojen oikaisemiseen ja 
luvatta käsiteltyjen tietojen poistamiseen. 
Jäsenvaltiot varmistavat lisäksi, että 
rekisteröity voi tietosuojaoikeuksiensa 
tullessa loukatuiksi kääntyä tehokkaalla 
valituksella Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun riippumattoman ja 
puolueettoman tuomioistuimen sekä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY  28 artiklassa 
tarkoitetun riippumattoman 
valvontaviranomaisen puoleen ja että hänelle 
annetaan mahdollisuus vaatia 

1. Rekisteröidylle on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti annettava yleisesti 
ymmärrettävässä muodossa ja ilman 
perusteetonta viivytystä tietoja hänen 
käsiteltävinä olevista henkilötiedoistaan, 
sekä niiden alkuperästä, vastaanottajasta tai 
vastaanottajaryhmästä, aiotusta 
käsittelytarkoituksesta ja käsittelyn
oikeusperustasta. Lisäksi rekisteröidyllä on 
oikeus virheellisten tietojen oikaisemiseen ja 
luvatta käsiteltyjen tietojen poistamiseen. 
Tästäkin on ilmoitettava rekisteröidylle.
Jäsenvaltiot varmistavat lisäksi, että 
rekisteröity voi tietosuojaoikeuksiensa 
tullessa loukatuiksi kääntyä tehokkaalla 
valituksella Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun riippumattoman ja 
puolueettoman tuomioistuimen sekä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa 
tarkoitetun riippumattoman 
valvontaviranomaisen puoleen ja että hänelle 
annetaan mahdollisuus vaatia 
vahingonkorvausta tai muuta korvausta. 
Näiden oikeuksien vaatimista koskevan 
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vahingonkorvausta tai muuta korvausta. 
Näiden oikeuksien vaatimista koskevan 
menettelyn yksityiskohdat ja tiedonsaannin 
rajoittamisen syyt määräytyvät Sen
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa hän vaatii oikeuksiensa 
toteuttamista.

menettelyn yksityiskohdat ja tiedonsaannin 
rajoittamisen syyt määräytyvät sen
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa hän vaatii oikeuksiensa 
toteuttamista.

Or. de

Perustelu

Oikaisemista ja poistamista sekä vahingonkorvausta koskevien oikeuksien toteutumisesta 
voidaan huolehtia tehokkaasti ainoastaan siten, että tietojen säilyttämisestä ja 
oikeussuojakeinoista on periaatteessa ilmoitettava, koska muutoin käy usein niin, että 
rekisteröity ei tiedä itseään koskevien tietojen kirjaamisesta, jolloin hän ei voi turvautua 
oikeussuojakeinoihin (ks. myös Euroopan tietosuojavaltuutetun 4. huhtikuuta 2007 antaman, 
tätä aloitetta koskevan lausunnon 75 kohta). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 100
31 artiklan 1 kohta

1. Henkilöllisyytensä todistavalle 
rekisteröidylle on kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti annettava tämän kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti esittämästä 
pyynnöstä ilman kohtuuttomia kuluja
yleisesti ymmärrettävässä muodossa ja ilman 
perusteetonta viivytystä tietoja hänen 
käsiteltävinä olevista henkilötiedoistaan, 
sekä niiden alkuperästä, vastaanottajasta tai 
vastaanottajaryhmästä, aiotusta 
käsittelytarkoituksesta ja käsittelyn 
oikeusperustasta. Lisäksi rekisteröidyllä on 
oikeus virheellisten tietojen oikaisemiseen ja 
luvatta käsiteltyjen tietojen poistamiseen. 
Jäsenvaltiot varmistavat lisäksi, että 
rekisteröity voi tietosuojaoikeuksiensa 
tullessa loukatuiksi kääntyä tehokkaalla 
valituksella Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun riippumattoman ja 
puolueettoman tuomioistuimen sekä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 

1. Rekisteröidylle on jäsenvaltion tehdessä 
haun ilmoitettava kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti yleisesti ymmärrettävässä 
muodossa ja ilman perusteetonta viivytystä 
hänen käsiteltävinä olevista 
henkilötiedoistaan, sekä niiden alkuperästä, 
vastaanottajasta tai vastaanottajaryhmästä, 
aiotusta käsittelytarkoituksesta ja käsittelyn 
oikeusperustasta. Lisäksi rekisteröidyllä on 
oikeus virheellisten tietojen oikaisemiseen ja 
luvatta käsiteltyjen tietojen poistamiseen. 
Jäsenvaltiot varmistavat lisäksi, että 
rekisteröity voi tietosuojaoikeuksiensa 
tullessa loukatuiksi kääntyä tehokkaalla 
valituksella Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun riippumattoman ja 
puolueettoman tuomioistuimen sekä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa 
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käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa 
tarkoitetun riippumattoman 
valvontaviranomaisen puoleen ja että hänelle 
annetaan mahdollisuus vaatia 
vahingonkorvausta tai muuta korvausta. 
Näiden oikeuksien vaatimista koskevan 
menettelyn yksityiskohdat ja tiedonsaannin 
rajoittamisen syyt määräytyvät Sen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa hän vaatii oikeuksiensa 
toteuttamista.

tarkoitetun riippumattoman 
valvontaviranomaisen puoleen ja että hänelle 
annetaan mahdollisuus vaatia 
vahingonkorvausta tai muuta korvausta. 
Näiden oikeuksien vaatimista koskevan 
menettelyn yksityiskohdat ja tiedonsaannin 
rajoittamisen syyt määräytyvät Sen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa hän vaatii oikeuksiensa 
toteuttamista.

Or. de

Perustelu

Asianosaisella on oltava oikeus saada tietää häntä koskevien tietojen siirtämisestä ilman, että 
hänen tarvitsee pyytää sitä viranomaisilta, koska useimmiten hän ei ole lainkaan tietoinen 
koko siirtämisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 101
32 a artikla (uusi)

32 a artikla
Tietojen siirtäminen

Tämän päätöksen mukaisesti käsiteltyjä 
tietoja ei saa siirtää kolmansiin maihin tai 
kansainvälisille järjestöille eikä saattaa 
niiden saataville.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 102
34 artikla

Neuvosto hyväksyy tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä unionin tasolla Euroopan 

Neuvosto hyväksyy tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä unionin tasolla Euroopan 
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unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 
kohdan c alakohdan toisessa virkkeessä 
määrättyä menettelyä noudattaen.

unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 
kohdan c alakohdan toisessa virkkeessä 
määrättyä menettelyä noudattaen ja 
kuultuaan Euroopan parlamenttia 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 
artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä 
kuultuaan Euroopan 
tietosuojavaltuutettua.

Or. de

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi voitava antaa lausuntonsa neuvostolle etukäteen. 
Euroopan parlamenttia kuullaan automaattisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 
artiklan nojalla, mihin olisi kuitenkin viitattava kertaalleen tässä yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 103
34 artikla

Neuvosto hyväksyy tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä unionin tasolla Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 
kohdan c alakohdan toisessa virkkeessä 
määrättyä menettelyä noudattaen.

Neuvosto hyväksyy tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä unionin tasolla Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 
kohdan c alakohdan toisessa virkkeessä 
määrättyä menettelyä noudattaen ja 
kuultuaan ensin Euroopan 
tietosuojavaltuutettua.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanotoimet voivat olla ratkaisevia henkilötietojen käsittelyn kannalta, joten 
Euroopan tietosuojavaltuutettua olisi kuultava prosessissa (ks. Euroopan 
tietosuojavaltuutetun 4. huhtikuuta 2007 antaman, tätä aloitetta koskevan lausunnon 20 
kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 104
35 a artikla (uusi)
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35 a artikla
Komissio tarkastaa, voidaanko erityisesti 
asiasta vastaavien viranomaisten 
koulutuksen, henkilöstötarpeiden ja 
tarvittavien välineiden rahoittamiseen 
myöntää tukea Euroopan unionin 
talousarviosta. 

Or. de

Perustelu

Päätöksessä edellytettyjen toimien rahoittaminen merkitsee huomattavaa taloudellista 
rasitusta erityisesti niille jäsenvaltioille, joilla ei vielä ole tarvittavaa infrastruktuuria. Siksi 
on tarkastettava, missä määrin Euroopan unionin talousarviosta voidaan järjestää 
osarahoitusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 105
36 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
neuvostolle ja komissiolle […vuoden] 
kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta 1 
kohdassa tarkoitetuista olemassa olevista 
sopimuksista tai järjestelyistä, joita ne 
haluavat soveltaa edelleen.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
neuvostolle, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle […vuoden] kuluessa tämän 
päätöksen voimaantulosta 1 kohdassa 
tarkoitetuista olemassa olevista sopimuksista 
tai järjestelyistä, joita ne haluavat soveltaa 
edelleen.

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentti on otettava mukaan neuvoston päätöstä koskeviin uusiin toimiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 106
36 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava 
neuvostolle ja komissiolle kaikista 2 
kohdassa tarkoitetuista uusista sopimuksista 

5. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava 
neuvostolle, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle kaikista 2 kohdassa 
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tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa 
niiden allekirjoittamisesta tai, jos on kyse 
ennen tämän päätöksen tekemistä 
allekirjoitetuista välineistä, kolmen 
kuukauden kuluessa niiden voimaantulosta.

tarkoitetuista uusista sopimuksista tai 
järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa 
niiden allekirjoittamisesta tai, jos on kyse 
ennen tämän päätöksen tekemistä 
allekirjoitetuista välineistä, kolmen 
kuukauden kuluessa niiden voimaantulosta. 

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentti on otettava mukaan neuvoston päätöstä koskeviin uusiin toimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 107
37 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet tämän päätöksen säännösten 
noudattamiseksi [... vuoden] kuluessa tämän 
päätöksen voimaantulosta.

1. Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet tämän päätöksen säännösten 
noudattamiseksi [... vuoden] kuluessa tämän 
päätöksen voimaantulosta. Tähän 
ajankohtaan mennessä on varmistettava, 
että neuvoston puitepäätös rikosasioissa 
tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta (2007/XX/YOS) on tullut 
voimaan ja se on pantu täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. de

Perustelu

Ks. lainsäädäntöpäätöslauselmaan tehdyn tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 108
37 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Komissio esittää ennen päätöksen 
täytäntöönpanoa selvityksen seitsemässä 
alkuperäisessä allekirjoittajavaltiossa 
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saaduista kokemuksista ja erityisesti 
teknisestä toteutettavuudesta.

Or. de

Perustelu

Koska päätöksessä edellytetyistä toimista on vain rajallista kokemusta, aluksi on arvioitava 
vaikutuksia ja erityisesti teknistä toteutettavuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adina-Ioana Vălean

Tarkistus 109
37 artiklan 1 a kohta (uusi)

1a. Tämä päätös tulee voimaan vasta päivä 
sen jälkeen kun suojelun asianmukaisen 
tason takaava neuvoston puitepäätös 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta on tullut 
voimaan. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 110
37 a artikla (uusi)

37 a artikla
Komissio toimittaa viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän päätöksen 
voimaantulosta ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle arvion tämän päätöksen 
soveltamisesta pyrkien määrittämään, onko 
päätöstä muutettava. Arvioinnissa 
analysoidaan päätöksen hyödyllisyyttä ja 
vaikuttavuutta ja sen vaikutuksia 
rekisteröidyn perusoikeuksiin ja siinä 
ilmoitetaan jäsenvaltioiden kansallisiin 
tietokantoihin tämän päätöksen mukaisen 
tietojenvaihdon tai tämän päätöksen 
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mukaisesti tehtyjen hakujen vuoksi 
käynnistetyn tietojenvaihdon perusteella 
rekisteröityjen lukumäärä. 

Or. en

Perustelu

Koska Prümin sopimuksesta ei ole saatu vielä paljon kokemusta, on tärkeää arvioida tätä 
uutta mekanismia ja sen vaikutuksia mahdollisimman pian (ks. Euroopan 
tietosuojavaltuutetun 4. huhtikuuta antaman, tätä aloitetta koskevan lausunnon 32 kohta). 
Lisäksi on erittäin hyödyllistä tietää, missä määrin jäsenvaltiot hyödyntävät tätä uutta 
mekanismia.


