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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Espanjan 
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian 
tasavallan, Italian tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja 
Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi
(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, 
Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian 
tasavallan, Italian tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja 
Ruotsin kuningaskunnan aloitteen (6566/2007)1,

– ottaa huomioon neuvoston 17. huhtikuuta 2007 tekemät sanamuotoa koskevat muutokset 
(7273/1/2007)2,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0079/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2007),

1. hyväksyy Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, 
Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian 
tasavallan, Italian tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja 
Ruotsin kuningaskunnan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

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

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, 
Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, 
Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Italian tasavallan, 
Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin kuningaskunnan 
aloitteeseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Espanjan 
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Italian 
tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin 
kuningaskunnan hallituksille.

Belgian kuningaskunnan, Bulgarian 
tasavallan, Saksan liittotasavallan, 

Espanjan kuningaskunnan, Ranskan 
tasavallan, Luxemburgin 

suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, 

Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, 
Italian tasavallan, Suomen tasavallan, 

Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin 
kuningaskunnan teksti

Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2007/…/YOS 
tehty rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi

NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS
2007/…/YOS tehty rajatylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 
vastaavat muutokset on tehtävä koko 
tekstiin.)

Perustelu

Koska aloite koskee jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentämisen tarkoitusta, päätöksen 
sijasta asianmukainen väline on puitepäätös.

Tarkistus 2
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Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 31 artiklan 
1 kohdan a alakohdan, 32 artiklan sekä 
34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 31 artiklan 
1 kohdan a alakohdan, 32 artiklan sekä 
34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

ottaa huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun 4. huhtikuuta 2007 
antaman lausunnon,

Tarkistus 4
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Euroopan unionin neuvosto pitää 
ensisijaisen tärkeänä vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen luomista, joka on unionin 
yhdistämien valtioiden kansojen
keskeinen huolenaihe.

(1) Euroopan unionin neuvosto pitää 
ensisijaisen tärkeänä vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa
aluetta, joka on Euroopan unionin 
keskeinen kysymys.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Tässä puitepäätöksessä 
kunnioitetaan perusoikeuksia ja 
noudatetaan erityisesti Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita. Erityisesti päätöksessä 
pyritään takaamaan kansalaisten 
perusoikeuksien täydellinen 
kunnioittaminen kansalaisten 
yksityiselämän, viestien ja henkilötietojen 
suojan osalta perusoikeuskirjan 7 ja 
8 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 10 kappale
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(10) Belgian kuningaskunnan, Saksan 
liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, 
Ranskan tasavallan, Luxemburgin 
suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan 
välillä 27 päivänä toukokuuta 2005 tehty 
Prümin sopimus rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin, 
rajanylittävän rikollisuuden ja laittoman 
muuttoliikkeen torjumiseksi täyttää nämä 
vaatimukset. Jotta Haagin ohjelman 
sisällölliset vaatimukset voidaan täyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden osalta ja jotta 
tavoitteet voidaan saavuttaa määräajassa, 
Prümin sopimuksen keskeiset osat on 
saatettava soveltuviksi kaikkiin 
jäsenvaltioihin. Tämän neuvoston 
päätöksen olisi siten perustuttava Prümin 
sopimuksen keskeisiin määräyksiin.

(10) Belgian kuningaskunnan, Saksan 
liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, 
Ranskan tasavallan, Luxemburgin 
suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan 
välillä 27 päivänä toukokuuta 2005 tehty 
Prümin sopimus rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin, 
rajanylittävän rikollisuuden ja laittoman 
muuttoliikkeen torjumiseksi täyttää nämä 
vaatimukset. Jotta Haagin ohjelman 
sisällölliset vaatimukset voidaan täyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden osalta, Prümin 
sopimus on saatettava soveltuvaksi
kaikkiin jäsenvaltioihin. Näin ollen tämä
neuvoston päätös sisältää tietyt Prümin 
sopimuksen keskeiset määräykset, 
erityisesti poliisiyhteistyötä ja 
oikeudellista yhteistyötä Euroopan 
unionissa koskevat määräykset.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Nämä tietojenvaihtoa koskevat 
parannukset edustavat edistysaskelta 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
välisessä tietojenvaihdossa. On suotavaa 
varmistaa, että henkilötietojen osalta 
automaattiseen hakuun kansallisista 
DNA- ja sormenjälkirekistereistä on aina 
oltava asianmukaiset perusteet.

Perustelu

Henkilötietojen käyttöoikeuden kaksitasoinen järjestelmä sisältää saatavuusperiaatteen 
(automaattiset ja vastavuoroiset haut kansallisista tietokannoista) ja perinteisemmän 
lähestymistavan (perusteltu haku "osuman" seurauksena).

Tarkistus 8
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Jäsenvaltioiden olisi tietyin ehdoin 
voitava toimittaa henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja tiedonvaihdon 

(15) Jäsenvaltioiden olisi tietyin ehdoin 
voitava toimittaa henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja tiedonvaihdon 
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parantamiseksi sellaisten suurtapahtumien 
yhteydessä, joilla on rajatylittäviä 
ulottuvuuksia.

parantamiseksi sellaisten suurtapahtumien 
yhteydessä, joilla on rajatylittäviä 
ulottuvuuksia ja joiden tarkoituksena on 
ehkäistä terrorismirikoksia. Tietojen 
luovuttamisen olisi oltava välttämätöntä 
ja perusteltua ja liityttävä erityisiin 
olosuhteisiin, joiden perusteella on syytä 
epäillä rikosten tekemistä. 

Perustelu

Sekä 3 että 4 luku on mainittava, koska ne perustuvat siihen oletukseen, että on olemassa 
perusteltuja syitä uskoa, että rekisteröity syyllistyy rikokseen, sen sijasta että rikoksia tehdään 
yleensä (tai rikoksen tekemistä pidetään objektiivisesti todennäköisenä).

Tarkistus 9
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

(15 a) Europolilla olisi oltava epäsuora 
pääsy kansallisiin tietokantoihin 
jäsenvaltioiden suostumuksella. 

Tarkistus 10
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Koska kansainvälistä yhteistyötä 
erityisesti rajanylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi on parannettava edelleen, 
tämän päätöksen olisi tietojen vaihdon 
parantamisen lisäksi muun muassa 
mahdollistettava poliisiviranomaisten 
tiiviimpi yhteistyö esimerkiksi yhteisten 
turvallisuusoperaatioiden (esim. yhteiset 
partiot) ja rajatylittävän toiminnan
muodossa, kun henki tai terveys on 
välittömässä vaarassa.

(16) Koska kansainvälistä yhteistyötä 
erityisesti rajanylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi on parannettava edelleen, 
tämän päätöksen olisi tietojen vaihdon 
parantamisen lisäksi muun muassa 
mahdollistettava poliisiviranomaisten 
tiiviimpi yhteistyö esimerkiksi yhteisten 
turvallisuusoperaatioiden (esim. yhteiset 
partiot) muodossa.

Perustelu

Säännökset, jotka koskevat rajatylittävää toimintaa, kun henki tai terveys on välittömässä 
vaarassa, on poistettu tämän päätöksen soveltamisalan piiristä.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 18 kappale
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(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 järjestelmä, joka antaa tiedon 
siitä, onko osumia löytynyt vai ei, 
mahdollistaa tunnistamattomien profiilien 
vertaamisen ja tarkempien henkilötietojen 
vaihtamisen vain yhden osuman 
perusteella ja takaa asianmukaisen 
tietosuojan, on muistettava, että 
henkilötietojen toimittaminen toiselle 
jäsenvaltiolle edellyttää asianmukaista
tietosuojatasoa tiedot vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

Perustelu

Vaikka tämä aloite sallii vain jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon, tietojensuojan tason on 
oltava asianmukainen (ja yhdenmukainen). 

Tarkistus 12
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

(18 a) Rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai 
filosofista vakaumusta, puolueeseen tai 
ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista 
suuntautumista tai terveyttä koskevia 
erityisiä tietoryhmiä on käsiteltävä 
ainoastaan, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä yksittäistapauksessa, ja 
tällöin on noudatettava erityissuojatoimia.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

(18 b) Näitä erityisiä tietosuojasääntöjä 
käytetään, jos kolmannen pilarin alaista 
tietosuojaa koskevaa puitepäätöstä ei ole 
olemassa. Hyväksyttynä tätä puitepäätöstä 
olisi sovellettava kaikkeen 
poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen 
yhteistyöhön rikosasioissa.

Perustelu

Tämä uusi johdanto-osan kappale merkitsee sitä, että laaja-alaista tietosuojaa koskevaa 
puitepäätöstä pidetään hajanaista lähestymistapaa parempana, koska yleisemmällä 
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lähestymistavalla parannetaan todennäköisemmin rekisteröityjen luottamusta. Tämä 
säännösjärjestys on kuitenkin sisällytettävä tietosuojaa koskevaan puitepäätökseen.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

(18 c) Korostaa, että neuvoston on 
hyväksyttävä rikosoikeudellisissa 
menettelyissä noudatettavia oikeuksia 
koskeva puitepäätös1 mahdollisimman 
nopeasti, jotta jäsenvaltioiden 
kansalaisten saatavilla olevaa oikeusapua 
koskevat tietyt vähimmäissäännöt voidaan 
vahvistaa. 
______________

1 Käsiteltävänä neuvostossa

Perustelu

Tämän puitepäätöksen hyväksymiseen saakka ainoat kansallisen lainsäädännön rajoitukset 
ovat 7 artiklan 2 kohtaan (sellaisena kuin se on muutettuna) sisältyvät perusperiaatteet.

Tarkistus 15
Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)

(18 d) Muistuttaa, että suurtapahtumien 
ja joukkokokousten yhteydessä tietojen 
toimittamista koskevat yleiset puitteet on 
sovitettava yhteen yhteisen toiminnan 
97/339/YOS1 kanssa, jonka neuvosto on 
hyväksynyt 26 päivänä toukokuuta 1997 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
K.3 artiklan perusteella yhteistyöstä 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
alalla, sekä neuvoston 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 antaman Eurooppa-
neuvoston kokousten ja muiden 
vastaavien tilaisuuksien turvallisuudesta 
antaman päätöslauselman2 kanssa, sekä 
Alankomaiden kuningaskunnan aloitteen 
kanssa, joka koskee neuvoston päätöksen 
tekemistä rajat ylittävän poliisiyhteistyön 
tehostamisesta tapahtumissa, joihin 
osallistuu suuri määrä ihmisiä useista 
jäsenvaltioista ja joissa poliisitoiminnan 
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päämääränä on ensisijaisesti yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitäminen sekä rikosten ehkäiseminen 
ja torjuminen. 
________________________

1 EYVL L 147, 5.6.1997.
2 EUVL C 116, 30.4.2004, s. 18.

Perustelu

Yleiset puitteet on sovitettava yhteen erityisten välineiden kanssa.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Henkilötietojen käsittelyn suhteen 
tämä päätös noudattaa 28. tammikuuta 
1981 tehtyä Euroopan neuvoston 
yleissopimusta 108 yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä sekä sen 
8. marraskuuta 2001 tehtyä 
lisäpöytäkirjaa, ja tässä päätöksessä 
otetaan huomioon Euroopan neuvoston 
ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 
1987 jäsenvaltioille antama suositus nro 
R (87) 15 henkilötietojen käytöstä poliisin 
toiminnassa.

Perustelu

Koska kolmanteen pilariin kuuluvaa henkilötietojen suojaa koskevaa puitepäätöstä ei ole 
olemassa, viittaus mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin on välttämätön. 

Tarkistus 17
1 artiklan 1 kohta

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 

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 neuvoston 
13 päivänä kesäkuuta 2002 tekemän 
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sääntöjä: eurooppalaista pidätysmääräystä ja 
jäsenvaltioiden välisiä 
luovuttamismenettelyjä koskevan 
puitepäätöksen 2002/584/YOS1

2 artiklassa luetelluista rikoksista.
Tätä varten tämä päätös sisältää seuraavia 
aloja koskevia sääntöjä:
________________

1 EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 
vastaavat muutokset on tehtävä koko 
tekstiin.)

Tarkistus 18
1 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) säännökset ehdoista ja menettelyistä, 
joita sovelletaan rajapoliisin yhteistyön 
tehostamiseen erilaisten toimenpiteiden 
avulla (5 luku).

d) säännökset ehdoista ja menettelyistä, 
joita sovelletaan rajapoliisin yhteistyön 
tehostamiseen erilaisten määriteltyjen 
toimenpiteiden avulla (5 luku).

Tarkistus 19
1 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) Säännökset tietosuojasta (6 luku)

Perustelu

Tietosuojaa koskevat säännöt ovat tämän ehdotuksen välttämätön osatekijä, koska ne 
varmistavat "intrusiivisten" toimien ja perusoikeuksien suojan välisen tasapainon. Tämän 
vuoksi niitä on korostettava.

Tarkistus 20
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ’Rikoksilla’ neuvoston 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tekemän eurooppalaista 
pidätysmääräystä ja jäsenvaltioiden 
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välisiä luovuttamismenettelyjä koskevan 
puitepäätöksen 2002/584/YOS1

2 artiklassa tarkoitettuja rikoksia;
2) ’terrorismirikoksilla’ rikoksia, jotka 
vastaavat terrorismin torjumisesta 
13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS2

1–4 artiklassa mainittuja rikoksia;
3) ’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;
4) 'henkilötietojen käsittelyllä’ kaikkea 
henkilötietojen käsittelyä tai 
käsittelysarjaa riippumatta siitä, 
suoritetaanko se automaattisin 
menetelmin, kuten henkilötietojen 
kerääminen, tallentaminen, 
järjestäminen, säilyttäminen, 
muokkaaminen tai muuttaminen, 
valikointi, haku, tutkiminen, käyttö, 
luovuttaminen toimittamalla, levittämällä 
tai asettamalla ne muutoin saataville, 
yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä 
suojaaminen, poistaminen tai 
hävittäminen. Tässä päätöksessä 
käsittelyksi katsotaan myös osuman 
saamisesta tai saamatta jäämisestä tehty 
ilmoitus;
5) 'automaattisella hakumenettelyllä' 
välitöntä pääsyä toisen viranomaisen 
automaattiseen tietokantaan tavalla, jossa 
hakumenettelyyn vastataan täysin 
automaattisesti;
6) 'tunnuksella varustamisella' 
tallennettujen henkilötietojen 
merkitsemistä ilman, että tavoitteena on 
niiden myöhemmän käsittelyn 
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rajoittaminen;
7) 'tietojen suojaamisella' tallennettujen 
henkilötietojen merkitsemistä siten, että 
tavoitteena on niiden myöhemmän
käsittelyn rajoittaminen;
8) 'DNA:n koodaamattomalla osalla' 
kromosomialueita, jotka eivät sisällä 
geneettistä ilmentymää eli joiden ei tiedetä 
sisältävän tietoja erityisistä perinnöllisistä 
ominaisuuksista. 
_______________

1 EYVL L 190, 18.7.2002.
2 EYVL L 164, 22.6.2002.

Perustelu

Tämä artikla sisältää aikaisemmin 26 artiklaan ja 16 artiklan 1 kohtaan sisältyneet 
määritelmät ja siinä määritellään myös henkilötiedot (tätä alaa koskevan yleisen 
puitepäätöksen puuttumisen vuoksi) sekä rikokset (tarkoituksena saavuttaa jonkintasoinen 
yhdenmukaisuus säännöissä, jotka koskevat pääsyä muiden jäsenvaltioiden tietokantoihin). 
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen alaiset rikokset rikkovat vapauden, oikeuden ja 
turvallisuuden aluetta todennäköisesti enemmän kuin vähäisemmät rikokset. 
Toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusvaatimusten täyttäminen edellyttää näin ollen, että 
vain ensiksi mainitut rikokset olisi sisällytettävä tämän päätöksen soveltamisalaan.

Tarkistus 21
1 b artikla (uusi)

1 b artikla

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 
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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.

Tarkistus 22
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 
rikosten tutkintaa varten. Tässä päätöksessä 
tarkoitetuissa tietokannoissa olevien 
henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän 
päätöksen 6 luvussa säädettyjen 
tietosuojasäännösten ja käsittelyyn 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Perustelu

2 a artiklassa määritellyn "henkilötietojen käsittely" -sanamuodon sisällyttämisen 
tarkoituksena on selventää, että tietosuojasäännökset koskevat myös (uusien) tietojen 
keräämistä (eikä vain jo tietokantaan sisältyviä tietoja). 

Tarkistus 23
2 artiklan 2 kohta

2. Tämän päätöksen soveltamiseksi 
jäsenvaltiot takaavat pääsyn kansallisten 
DNA-analyysitietokantojen viitetietoihin 
1 kohdan ensimmäisen virkkeen 
mukaisesti. Viitetiedot sisältävät 
ainoastaan DNA:n koodaamattomasta 
osasta saadut DNA-tunnisteet ja 
viitenumeron. Viitetiedoissa ei saa olla 
mitään rekisteröidyn välittömän 
tunnistamisen mahdollistavia tietoja.
Viitetiedot, joita ei voida yhdistää 

2. Tämän päätöksen soveltamiseksi 
jäsenvaltiot takaavat pääsyn 1 a artiklassa 
määriteltyjen rikosten tutkimista varten 
avattuihin kansallisten DNA-
analyysitietokantojen viitetietoihin. 
Viitetiedot sisältävät ainoastaan DNA:n 
koodaamattomasta osasta saadut DNA-
tunnisteet ja viitenumeron. Viitetiedoissa ei 
saa olla mitään rekisteröidyn välittömän 
tunnistamisen mahdollistavia tietoja. 
Viitetiedot, joita ei voida yhdistää 
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kehenkään henkilöön (tunnistamattomat 
DNA-tunnisteet), on voitava tunnistaa 
sellaisiksi.

kehenkään henkilöön (tunnistamattomat 
DNA-tunnisteet), on voitava tunnistaa 
sellaisiksi.

Perustelu

Tässä tapauksessa termin "availability" korvaaminen termillä "access" ei vaikuta 
suomenkieliseen versioon. Viittaus "rikosten tutkimista varten avattuihin kansallisten DNA-
analyysitietokantojen viitetietoihin" korostaa sitä, että DNA-tietojen käyttäminen muihin 
tarkoituksiin, kuten terveys- ja tutkimustarkoituksiin, ei ole sallittua.

Tarkistus 24
3 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot antavat 6 artiklassa
tarkoitetuille muiden jäsenvaltioiden 
kansallisille yhteyspisteille rikosten 
tutkintaa varten pääsyn omien DNA-
analyysitietokantojensa viitetietoihin ja 
valtuudet tehdä niistä automaattisia hakuja 
DNA-tunnisteita vertailemalla. Hakuja 
voidaan tehdä vain yksittäistapauksissa ja 
pyynnön esittävän jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen.

1. Jäsenvaltiot antavat 1 a artiklassa
tarkoitetuille muiden jäsenvaltioiden 
kansallisille yhteyspisteille rikosten 
tutkintaa varten pääsyn omien DNA-
analyysitietokantojensa viitetietoihin ja 
valtuudet tehdä niistä automaattisia hakuja 
DNA-tunnisteita vertailemalla. Hakuja 
voidaan tehdä vain yksittäistapauksissa ja 
6 luvussa säädettyjen 
tietosuojasäännösten pyynnön esittävän 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen.

Tarkistus 25
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot vertailevat rikosten tutkintaa 
varten yhteisymmärryksessä ja kansallisten 
yhteyspisteidensä välityksellä omia 
tunnistamattomia DNA-tunnisteitaan 
kaikkien muiden kansallisten DNA-
analyysitietokantojen viitetiedoissa olevien 
DNA-tunnisteiden kanssa. Tunnisteiden 
toimittaminen ja vertailu tapahtuvat 
automaattisesti. Tunnistamattomien DNA-
tunnisteiden toimittaminen vertailua varten 
suoritetaan ainoastaan, jos pyynnön 
esittävän jäsenvaltion kansallinen 
lainsäädäntö sen sallii.

1. Jäsenvaltiot vertailevat 1 a artiklassa 
määriteltyjen rikosten tutkintaa varten 
yhteisymmärryksessä ja kansallisten 
yhteyspisteidensä välityksellä omia 
tunnistamattomia DNA-tunnisteitaan 
kaikkien muiden kansallisten DNA-
analyysitietokantojen viitetiedoissa olevien 
DNA-tunnisteiden kanssa. Tunnisteiden 
toimittaminen ja vertailu tapahtuvat 
automaattisesti. Tunnistamattomien DNA-
tunnisteiden toimittaminen vertailua varten 
suoritetaan ainoastaan, jos pyynnön 
esittävän jäsenvaltion kansallinen 
lainsäädäntö sen sallii.
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Tarkistus 26
5 artikla

Jos DNA-tunnisteiden vastaavuus todetaan 
3 ja 4 artiklan mukaisessa menettelyissä, 
noudatetaan viitetietoihin liittyvien muiden 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
toimittamisessa pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, 
mukaan lukien oikeusapua koskevat 
säännökset.

Jos DNA-tunnisteiden vastaavuus todetaan 
3 ja 4 artiklan mukaisissa menettelyissä, 
noudatetaan viitetietoihin liittyvien muiden 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
toimittamisessa pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, 
mukaan lukien oikeusapua koskevat 
säännökset, sekä 6 luvussa säädettyjä 
tietosuojasäännöksiä.

Perustelu

Viittaus tietosuojaan on erityisen tarpeellinen, koska 6 luvussa määritellään mitkä 
henkilötiedot ovat käytettävissä. Viittauksella tietosuojaan varmistetaan kaikkia jäsenvaltioita 
koskevat yhdenmukaiset säännökset (kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
soveltamisen sijasta).

Tarkistus 27
6 artikla

1. Edellä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseksi kukin jäsenvaltio 
nimeää kansallisen yhteyspisteen.
Kansallisten yhteyspisteiden 
toimivaltuudet määräytyvät sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaan.

Poistetaan.

2. Edellä 3 ja 4 artiklassa säädettyjen 
menettelyjen tekniset yksityiskohdat 
vahvistetaan 34 artiklassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

Perustelu

Säännös siirretään 7 lukuun (täytäntöönpanosäännöt ja loppusäännöt).

Tarkistus 28
7 artiklan johdantokappale

Jos meneillään olevassa rikostutkinnassa 
tai rikosoikeudenkäynnissä tietystä 
pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion 
alueella oleskelevasta henkilöstä ei ole 
olemassa DNA-tunnistetta, pyynnön 

1. Jos meneillään olevassa 1 a artiklassa 
tarkoitettuihin rikoksiin liittyvässä 
rikostutkinnassa tai 
rikosoikeudenkäynnissä tietystä pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
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vastaanottava jäsenvaltio antaa oikeusapua 
hankkimalla ja tutkimalla tästä henkilöstä 
saatua molekyyligeneettistä materiaalia 
sekä toimittamalla saadun DNA-
tunnisteen, mikäli

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

Tarkistus 29
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Molekyyligeneettisen materiaalin 
kerääminen on sallittua vain kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja vain 
erityistarkoituksiin, ja siinä on 
noudatettava tietojen tarpeellisuuden ja 
suhteellisuuden periaatteita.

Perustelu

Molekyyligeneettisen materiaalin keräämisen yhteydessä on korostettava tietojen 
tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteita.

Tarkistus 30
8 artikla

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi 
perustettujen kansallisten sormenjälkien 
automaattisten tunnistusjärjestelmien 
tietokannan viitetiedot ovat saatavilla.
Viitetiedot sisältävät ainoastaan 
sormenjälkitiedot ja viitenumeron.
Viitetiedoissa ei saa olla mitään 
rekisteröidyn välittömän tunnistamisen 
mahdollistavia tietoja. Viitetiedot, joita ei 
voida yhdistää kehenkään henkilöön 
(tunnistamattomat sormenjälkitiedot), on 
voitava tunnistaa sellaisiksi.

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi 
perustettujen kansallisten sormenjälkien 
automaattisten tunnistusjärjestelmien 
tietokannan viitetiedot ovat käytettävissä. 
Viitetiedot sisältävät ainoastaan 
sormenjälkitiedot ja viitenumeron. 
Viitetiedoissa ei saa olla mitään 
rekisteröidyn välittömän tunnistamisen 
mahdollistavia tietoja. Viitetiedot, joita ei 
voida yhdistää kehenkään henkilöön 
(tunnistamattomat sormenjälkitiedot), on 
voitava tunnistaa sellaisiksi.

Tarkistus 31
9 artiklan 1 kohta
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1. Jäsenvaltiot antavat muiden 
jäsenvaltioiden 11 artiklan mukaisille 
kansallisille yhteyspisteille rikosten 
torjumista ja tutkimista varten pääsyn tätä 
tarkoitusta varten perustamiensa 
sormenjälkien automaattisten 
tunnistamisjärjestelmien viitetietoihin ja 
antavat oikeuden tehdä niistä automaattisia 
hakuja sormenjälkitietoja vertailemalla.
Hakuja voidaan tehdä vain 
yksittäistapauksissa ja pyynnön esittävän 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen.

1. Jäsenvaltiot antavat muiden 
jäsenvaltioiden 11 artiklan mukaisille 
kansallisille yhteyspisteille 1 a artiklassa 
määriteltyjen rikosten torjumista ja 
tutkimista varten pääsyn tätä tarkoitusta 
varten perustamiensa sormenjälkien 
automaattisten tunnistamisjärjestelmien 
viitetietoihin ja antavat oikeuden tehdä 
niistä automaattisia hakuja 
sormenjälkitietoja vertailemalla. Hakuja 
voidaan tehdä vain yksittäistapauksissa ja 
6 luvussa säädettyjen 
tietosuojasäännösten pyynnön esittävän 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen.

Tarkistus 32
10 artikla

Jos sormenjälkitietojen vastaavuus 
todetaan 9 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, noudatetaan viitetietoihin 
liittyvien muiden henkilötietojen ja muiden 
tietojen toimittamisessa pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä, mukaan lukien oikeusapua 
koskevat säännökset.

Jos sormenjälkitietojen vastaavuus 
todetaan 9 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, noudatetaan viitetietoihin 
liittyvien muiden henkilötietojen ja muiden 
tietojen toimittamisessa pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä, mukaan lukien oikeusapua 
koskevat säännökset, sekä 6 luvussa 
säädettyjä tietosuojasäännöksiä.

Perustelu

Viittaus tietosuojaan on erityisen tarpeellinen, koska 6 luvussa säädetään, mitkä henkilötiedot 
ovat käytettävissä. Viittauksella tietosuojaan varmistetaan kaikkia jäsenvaltioita koskevat 
yhdenmukaiset säännökset (kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön soveltamisen 
sijasta).

Tarkistus 33
11 artikla

1. Edellä 9 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseksi kukin jäsenvaltio 
nimeää kansallisen yhteyspisteen.
Kansallisten yhteyspisteiden 
toimivaltuudet määräytyvät sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaan.

Poistetaan.
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2. Edellä olevan 9 artiklan mukaisen 
menettelyn tekniset yksityiskohdat 
vahvistetaan 34 artiklassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

Perustelu

Säännös siirretään 7 lukuun (täytäntöönpanosäännöt ja loppusäännöt).

Tarkistus 34
12 artiklan 1 kohta

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

1) omistajia tai haltijoita koskevat tiedot, ja 1) omistajia tai haltijoita koskevat tiedot, ja

2) ajoneuvoja koskevat tiedot. 2) ajoneuvoja koskevat tiedot.
Hakuja voidaan suorittaa ainoastaan 
täydellistä ajoneuvon tunnistusnumeroa tai 
täydellistä rekisteritunnusta käyttäen.
Hakuja voidaan tehdä vain haun tekevän 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen.

Hakuja voidaan suorittaa ainoastaan 
täydellistä ajoneuvon tunnistusnumeroa tai 
täydellistä rekisteritunnusta käyttäen. 
Hakuja voidaan tehdä vain 6 luvussa 
säädettyjä tietosuojasäännöksiä ja haun 
tekevän jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen.

Perustelu

"Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden" on poistettava ajoneuvotietojen automaattisen haun 
automaattisten perusteiden joukosta ilmausten epämääräisyyden vuoksi (tapauksissa, joissa 
ne eivät liity tiettyyn tapahtumaan) sekä sen vuoksi, että yleinen järjestys ja turvallisuus 
sisältyvät jo tarpeeseen tutkia rikoksia ja muita (erityisesti hallinnollisia) rikkomuksia. 

Tarkistus 35
12 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen Poistetaan.
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tietojen toimittamiseksi kukin jäsenvaltio 
nimeää kansallisen yhteyspisteen 
saapuvia pyyntöjä varten. Kansallisten 
yhteyspisteiden toimivaltuudet 
määräytyvät sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaan. Menettelyn 
tekniset yksityiskohdat vahvistetaan 
34 artiklassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

Perustelu

Säännös siirretään 7 lukuun (täytäntöönpanosäännöt ja loppusäännöt).

Tarkistus 36
14 artiklan 1 kohta

1. Rikosten torjumiseksi ja yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi rajatylittäviä vaikutuksia 
aiheuttavien suurtapahtumien yhteydessä, 
kuten urheilutapahtumien tai Eurooppa-
neuvoston kokousten yhteydessä, 
jäsenvaltiot toimittavat toisilleen sekä 
pyynnöstä että omasta aloitteestaan 
henkilötietoja, mikäli lainvoimaisten 
tuomioiden tai muiden tosiseikkojen 
perusteella voidaan olettaa rekisteröityjen 
tekevän rikoksia kyseisen tapahtuman 
yhteydessä tai muodostavan uhan yleiselle 
järjestykselle ja turvallisuudelle, mikäli 
näiden tietojen toimittaminen on tiedot 
toimittavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan sallittua.

1. Rikosten torjumiseksi ja yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi rajatylittäviä vaikutuksia 
aiheuttavien suurtapahtumien yhteydessä, 
kuten urheilutapahtumien tai Eurooppa-
neuvoston kokousten yhteydessä, 
jäsenvaltiot toimittavat toisilleen sekä 
pyynnöstä että omasta aloitteestaan 1 a 
artiklassa määriteltyjä henkilötietoja, 
mikäli lainvoimaisten tuomioiden tai 
muiden tosiseikkojen perusteella voidaan 
olettaa rekisteröityjen tekevän rikoksia 
kyseisen tapahtuman yhteydessä tai 
muodostavan uhan yleiselle järjestykselle 
ja turvallisuudelle, mikäli näiden tietojen 
toimittaminen on tiedot toimittavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaan sallittua ja mikäli toimittaminen 
on tarpeellista ja suhteellista 
demokraattisessa yhteiskunnassa ja 
erityisessä tarkoituksessa.

Perustelu

Tarkistus määrittää paremmin henkilötiedot, jotka voidaan toimittaa 1 a artiklan mukaisesti 
(sellaisena kuin se on muutettuna).

Tarkistus 37
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15 artikla

Edellä 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseksi kukin jäsenvaltio 
nimeää kansallisen yhteyspisteen.
Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet 
määräytyvät sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaan.

Poistetaan.

Perustelu

Säännös siirretään 7 lukuun (täytäntöönpanosäännöt ja loppusäännöt).

Tarkistus 38
16 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot voivat toimittaa 3 kohdassa 
tarkoitetuille muiden jäsenvaltioiden 
kansallisille yhteyspisteille 
terrorismirikosten torjumiseksi kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen 
yksittäistapauksissa ja myös ilman pyyntöä 
2 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja ja 
muita tietoja, jos tämä on tarpeen silloin 
kun tiettyjen tosiseikkojen perusteella 
voidaan olettaa, että rekisteröidyt tulevat 
syyllistymään sellaisiin rikoksiin, joita 
terrorismin torjunnasta 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–
3 artiklassa tarkoitetaan.

1. Jäsenvaltiot voivat toimittaa muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille 
1 a artiklassa määriteltyjen 
terrorismirikosten torjumiseksi kansallista 
lainsäädäntöä, lainsäädännön 
perusperiaatteita ja perusoikeuksia 
noudattaen yksittäistapauksissa ja myös 
ilman pyyntöä 2 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja ja muita tietoja, jos tämä on 
tarpeen silloin kun tiettyjen tosiseikkojen 
perusteella voidaan olettaa, että 
rekisteröidyt tulevat syyllistymään 
terrorismirikoksiin. 

Perustelu

Tietojen luovuttamisen ehtojen on perustuttava kansainväliseen oikeuteen ja EU:n 
lainsäädäntöön kansallisen lainsäädännön sijasta.

Tarkistus 39
16 artiklan 2 kohta

2. Lähetettäviä henkilötietoja ja muita 
tietoja ovat sukunimi, etunimet, 
syntymäaika ja paikka sekä kuvaus 
1 kohdassa tarkoitetun olettamuksen 
perustana olevista tosiseikoista.

2. Lähetettäviä henkilötietoja ovat vain 1 a 
artiklassa määritellyt henkilötiedot sekä 
kuvaus 1 kohdassa tarkoitetun 
olettamuksen perustana olevista 
tosiseikoista.
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Perustelu

Tarkistus määrittää paremmin henkilötiedot, jotka voidaan toimittaa 1 a artiklan mukaisesti 
(sellaisena kuin se on muutettuna).

Tarkistus 40
16 artiklan 3 kohta

3. Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen 
yhteyspisteen tietojen vaihtamiseksi 
muiden jäsenvaltioiden kansallisten 
yhteyspisteiden kanssa. Kansallisen 
yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaan.

Poistetaan.

Perustelu

Säännös siirretään 7 lukuun (täytäntöönpanosäännöt ja loppusäännöt).

Tarkistus 41
16 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Mainituista ehdoista huolimatta 
henkilötietoja voidaan käyttää vain 
1 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin.
Lähetetyt tiedot on hävitettävä 
välittömästi, kun 1 kohdan mukaiset 
tarkoitukset on saavutettu tai kun niitä ei 
enää voida saavuttaa, ja joka tapauksessa 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
toimittamispäivämäärästä.

Perustelu

Koska on olemassa erityinen tarve suojella kansalaisia tämän artiklan mukaiselta tietojen 
toimittamiselta, suurtapahtumia vastaava tietojen säilyttämistä ja poistamista koskeva 
rajoittava säännös on välttämätön. 

Tarkistus 42
17 artiklan 2 kohta

2. Kukin jäsenvaltio voi isäntäjäsenvaltiona 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 
virkamiehen lähettävän jäsenvaltion 

2. Lähettävien jäsenvaltioiden 
virkamiehet ovat isäntäjäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön alaisia. Kukin 
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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.

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 ohjeiden mukaisesti ja 
yleissääntönä heidän läsnä ollessaan. 

Perustelu

Yhteisiä operaatioita koskeva säännös on määriteltävä selkeästi tulosten saavuttamiseksi. 
Lähettävien jäsenvaltioiden yhteisiin operaatioihin lähettämille virkamiehille annettavia 
valtuuksia koskevat säännökset eivät ole riittävän selkeitä. Lisäksi sitä, että 
toimeenpanovaltuuksia käytetään ilman isäntäjäsenvaltion virkamiesten läsnäoloa, on 
rajoitettava jyrkästi. 

Tarkistus 43
19 artiklan 1 kohta

1. Lähettävien jäsenvaltion virkamiehet, 
jotka osallistuvat yhteiseen operaatioon 
toisen jäsenvaltion alueella, voivat käyttää 
siellä kansallista virkapukuaan. He voivat 
pitää hallussaan aseita, ammuksia ja muita 
varusteita, joihin heillä on oikeus 
lähettävän jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Isäntäjäsenvaltio 
voi kieltää lähettävien valtioiden 
virkamiehiltä tiettyjen aseiden, ammusten 
ja muiden tarvittavien varusteiden mukana 
pitämisen.

1. Lähettävien jäsenvaltioiden virkamiehet 
voivat pitää hallussaan niitä virka-aseita, 
ammuksia ja muita varusteita, joihin heillä 
on oikeus lähettävän jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Isäntäjäsenvaltio voi kieltää lähettävien 
valtioiden virkamiehiltä tietynlaisten
virka-aseiden, ammusten ja muiden 
tarvittavien varusteiden mukana pitämisen, 
jos sen oma lainsäädäntö asettaa 
samanlaisia rajoituksia sen omille 
virkamiehille.

Perustelu

Poistettava osuus siirretään tämän artiklan 2 a kohtaan (uusi). Lähettävien jäsenvaltioiden 
virkamiesten virka-aseiden hallussapitoa koskevat säännökset on mukautettava vastaamaan 
isäntävaltion virkamiesten vastaavia säännöksiä.
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Tarkistus 44
19 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Lähettävän jäsenvaltion virkamiehet, 
jotka osallistuvat yhteiseen operaatioon 
toisen jäsenvaltion alueella, käyttävät 
siellä kansallista virkapukuaan. Kaikkien 
yhteiseen operaatioon osallistuvien 
virkamiesten on käytettävä yhteistä 
erotettavissa olevaa tunnusmerkkiä. 
Isäntävaltion on myönnettävä lähettävien 
jäsenvaltioiden virkamiehille valtuuskirja, 
virkamiehen nimi, arvo ja 
digitaalivalokuva mukaan luettuna.

Perustelu

Nämä "nopeiden rajainterventioryhmien" kompromissin mukaiset säännökset ovat 
tarpeellisia myös "yhteisen" operaation kohdalla, koska yhteiset operaatiot ovat enemmän 
kuin osatekijöidensä summa. 

Tarkistus 45
24 artiklan 1 kohta

1. Tässä luvussa tarkoitetaan: Poistetaan.
a) 'henkilötietojen käsittelyllä' kaikkea 
henkilötietojen käsittelyä tai 
käsittelysarjaa riippumatta siitä, 
suoritetaanko se automaattisin 
menetelmin, kuten henkilötietojen 
kerääminen, tallentaminen, 
järjestäminen, säilyttäminen, 
muokkaaminen tai muuttaminen, 
valikointi, haku, tutkiminen, käyttö, 
luovuttaminen toimittamalla, levittämällä 
tai asettamalla ne muutoin saataville, 
yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä 
suojaaminen, poistaminen tai 
hävittäminen. Tässä päätöksessä 
käsittelyksi katsotaan myös osuman 
saamisesta tai saamatta jäämisestä tehty 
ilmoitus;
b) 'automaattisella hakumenettelyllä' 
välitöntä pääsyä toisen viranomaisen 
automaattiseen tietokantaan tavalla, jossa 
hakumenettelyyn vastataan täysin 
automaattisesti;
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c) 'tunnuksella varustamisella' 
tallennettujen henkilötietojen 
merkitsemistä ilman, että tavoitteena on 
niiden myöhemmän käsittelyn 
rajoittaminen;
d) 'lukituksella' tallennettujen 
henkilötietojen merkitsemistä siten, että 
tavoitteena on niiden myöhemmän 
käsittelyn rajoittaminen.

Perustelu

Määritelmät on siirretty 1 lukuun.

Tarkistus 46
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 päätöksen mukaisesti kerättyjä 
tai käsiteltyjä DNA-materiaaleja tai 
sormenjälkitietoja sekä muita tämän 
päätöksen soveltamisalan piiriin kuuluvia 
muiden henkilötietojen luovuttamista 
koskevat seuraavat säännökset.

Perustelu

Tätä tietosuojasäännösten soveltamisalan määritelmää on ehdottanut Euroopan 
tietosuojavaltuutettu.

Tarkistus 47
25 artiklan 3 kohta

3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
jäsenvaltioihin, joissa on jo aloitettu tässä 
päätöksessä tarkoitettu henkilötietojen 
toimittaminen Belgian kuningaskunnan, 
Saksan liittotasavallan, Espanjan 
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, 
Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan ja 
Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin, rajatylittävän rikollisuuden ja 
laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi 
27 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn 
Prümin sopimuksen nojalla.

Poistetaan.
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Perustelu

Tämä poikkeus on tarpeeton, koska ehtojen täyttäminen vahvistetaan neuvoston yksimielisellä 
päätöksellä.

Tarkistus 48
28 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia 
mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista 
vakaumusta, puolueeseen tai 
ammattiliittoon kuulumista, sukupuolista 
suuntautumista tai terveyttä koskevia 
erityisiä tietoryhmiä on käsiteltävä 
ainoastaan, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä yksittäistapauksessa, ja 
tällöin on noudatettava erityissuojatoimia.

Perustelu

Luovutettavat tiedot olisi rajoitettava koskemaan vain henkilökohtaisia tietoja. 
Isäntäjäsenvaltion viranomaisten on pyydettävä kaikkia muita tietoja yksilöidysti.

Tarkistus 49
28 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) tiedot toimittavan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn
tietojen säilytyksen enimmäisajan 
päätyttyä, jos tiedot toimittanut elin on 
ilmoittanut tiedot vastaanottavalle 
viranomaiselle näistä enimmäisajoista 
tietojen toimittamisen yhteydessä.

b) tietojen säilytyksen kahden vuoden 
enimmäisajan päätyttyä 14 ja 16 artiklassa 
säädettyjä tapauksia lukuun ottamatta. 

Perustelu

Tietojen säilyttämisen määräajan yhdenmukaistaminen on välttämätöntä henkilötietojen 
suojelemisessa esiintyvien erojen poistamiseksi.

Tarkistus 50
29 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) tietosuojan ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseksi toteutetaan kulloistakin 
tekniikan tasoa vastaavia toimenpiteitä, 

a) tietosuojan ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseksi toteutetaan parhaita 
käytettävissä olevia teknisiä toimenpiteitä, 
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jotka takaavat erityisesti tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
koskemattomuuden;

jotka takaavat erityisesti tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
koskemattomuuden;

Perustelu

Parhaiden käytettävissä olevien (eikä vain tavanomaista tasoa olevien) teknisten 
toimenpiteiden vaatimusta on sovellettava tietosuojan alalla.

Tarkistus 51
30 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Edellä 3, 9 ja 12 artiklaan perustuvaan 
tietojen automaattiseen hakuun ja 
4 artiklan mukaiseen automaattiseen 
vertailuun sovelletaan seuraavaa:

Poistetaan.

Perustelu

Kirjaamista ja rekisteröintiä koskevia säännöksiä on sovellettava yleisesti kaikkeen tietojen 
toimittamiseen (automaattiseen ja manuaaliseen) ja kaikkeen tietojen pyytämiseen 
(suurtapahtumiin ja terrorismirikosten ehkäisemiseen liittyvä tietojen pyytäminen mukaan 
luettuna).

Tarkistus 52
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. Rekisteröidylle on tiedotettava tietojen 
antamisesta muille jäsenvaltioille ja 
mainittuja tietoja koskevista 
käyttöoikeuksista kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti 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 



PE 386.698v01-00 30/34 PR\661184FI.doc

FI

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

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

Perustelu

Rekisteröidylle olisi ilmoitettava henkilötietojen toimittamisesta muille jäsenvaltioille. Tätä 
määritelmää on ehdottanut Euroopan tietosuojavaltuutettu. 

Tarkistus 53
32 a artikla (uusi)

32 a artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tämän puitepäätöksen 
säännösten täysimääräisen soveltamisen 
varmistamiseksi ja määriteltävä erityisesti 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset, joita sovelletaan erityisesti 
henkilötietojen käsittelyn 
luottamuksellisuuden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi toteutettujen säännösten 
rikkomistapauksissa.

Perustelu

Puitepäätöksen puuttuessa rikosoikeudelliset seuraamukset ovat välttämättömiä tietosuojaa 
koskevien säännösten ehkäisemiseksi ja estämiseksi. 

Tarkistus 54
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- 33 artikla (uusi)

- 33 artikla
1. Edellä 3, 4, 9, 12, 14 ja 16 artiklassa 
tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi 
kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai 
useamman kansallisen yhteyspisteen. 
2. Kansallisen yhteyspisteen 
toimivaltuudet määräytyvät sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaan. 
Kansallisten yhteyspisteiden on oltava 
tavoitettavissa jatkuvasti.
3. Vain lainvalvontaviranomaisilla on 
oikeus ottaa yhteyttä kansallisiin 
yhteyspisteisiin. 
4. Kaikkien kansallisten yhteyspisteiden 
luettelo on julkaistava Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Perustelu

Tämä artikla sisältää kansallisia yhteyspisteitä koskevat yleiset ja yksityiskohtaiset 
säännökset. 

Tarkistus 55
33 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti annettuja 
ilmoituksia voidaan muuttaa koska tahansa 
neuvoston pääsihteeristölle annettavalla 
ilmoituksella. Neuvoston pääsihteeristö 
toimittaa saamansa ilmoitukset 
jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti annettuja 
ilmoituksia voidaan muuttaa koska tahansa 
neuvoston pääsihteeristölle annettavalla 
ilmoituksella. Neuvoston pääsihteeristö 
toimittaa saamansa ilmoitukset 
jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle.

Perustelu

Euroopan parlamentilla pitäisi olla merkittävämpi rooli tämän päätöksen täytäntöönpanossa.

Tarkistus 56
33 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Ilmoitukset on julkaistava Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä lukuun 
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ottamatta 19 artiklan 4 kohdassa 
mainittuja ilmoituksia.

Perustelu

Erityisiin operaatioihin liittyviä ilmoituksia lukuun ottamatta kaikki ilmoitukset on julkaistava 
valvonnan mahdollistamiseksi. 

Tarkistus 57
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 täytäntöönpanotoimet 
puitepäätöksellä kuultuaan Euroopan 
parlamenttia. 

Perustelu

Välineen vaihtaminen.

Tarkistus 58
35 artikla

Kukin jäsenvaltio vastaa 
toimintamenoista, joita sen viranomaisille 
aiheutuu tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta. Erityistapauksissa 
kyseiset jäsenvaltiot voivat sopia 
poikkeavista järjestelyistä.

1. Kukin jäsenvaltio vastaa menoista, joita 
sen viranomaisille aiheutuu tämän 
päätöksen 2–4 luvun täytäntöönpanosta.

Perustelu

Toimien aiheuttamien kustannusten jakautuminen on määriteltävä selkeämmin yhteistyön 
tehostamiseksi.

Tarkistus 59
35 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. 5 luvun täytäntöönpanon osalta 
lähettävä jäsenvaltio vastaa yhteiseen 
operaatioon osallistuvien virkamiesten 
korvauksista ja niihin liittyvistä 
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kustannuksista. Isäntävaltio vastaa 
kaikista toimintakustannuksista.

Perustelu

Toimien aiheuttamien kustannusten jakautuminen on määriteltävä selkeämmin yhteistyön 
tehostamiseksi.

Tarkistus 60
37 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle
kirjallisina ne säännökset, joilla tästä 
päätöksestä aiheutuvat jäsenvaltioiden 
velvoitteet saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Näin tehdessään jäsenvaltio 
voi ilmoittaa, että se soveltaa välittömästi 
tätä päätöstä suhteissaan saman 
ilmoituksen tehneisiin jäsenvaltioihin.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
neuvoston pääsihteeristölle kirjallisina ne 
säännökset, joilla tästä päätöksestä 
aiheutuvat jäsenvaltioiden velvoitteet 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Näin tehdessään jäsenvaltio voi ilmoittaa, 
että se soveltaa välittömästi tätä päätöstä 
suhteissaan saman ilmoituksen tehneisiin 
jäsenvaltioihin. Neuvoston pääsihteeristö 
toimittaa saamansa ilmoitukset 
jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle.

Perustelu

37 artiklan sovittaminen yhteen 33 artiklan kanssa. 

Tarkistus 61
37 a artikla (uusi)

37 a artikla
1. Neuvosto laatii vuosittaisen arvioinnin 
tämän päätöksen hallinnollisesta, 
teknisestä ja rahoituksellisesta 
soveltamisesta sekä täytäntöönpanosta. 
2. Automaattisen haun ja DNA- ja 
sormenjälkitietojen menettelyjä 
arvioidaan kuuden kuukauden kuluttua 
tämän päätöksen voimaantulosta. 
Ajoneuvorekisteritietojen osalta mainittu 
arviointi tehdään ensimmäisen kerran 
kolmen kuukauden kuluttua päätöksen 
voimaantulosta.
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3. Arviointikertomukset toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja komissiolle.

Perustelu

Arviointitoimet on määriteltävä.


