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Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten 
[kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen 
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
-menettelyjen vahvistamisesta] annetun asetuksen (EU) N:o […/…] 
tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja 
Europolin esittämiä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä 
vertailuja koskevia pyyntöjä varten ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
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Tarkistus 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteinen turvapaikkapolitiikka, johon 
sisältyy yhteinen eurooppalainen 
turvapaikkajärjestelmä, on olennainen osa 
Euroopan unionin tavoitetta muodostaa 
asteittain vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue, joka on avoin henkilöille, 
jotka olosuhteiden pakosta joutuvat 
oikeutetusti hakemaan kansainvälistä 
suojelua unionista.

(2) Yhteinen turvapaikkapolitiikka, johon 
sisältyy yhteinen eurooppalainen 
turvapaikkajärjestelmä, on olennainen osa 
Euroopan unionin tavoitetta muodostaa 
asteittain vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alue, joka on avoin henkilöille, 
jotka olosuhteiden pakosta joutuvat 
hakemaan kansainvälistä suojelua 
unionista.

Or. en

Tarkistus 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Haagin ohjelmassa kehotettiin 
parantamaan pääsyä olemassa oleviin 
tietojen rekisteröintijärjestelmiin 
Euroopan unionissa. Lisäksi Tukholman 
ohjelmassa kehotettiin hyvin 
kohdennettuun tietojenkeruuseen sekä 
tietojenvaihdon ja sen välineiden 
kehittämiseen lainvalvonnan tarpeiden 
pohjalta. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Cornelis de Jong
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Haagin ohjelmassa kehotettiin 
parantamaan pääsyä olemassa oleviin 
tietojen rekisteröintijärjestelmiin 
Euroopan unionissa. Lisäksi Tukholman 
ohjelmassa kehotettiin hyvin 
kohdennettuun tietojenkeruuseen sekä 
tietojenvaihdon ja sen välineiden 
kehittämiseen lainvalvonnan tarpeiden 
pohjalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnassa on erittäin 
tärkeää, että lainvalvontaviranomaisilla 
on tehtäviensä hoitamiseksi käytössään 
mahdollisimman täydelliset ja 
ajanmukaiset tiedot. Eurodacin sisältämät 
tiedot ovat tarpeen terrorismirikosten ja 
muiden vakavien rikosten torjuntaa, 
havaitsemista tai tutkimista varten. 
Tämän vuoksi Eurodac-tietojen olisi 
oltava tässä asetuksessa säädetyin 
edellytyksin jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten ja Europolin käytettävissä 
sormenjälkien vertailua varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
Sarah Ludford
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lainvalvontaviranomaisille 
myönnetyt valtuudet käyttää Eurodacia 
eivät saisi rajoittaa kansainvälistä 
suojelua hakevan oikeutta saada 
hakemuksensa käsitellyksi 
asiaankuuluvassa ajassa asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Osuman 
saaminen Eurodacista ja siihen perustuva 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2006/960/YOS1 mukainen 
menettely eivät myöskään saisi rajoittaa 
tätä oikeutta eivätkä olla perusteena 
hakijan turvapaikkahakemuksen 
käsittelyn hidastamiselle.
______________
1 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, etteivät jäsenvaltiot omaksu käytäntöjä, joissa mahdollinen Eurodac-tulos 
liitettäisiin turvapaikkahakemuksen läpimenoon, sillä vain lainvoimaisen tuomion pitäisi 
vaikuttaa siihen.

Tarkistus 26
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Eurooppalaisten tietokantojen 
tehokkuuden parantamisesta, 

Poistetaan.
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yhteentoimivuuden lisäämisestä ja 
synergioista oikeus- ja sisäasioiden alalla 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
24 päivänä marraskuuta 2005 
antamassaan tiedonannossa komissio 
toteaa, että sisäisestä turvallisuudesta 
vastaavilla viranomaisilla voisi olla pääsy 
Eurodaciin selkeästi määritellyissä 
tapauksissa, kun on perusteltu syy epäillä, 
että terrorismirikokseen tai muuhun 
vakavaan rikokseen syyllistynyt henkilö 
on hakenut turvapaikkaa. Kyseisessä 
tiedonannossa komissio toteaa lisäksi 
suhteellisuusperiaatteen edellyttävän, että 
Eurodac-tietokannasta tehdään näihin 
tarkoituksiin hakuja ainoastaan silloin 
kun asia on ylivoimaisen tärkeä yleisen 
turvallisuuden kannalta, toisin sanoen jos 
tunnistettavan rikollisen tai terroristin 
toiminta on niin tuomittavaa, että sen 
vuoksi on perusteltua hakea tietoja 
tietokannasta, johon merkitään myös 
sellaisten henkilöiden tietoja, joilla on 
puhdas rikosrekisteri; komissio toteaa 
kyseisessä tiedonannossa myös, että 
sisäisestä turvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten kynnyksen tietojen 
etsimiseen Eurodacista on aina oltava 
huomattavasti korkeampi kuin 
rikosoikeudellisten tietokantojen 
tutkimiskynnys.

Or. en

Tarkistus 27
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Lisäksi Europolilla on avainasema 
valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden 
tutkimiseen liittyvässä jäsenvaltioiden 
viranomaisten välisessä yhteistyössä 

Poistetaan.
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unioninlaajuisen rikosten torjunnan, 
analysoinnin ja tutkinnan tukijana. 
Tämän vuoksi myös Europolilla olisi 
oltava pääsy Eurodac-tietoihin oman 
tehtäväalueensa osalta ja Euroopan 
poliisiviraston (Europol) perustamisesta 
tehdyn päätöksen 2009/371/YOS 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 28
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Europolille olisi sallittava pääsy 
Eurodac-tietoihin vain erityistapauksissa, 
tietyissä olosuhteissa ja tiukkojen 
edellytysten täyttyessä.

Or. en

Tarkistus 29
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska Eurodac on perustettu 
[kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen 
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […] soveltamisen 
helpottamiseksi, Eurodacin käyttö 

Poistetaan.
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terrorismirikosten ja muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai 
tutkimiseksi merkitsee, että sitä käytetään 
sen alkuperäisestä tarkoituksesta 
poikkeavalla tavalla; tämä puolestaan 
merkitsee puuttumista niiden henkilöiden 
yksityiselämän kunnioittamista koskevaan 
oikeuteen, joiden henkilötietoja 
Eurodacissa käsitellään. Tällaisen 
puuttumisen olisi oltava lainmukaista, ja 
lainsäädäntö olisi muotoiltava riittävän 
yksityiskohtaisesti, jotta henkilöt voivat 
mukauttaa käyttäytymistään; 
lainsäädännön olisi myös suojattava 
henkilöitä mielivaltaiselta kohtelulta, ja 
siinä olisi ilmaistava riittävän selkeästi 
toimivaltaisille viranomaisille annetun 
harkintavallan rajat ja käyttötavat. 
Yksityiselämän suojaan puuttumisen olisi 
oltava tarpeen oikeutetun ja 
oikeasuhteisen edun saavuttamiseksi 
demokraattisessa yhteiskunnassa ja 
oikeassa suhteessa oikeutettuun 
tavoitteeseensa.

Or. en

Tarkistus 30
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Vaikka Eurodac-järjestelmän 
alkuperäiseen tarkoitukseen ei sisältynyt 
mahdollisuutta pyytää Eurodac-
tietokannan tietojen ja rikospaikalta 
löytyvien latenttien sormenjälkien 
vertailua, tällainen mahdollisuus on 
poliisiyhteistyön alalla keskeisen tärkeä. 
Mahdollisuus verrata latenttia 
sormenjälkeä Eurodaciin tallennettuihin 
sormenjälkitietoihin on erittäin arvokas 
väline jäsenvaltioiden nimetyille 

Poistetaan.
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viranomaisille niiden pyrkiessä 
torjumaan, havaitsemaan ja tutkimaan 
terrorismirikoksia ja muita vakavia 
rikoksia esimerkiksi tapauksissa, joissa 
latentit sormenjäljet ovat ainoita 
rikospaikalta löytyneitä todisteita.

Or. en

Tarkistus 31
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Vaikka Eurodac-järjestelmän 
alkuperäiseen tarkoitukseen ei sisältynyt 
mahdollisuutta pyytää Eurodac-tietokannan 
tietojen ja rikospaikalta löytyvien latenttien 
sormenjälkien vertailua, tällainen 
mahdollisuus on poliisiyhteistyön alalla 
keskeisen tärkeä. Mahdollisuus verrata 
latenttia sormenjälkeä Eurodaciin 
tallennettuihin sormenjälkitietoihin on 
erittäin arvokas väline jäsenvaltioiden 
nimetyille viranomaisille niiden pyrkiessä 
torjumaan, havaitsemaan ja tutkimaan 
terrorismirikoksia ja muita vakavia 
rikoksia esimerkiksi tapauksissa, joissa 
latentit sormenjäljet ovat ainoita 
rikospaikalta löytyneitä todisteita.

(12) Vaikka Eurodac-järjestelmän 
alkuperäiseen tarkoitukseen ei sisältynyt 
mahdollisuutta pyytää Eurodac-tietokannan 
tietojen ja rikospaikalta löytyvien latenttien 
sormenjälkien vertailua, tällainen 
mahdollisuus on poliisiyhteistyön alalla 
keskeisen tärkeä. Mahdollisuus verrata 
latenttia sormenjälkeä Eurodaciin 
tallennettuihin sormenjälkitietoihin
tapauksissa, joissa voidaan kohtuudella 
olettaa, että rikokseen syyllistynyt henkilö 
tai rikoksen uhri voi kuulua johonkin 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvista ryhmistä, on erittäin arvokas 
väline jäsenvaltioiden nimetyille 
viranomaisille niiden pyrkiessä torjumaan, 
havaitsemaan ja tutkimaan 
terrorismirikoksia ja muita vakavia 
rikoksia esimerkiksi tapauksissa, joissa 
latentit sormenjäljet ovat ainoita 
rikospaikalta löytyneitä todisteita.

Or. en

Perustelu

Eurodacia pitäisi käyttää vain tapauksissa, joissa voidaan kohtuudella epäillä, että 
turvapaikanhakija tai muu Eurodac-asetuksen soveltamisalaan kuuluva henkilö on ollut 
rikoksentekijä tai uhri. Tätä periaatetta olisikin korostettava, kun poliisi kerää rikospaikalta 
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sormenjälkitodisteita.

Tarkistus 32
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Lähettävän jäsenvaltion olisi 
viipymättä annettava 
vertailutulos sormenjälkiasiantuntijan 
tarkastettavaksi. Lähettävän jäsenvaltion 
olisi suoritettava lopullinen tunnistus 
yhdessä muiden asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
-menettelyjen vahvistamisesta] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o [.../...] 32 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 33
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Keskusjärjestelmästä saadut tiedot, 
jotka liittyvät muihin epäluotettaviksi 
todettuihin tietoihin, olisi poistettava heti, 
kun tietojen epäluotettavuus on todettu.

Or. en
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Tarkistus 34
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tässä asetuksessa säädetään myös 
edellytyksistä, joiden täyttyessä olisi 
suostuttava pyyntöihin vertailla 
sormenjälkitietoja Eurodac-tietoihin 
terrorismirikosten ja muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi, sekä tarvittavista 
suojatoimista, joilla varmistetaan, että 
niille henkilöille, joiden henkilötietoja 
Eurodac-järjestelmässä käsitellään, 
kuuluvaa perusoikeutta yksityiselämän 
kunnioittamiseen suojataan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voitaisiin taata kaikkien 
kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien 
yhtäläinen kohtelu ja varmistaa, että asetus 
on yhdenmukainen Euroopan unionin 
voimassa olevan turvapaikkasäännöstön
kanssa, erityisesti kolmansien maiden 
kansalaisten tai kansalaisuudettomien 
henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai 
muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi 
henkilöiksi koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn 
suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun neuvoston direktiivin 

(14) Jotta voitaisiin taata kaikkien 
kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien 
yhtäläinen kohtelu ja varmistaa, että asetus 
on yhdenmukainen Euroopan unionin 
voimassa olevan turvapaikkasäännöstön 
kanssa, erityisesti vaatimuksista 
kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua 
saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja 
henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista 
suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä 
myönnetyn suojelun sisällölle 13 päivänä 
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2004/83/EY1 ja [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja
-menettelyjen vahvistamisesta annetun] 
asetuksen (EY) N:o […/…] kanssa, on 
asianmukaista laajentaa tämän asetuksen 
soveltamisalaa niin, että se kattaa 
toissijaista suojelua hakevat ja toissijaista 
suojelua saavat henkilöt.

joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/95/EU1 ja [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja
-menettelyjen vahvistamisesta] annetun
asetuksen (EU) N:o […/…] kanssa, on 
asianmukaista laajentaa tämän asetuksen 
soveltamisalaa niin, että se kattaa 
toissijaista suojelua hakevat ja toissijaista 
suojelua saavat henkilöt.

________________ ________________
1 EUVL L 304, 30.9.2004, s. 12. 1 EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.

Or. en

Tarkistus 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Se, että kansainvälistä suojelua 
hakevan on väliaikaisesti tai pysyvästi 
mahdotonta antaa sormenjälkiä 
(rekisteröinnin epäonnistuminen), ei saisi 
vaikuttaa haitallisesti yksilön 
oikeudelliseen asemaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 9, 14 ja 17 artiklassa käsitellään väliaikaista tilannetta, jossa toimenpiteen 
kohteena olevalta yksilöltä ei pystytä ottamaan sormenjälkiä. Olisi täsmennettävä, ettei 
rekisteröinnin väliaikainen tai pysyvä epäonnistuminen saisi vaikuttaa yksilöön haitallisesti.
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Tarkistus 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sormenjälkiasiantuntijan olisi 
vahvistettava Eurodacista saadut osumat, 
jotta voidaan varmistaa vastuun tarkka 
määräytyminen [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
menettelyjen vahvistamisesta] annetun 
neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 
mukaisesti. 

(17) Koulutetun sormenjälkiasiantuntijan 
olisi vahvistettava Eurodacista saadut 
osumat, jotta voidaan varmistaa vastuun 
tarkka määräytyminen [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
menettelyjen vahvistamisesta] annetun 
neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Lokakuun 25 päivänä 2011 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustettu 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaava 
eurooppalainen virasto, jäljempänä
'virasto', vastaa tämän asetuksen mukaiseen 
Eurodacin operatiiviseen hallinnointiin 
liittyvistä komission tehtävistä sekä 
tietyistä viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä 
tehtävistä siitä päivästä alkaen, jona virasto 
aloittaa toimintansa 1 päivänä joulukuuta 
2012. Viraston olisi otettava hoitaakseen 
sille tässä asetuksessa osoitetut tehtävät, ja 

(21) Lokakuun 25 päivänä 2011 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustettu 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaava 
eurooppalainen virasto, jäljempänä
'virasto', vastaa tämän asetuksen mukaiseen 
Eurodacin operatiiviseen hallinnointiin 
liittyvistä komission tehtävistä sekä 
tietyistä viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä 
tehtävistä siitä päivästä alkaen, jona virasto 
aloittaa toimintansa 1 päivänä joulukuuta 
2012. Viraston olisi otettava hoitaakseen 
sille tässä asetuksessa osoitetut tehtävät, ja 
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asetuksen (EU) N:o 1077/2011 
asianomaisiin säännöksiin olisi tehtävä 
tarvittavat muutokset. Lisäksi Europolilla 
olisi oltava tarkkailijan asema viraston 
hallintoneuvoston kokouksissa silloin, 
kun niissä käsitellään tämän asetuksen 
soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka 
koskevat jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten ja Europolin 
mahdollisuutta tehdä hakuja Eurodacista 
silloin, kun on kyse terrorismirikosten ja 
muiden vakavien rikosten torjumisesta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta. Europolin 
olisi voitava nimittää edustaja virastoon 
kuuluvaan Eurodac-järjestelmän neuvoa-
antavaan ryhmään.

asetuksen (EU) N:o 1077/2011 
asianomaisiin säännöksiin olisi tehtävä 
tarvittavat muutokset.

Or. en

Tarkistus 39
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) On tarpeen nimetä jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset ja ne 
kansalliset keskusyhteyspisteet, joiden 
kautta Eurodac-tietoihin tehtäviä 
vertailuja koskevat pyynnöt toimitetaan, ja 
pitää luetteloa nimettyjen viranomaisten 
operatiivisista yksiköistä, joilla on 
valtuudet pyytää kyseisiä vertailuja 
terrorismin torjumisesta 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyssä neuvoston 
puitepäätöksessä 2002/475/YOS 
tarkoitettujen terrorismirikosten ja 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston 
puitepäätöksessä 2002/584/YOS 
tarkoitettujen muiden vakavien rikosten 
torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 

Poistetaan.
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tutkimiseksi.

Or. en

Tarkistus 40
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Nimettyjen viranomaisten 
operatiivisten yksikköjen olisi lähetettävä 
pyynnöt, jotka koskevat 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokannassa oleviin tietoihin, 
tarkastavan viranomaisen kautta 
kansalliseen yhteyspisteeseen, ja kyseiset 
pyynnöt olisi perusteltava. Nimettyjen 
viranomaisten operatiiviset yksiköt, joilla 
on valtuudet pyytää Eurodac-tietoihin 
tehtäviä vertailuja, eivät saisi toimia 
tarkastavina viranomaisina. Tarkastavien 
viranomaisten olisi vastattava siitä, että 
tässä asetuksessa säädettyjä 
tietojärjestelmään pääsyn edellytyksiä 
noudatetaan tiukasti. Tarkastavien 
viranomaisten olisi tämän jälkeen 
toimitettava vertailupyynnöt kansallisen 
yhteyspisteen kautta Eurodacin 
keskusjärjestelmään tarkistettuaan, että 
kaikki tietojärjestelmään pääsyn ehdot 
täyttyvät. Poikkeuksellisen kiireellisissä 
tapauksissa, joissa järjestelmään on 
päästävä aikaisessa vaiheessa 
terrorismirikoksia tai vakavaa 
rikollisuutta koskevaan määritettyyn ja 
todelliseen uhkaan vastaamiseksi, 
tarkastavien viranomaisten olisi 
käsiteltävä pyynnöt välittömästi ja tehtävä 
tarkistus vasta jälkikäteen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 41
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Nimettyjen viranomaisten 
operatiivisten yksikköjen olisi lähetettävä 
pyynnöt, jotka koskevat 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokannassa oleviin tietoihin, 
tarkastavan viranomaisen kautta 
kansalliseen yhteyspisteeseen, ja kyseiset 
pyynnöt olisi perusteltava. Nimettyjen 
viranomaisten operatiiviset yksiköt, joilla 
on valtuudet pyytää Eurodac-tietoihin 
tehtäviä vertailuja, eivät saisi toimia 
tarkastavina viranomaisina. Tarkastavien 
viranomaisten olisi vastattava siitä, että 
tässä asetuksessa säädettyjä 
tietojärjestelmään pääsyn edellytyksiä 
noudatetaan tiukasti. Tarkastavien 
viranomaisten olisi tämän jälkeen 
toimitettava vertailupyynnöt kansallisen 
yhteyspisteen kautta Eurodacin 
keskusjärjestelmään tarkistettuaan, että 
kaikki tietojärjestelmään pääsyn ehdot 
täyttyvät. Poikkeuksellisen kiireellisissä 
tapauksissa, joissa järjestelmään on 
päästävä aikaisessa vaiheessa 
terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta 
koskevaan määritettyyn ja todelliseen 
uhkaan vastaamiseksi, tarkastavien 
viranomaisten olisi käsiteltävä pyynnöt 
välittömästi ja tehtävä tarkistus vasta 
jälkikäteen.

(25) Nimettyjen viranomaisten 
operatiivisten yksikköjen olisi lähetettävä 
pyynnöt, jotka koskevat 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokannassa oleviin tietoihin, 
tarkastavan viranomaisen kautta 
kansalliseen yhteyspisteeseen, ja kyseiset 
pyynnöt olisi perusteltava. Nimettyjen 
viranomaisten operatiiviset yksiköt, joilla 
on valtuudet pyytää Eurodac-tietoihin 
tehtäviä vertailuja, eivät saisi toimia 
tarkastavina viranomaisina. Tarkastavien 
viranomaisten olisi oltava nimetyistä 
viranomaisista riippumattomia ja 
vastattava siitä, että tässä asetuksessa 
säädettyjä tietojärjestelmään pääsyn 
edellytyksiä noudatetaan tiukasti. 
Tarkastavien viranomaisten olisi tämän 
jälkeen toimitettava vertailupyynnöt 
kansallisen yhteyspisteen kautta Eurodacin 
keskusjärjestelmään tarkistettuaan, että 
kaikki tietojärjestelmään pääsyn ehdot 
täyttyvät. Poikkeuksellisen kiireellisissä 
tapauksissa, joissa järjestelmään on 
päästävä aikaisessa vaiheessa 
terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta 
koskevaan määritettyyn ja todelliseen 
uhkaan vastaamiseksi, tarkastavien 
viranomaisten olisi käsiteltävä pyynnöt 
välittömästi ja tehtävä tarkistus vasta 
jälkikäteen.

Or. en

Tarkistus 42
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta henkilötietoja voitaisiin suojata 
ja erityisesti jotta voitaisiin estää tietojen 
järjestelmälliset vertailut, joiden pitäisi 
olla kiellettyjä, Eurodac-tietoja olisi 
käsiteltävä ainoastaan tapauskohtaisesti 
ja kun se on tarpeen terrorismirikosten ja 
muiden vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lisäksi
pääsy tietojärjestelmään olisi myönnettävä 
vasta sitten, kun vertailu jäsenvaltion 
kansallisissa tietokannoissa oleviin 
tietoihin ja rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 
mukainen vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia. Tämä ehto 
edellyttää, että kyseinen neuvoston päätös 
on pantu täytäntöön, koska 
lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaa 
Eurodac-tarkistusta ei saa tehdä, ellei 
ensin ole toteutettu edellä mainittuja 
toimenpiteitä. Erityistapauksesta on kyse 
erityisesti silloin, kun vertailupyyntö 
koskee terrorismirikokseen tai muuhun
vakavaan rikokseen liittyvää tiettyä 
konkreettista tapahtumaa tai vaaraa tai 
tiettyjä henkilöitä, joiden osalta on 
vakavia perusteita uskoa heidän tekevän 
tai tehneen terrorismirikoksia tai muita 
vakavia rikoksia. Erityistapauksesta on 
kyse myös silloin, kun vertailupyyntö 
liittyy henkilöön, joka on 
terrorismirikoksen tai muun vakavan 
rikoksen uhri. Nimettyjen viranomaisten 
ja Europolin olisi sen vuoksi pyydettävä 
Eurodac-vertailua ainoastaan, jos niillä 
on perustellut syyt uskoa, että vertailulla 
saadaan tietoja, joilla olennaisesti 
edistetään terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten torjumista, 

Poistetaan.
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havaitsemista ja tutkimista.

Or. en

Tarkistus 43
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta henkilötietoja voitaisiin suojata 
ja erityisesti jotta voitaisiin estää tietojen 
järjestelmälliset vertailut, joiden pitäisi olla 
kiellettyjä, Eurodac-tietoja olisi käsiteltävä 
ainoastaan tapauskohtaisesti ja kun se on 
tarpeen terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lisäksi 
pääsy tietojärjestelmään olisi myönnettävä 
vasta sitten, kun vertailu jäsenvaltion 
kansallisissa tietokannoissa oleviin 
tietoihin ja rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 
mukainen vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia. Tämä ehto 
edellyttää, että kyseinen neuvoston päätös 
on pantu täytäntöön, koska 
lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaa 
Eurodac-tarkistusta ei saa tehdä, ellei ensin 
ole toteutettu edellä mainittuja 
toimenpiteitä. Erityistapauksesta on kyse 
erityisesti silloin, kun vertailupyyntö 
koskee terrorismirikokseen tai muuhun 
vakavaan rikokseen liittyvää tiettyä 
konkreettista tapahtumaa tai vaaraa tai 
tiettyjä henkilöitä, joiden osalta on vakavia 
perusteita uskoa heidän tekevän tai tehneen 
terrorismirikoksia tai muita vakavia 
rikoksia. Erityistapauksesta on kyse myös 

(26) Jotta henkilötietoja voitaisiin suojata 
ja erityisesti jotta voitaisiin estää tietojen 
järjestelmälliset vertailut, joiden pitäisi olla 
kiellettyjä, Eurodac-tietoja olisi käsiteltävä 
ainoastaan tapauskohtaisesti ja kun se on 
tarpeen terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lisäksi 
pääsy tietojärjestelmään olisi myönnettävä 
vasta sitten, kun vertailu jäsenvaltion 
kansallisissa tietokannoissa oleviin 
tietoihin ja rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 
mukainen vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia. Tämä ehto 
edellyttää, että neuvoston päätös 
2008/615/YOS on pantu täytäntöön, koska 
lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaa 
Eurodac-tarkistusta ei saa tehdä, ellei ensin 
ole toteutettu edellä mainittuja 
toimenpiteitä. Nimettyjä viranomaisia olisi 
myös tarvittaessa ennen hakujen 
tekemistä Eurodacista kannustettava 
tekemään hakuja jäsenvaltioiden 
nimeämien viranomaisten ja Europolin 
pääsystä tekemään hakuja 
viisumitietojärjestelmästä (VIS) 
terrorismirikosten ja muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
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silloin, kun vertailupyyntö liittyy 
henkilöön, joka on terrorismirikoksen tai 
muun vakavan rikoksen uhri. Nimettyjen 
viranomaisten ja Europolin olisi sen vuoksi 
pyydettävä Eurodac-vertailua ainoastaan, 
jos niillä on perustellut syyt uskoa, että 
vertailulla saadaan tietoja, joilla 
olennaisesti edistetään terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjumista, 
havaitsemista ja tutkimista.

tutkimiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 
tehdyn neuvoston päätöksen 
2008/633/YOS1 mukaisesta 
viisumitietojärjestelmästä. 

Erityistapauksesta on kyse erityisesti 
silloin, kun vertailupyyntö koskee 
terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan 
rikokseen liittyvää tiettyä konkreettista 
tapahtumaa tai vaaraa tai tiettyjä 
henkilöitä, joiden osalta on vakavia 
perusteita uskoa heidän tekevän tai tehneen 
terrorismirikoksia tai muita vakavia 
rikoksia. Erityistapauksesta on kyse myös 
silloin, kun vertailupyyntö liittyy 
henkilöön, joka on terrorismirikoksen tai 
muun vakavan rikoksen uhri. Nimettyjen 
viranomaisten ja Europolin olisi sen vuoksi 
pyydettävä Eurodac-vertailua ainoastaan, 
jos niillä on perustellut syyt uskoa, että 
vertailulla saadaan tietoja, joilla 
olennaisesti edistetään terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjumista, 
havaitsemista ja tutkimista.
___________________
1 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129.

Or. en

Perustelu

On suotavaa tehdä hakuja viisumitietojärjestelmästä ennen Eurodacia. Tämä ei kuitenkaan 
kaikissa tapauksissa ole teknisesti toteuttamiskelpoista eikä aina tarkoituksenmukaistakaan, 
joten näin olisi tehtävä vain tarvittaessa.

Tarkistus 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta henkilötietoja voitaisiin suojata 
ja erityisesti jotta voitaisiin estää tietojen 
järjestelmälliset vertailut, joiden pitäisi olla 

(26) Jotta henkilötietoja voitaisiin suojata 
ja erityisesti jotta voitaisiin estää tietojen 
järjestelmälliset vertailut, joiden pitäisi olla 
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kiellettyjä, Eurodac-tietoja olisi käsiteltävä 
ainoastaan tapauskohtaisesti ja kun se on 
tarpeen terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lisäksi 
pääsy tietojärjestelmään olisi myönnettävä 
vasta sitten, kun vertailu jäsenvaltion 
kansallisissa tietokannoissa oleviin 
tietoihin ja rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 
mukainen vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia. Tämä ehto 
edellyttää, että kyseinen neuvoston päätös 
on pantu täytäntöön, koska 
lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaa 
Eurodac-tarkistusta ei saa tehdä, ellei ensin 
ole toteutettu edellä mainittuja 
toimenpiteitä. Erityistapauksesta on kyse 
erityisesti silloin, kun vertailupyyntö 
koskee terrorismirikokseen tai muuhun 
vakavaan rikokseen liittyvää tiettyä 
konkreettista tapahtumaa tai vaaraa tai 
tiettyjä henkilöitä, joiden osalta on vakavia 
perusteita uskoa heidän tekevän tai tehneen 
terrorismirikoksia tai muita vakavia 
rikoksia. Erityistapauksesta on kyse myös 
silloin, kun vertailupyyntö liittyy 
henkilöön, joka on terrorismirikoksen tai 
muun vakavan rikoksen uhri. Nimettyjen 
viranomaisten ja Europolin olisi sen vuoksi 
pyydettävä Eurodac-vertailua ainoastaan, 
jos niillä on perustellut syyt uskoa, että 
vertailulla saadaan tietoja, joilla 
olennaisesti edistetään terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjumista, 
havaitsemista ja tutkimista.

kiellettyjä, Eurodac-tietoja olisi käsiteltävä 
ainoastaan tapauskohtaisesti ja kun se on
tarpeen terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lisäksi 
pääsy tietojärjestelmään olisi myönnettävä 
vasta sitten, kun vertailu jäsenvaltion 
kansallisissa tietokannoissa oleviin 
tietoihin, viisumitietojärjestelmässä oleviin 
tietoihin ja rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 
mukainen vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia. Tämä ehto 
edellyttää, että kyseinen neuvoston päätös 
on pantu täytäntöön, koska 
lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaa 
Eurodac-tarkistusta ei saa tehdä, ellei ensin 
ole toteutettu edellä mainittuja 
toimenpiteitä. Erityistapauksesta on kyse 
erityisesti silloin, kun vertailupyyntö 
koskee terrorismirikokseen tai muuhun 
vakavaan rikokseen liittyvää tiettyä 
konkreettista tapahtumaa tai vaaraa tai 
tiettyjä henkilöitä, joiden osalta on vakavia 
perusteita uskoa heidän tekevän tai tehneen 
terrorismirikoksia tai muita vakavia 
rikoksia. Erityistapauksesta on kyse myös 
silloin, kun vertailupyyntö liittyy 
henkilöön, joka on terrorismirikoksen tai 
muun vakavan rikoksen uhri. Nimettyjen 
viranomaisten ja Europolin olisi sen vuoksi 
pyydettävä Eurodac-vertailua ainoastaan, 
jos niillä on perustellut syyt uskoa, että 
vertailulla saadaan tietoja, joilla 
olennaisesti edistetään terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjumista, 
havaitsemista ja tutkimista.

Or. en

Perustelu

Kaikkia nykyisiä EU-järjestelmiä olisi käytettävä, ennen kuin käytetään Eurodacia.
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Tarkistus 45
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jos pyynnön esittäneelle 
jäsenvaltiolle selviää, että Eurodac-tiedot 
koskevat alaikäistä henkilöä, se voi 
käyttää näitä tietoja 
lainvalvontatarkoituksiin ainoastaan 
alaikäisiä koskevan lainsäädäntönsä 
mukaisesti ja noudattaen velvollisuutta 
varmistaa, että lapsen etu on etusijalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Perustamissopimuksen 5 artiklassa 
määrätyn toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa ehdotettujen toimien
tavoitetta, joka on sormenjälkitietojen 
vertailujärjestelmän perustaminen yhteisön
turvapaikkapolitiikan toteuttamisen 
avustamiseksi, ja se voidaan sen vuoksi 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla.
Mainitussa artiklassa määrätyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(29) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka 
on sormenjälkitietojen vertailujärjestelmän 
perustaminen unionin
turvapaikkapolitiikan toteuttamisen 
avustamiseksi, vaan se voidaan toiminnan 
laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en
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Tarkistus 47
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden tämän asetuksen 
soveltamiseksi Eurodac-järjestelmän 
puitteissa suorittamaan henkilötietojen 
käsittelyyn sovelletaan yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY, paitsi silloin, kun 
tällainen käsittely suoritetaan 
jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten 
toimesta terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.

(30) Jäsenvaltioiden tämän asetuksen 
soveltamiseksi suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY.

Or. en

Tarkistus 48
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä 
marraskuuta 2008 tehtyä neuvoston 
puitepäätöstä 2008/977/YOS sovelletaan 
kaikkeen tämän asetuksen mukaiseen 
henkilötietojen käsittelyyn, jota 
jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset 
suorittavat terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Tämän päätöksen mukaisesti saatujen 
tietojen siirtäminen kolmansiin maihin, 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille olisi kiellettävä, jotta 
varmistetaan oikeus turvapaikkaan ja 
estetään kansainvälistä suojelua hakevia 
koskevien tietojen paljastaminen 
kolmansille maille. Tämä kielto ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta siirtää tällaisia 
tietoja sellaisiin kolmansiin maihin, joihin 
sovelletaan [kolmannen maan kansalaisen 
tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annettua neuvoston 
asetusta (EU) N:o […], jotta voitaisiin 
varmistaa, että jäsenvaltiot pystyvät 
tekemään yhteistyötä tällaisten kolmansien 
maiden kanssa tätä asetusta sovellettaessa.

(33) Tämän päätöksen mukaisesti saatujen 
tietojen siirtäminen kolmansiin maihin, 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille olisi kiellettävä, jotta 
varmistetaan oikeus turvapaikkaan ja 
estetään kansainvälistä suojelua hakevia 
koskevien tietojen paljastaminen 
kolmansille maille. Tämä kielto ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta siirtää tällaisia 
tietoja sellaisiin kolmansiin maihin, joihin
sovelletaan [kolmannen maan kansalaisen 
tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annettua neuvoston 
asetusta (EU) N:o […], jotta voitaisiin 
varmistaa, että jäsenvaltiot pystyvät 
tekemään yhteistyötä tällaisten kolmansien 
maiden kanssa tätä asetusta sovellettaessa. 
Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin 
koskevan kiellon olisi katettava sekä 
tämän asetuksen mukaisesti saadut 
Eurodac-tiedot että kahdenvälisesti 
Eurodacista tehdyn haun jälkeen 
vaihdetut henkilötiedot, joita säilytetään 
tai käsitellään kansallisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Tarkistus täydentää 35 artiklaan esitettyä tarkistusta. On tärkeää varmistaa, että vaara 
turvapaikanhakijan hakemuksen paljastumisesta lähtövaltiossa on mahdollisimman pieni.
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Tarkistus 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Tämän päätöksen mukaisesti saatujen 
tietojen siirtäminen kolmansiin maihin, 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille olisi kiellettävä, jotta 
varmistetaan oikeus turvapaikkaan ja 
estetään kansainvälistä suojelua hakevia 
koskevien tietojen paljastaminen 
kolmansille maille. Tämä kielto ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta siirtää tällaisia 
tietoja sellaisiin kolmansiin maihin, joihin 
sovelletaan [kolmannen maan kansalaisen 
tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annettua neuvoston 
asetusta (EU) N:o […], jotta voitaisiin 
varmistaa, että jäsenvaltiot pystyvät 
tekemään yhteistyötä tällaisten kolmansien 
maiden kanssa tätä asetusta sovellettaessa.

(33) Tämän päätöksen mukaisesti saatujen 
tietojen siirtäminen kolmansiin maihin, 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille olisi kiellettävä, jotta 
varmistetaan oikeus turvapaikkaan ja 
estetään kansainvälistä suojelua hakevia 
koskevien tietojen paljastaminen 
kolmansille maille. Tämä kielto ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta siirtää tällaisia 
tietoja sellaisiin kolmansiin maihin, joihin 
sovelletaan [kolmannen maan kansalaisen 
tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annettua neuvoston 
asetusta (EU) N:o […], jotta voitaisiin 
varmistaa, että jäsenvaltiot pystyvät 
tekemään yhteistyötä tällaisten kolmansien 
maiden kanssa tätä asetusta sovellettaessa.
Tämän oikeuden ei pitäisi koskea tietojen 
siirtämistä kolmansiin maihin 
lainvalvonnan yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on haavoittuvassa asemassa oleva ihmisryhmä, joten tietojen siirtäminen 
kolmansiin maihin lainvalvonnan yhteydessä pitäisi kieltää.

Tarkistus 51
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi



PE500.400v01-00 26/102 AM\917925FI.doc

FI

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Henkilötietojen käsittelyn 
valvonnasta vastaavien kansallisten 
valvontaviranomaisten olisi valvottava 
jäsenvaltioiden suorittaman 
henkilötietojen käsittelyn 
lainmukaisuutta, ja Europol-päätöksellä 
perustetun valvontaviranomaisen olisi 
valvottava Europolin suorittaman 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 45/2001 ja etenkin käsittelyn 
luottamuksellisuutta koskevaa 21 artiklaa 
ja käsittelyn turvallisuutta koskevaa 
22 artiklaa olisi sovellettava Euroopan 
unionin toimielinten, elinten, laitosten ja 
virastojen tätä asetusta sovellettaessa
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. 
Tietojenkäsittelyvastuuta ja tietosuojan 
valvontaa olisi kuitenkin joiltakin osin 
selkeytettävä. 

(35) Yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 45/2001 olisi sovellettava Euroopan 
unionin toimielinten ja laitosten tämän 
asetuksen nojalla suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn. 
Tietojenkäsittelyvastuuta ja tietosuojan 
valvontaa olisi kuitenkin joiltakin osin 
selkeytettävä.

Or. en
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Tarkistus 53
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Rekisteröidylle olisi ilmoitettava 
tarkoitus, johon hänen tietojaan 
Eurodacissa käytetään, mukaan lukien 
kuvaus Dublin-asetuksen tavoitteista, 
sekä se, mihin tarkoitukseen 
lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää 
hänen tietojaan. 

Or. en

Perustelu

On hyvä tähdentää, että 29 artiklan 1 kohta sisältää viranomaisten velvoitteen ilmoittaa 
rekisteröidylle, mihin tarkoitukseen lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää hänen tietojaan.

Tarkistus 54
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On asianmukaista valvoa ja arvioida 
Eurodacin toimintaa säännöllisin väliajoin.

(37) On asianmukaista valvoa ja arvioida 
Eurodacin toimintaa säännöllisin väliajoin, 
myös sitä, onko tietojen käyttö 
lainvalvontatarkoituksia varten johtanut 
kansainvälistä suojelua hakevien 
leimautumiseen, ehdotuksen 
yhdenmukaisuutta perusoikeuskirjan 
kanssa koskevan komission arvioinnin 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 55
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jäsenvaltioiden on tarpeen saada 
tietää, missä vaiheessa yksittäiset 
turvapaikkamenettelyt ovat, jotta olisi 
helpompi soveltaa asianmukaisesti 
[kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annettua asetusta (EU) 
N:o […/…].

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 56
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, 
ja asetusta on sovellettava niiden 
mukaisesti. Tässä asetuksessa
kunnioitetaan etenkin täysin yksilön
oikeutta henkilötietojen suojaan ja 
turvapaikkaan.

(40) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, 
ja asetusta on sovellettava niiden 
mukaisesti. Tässä asetuksessa pyritään 
etenkin kunnioittamaan täysimääräisesti 
henkilötietojen suojaa ja oikeutta hakea 
turvapaikkaa sekä edistämään 
perusoikeuskirjan 8 ja 18 artiklan 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 57
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tanskan asemaa koskevan, Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 
2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 
tämän asetuksen antamiseen, se ei sido 
Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.
Tanskan tapauksessa tämä asetus lukuun 
ottamatta sen 5, 6, 19–22, 33 ja 
36 artiklassa sekä 39 artiklan 3 kohdassa, 
40 artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklassa 
säädettyä menettelyä, joka koskee tietojen 
vertailua ja siirtoa 
lainvalvontatarkoituksessa, on niistä 
perusteista ja menettelyistä, joilla 
ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-
järjestelmästä sormenjälkien vertailua 
varten Dublinin yleissopimuksen 
tehokkaaksi soveltamiseksi Euroopan 
yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan 
välillä tehdyssä sopimuksessa tarkoitettu 
Eurodac-asetuksen muutos. Sen vuoksi 
Tanska ilmoittaa sopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti komissiolle, onko se päättänyt 
soveltaa tämän asetuksen sisältöä, ja jos se 
on päättänyt soveltaa sitä, tämä asetus luo 
Tanskan ja Euroopan unionin välille 
kansainvälisen oikeuden mukaisia 
keskinäisiä velvoitteita. Sen jälkeen kun 
tämä uudelleenlaadittu asetus on 
hyväksytty, ja jollei komission antamasta 
suosituksesta neuvoston päätökseksi 
luvan antamisesta neuvottelujen 
aloittamiseen muuta johdu, Tanskalta 
tiedustellaan, haluaako se aloittaa 
neuvottelut täydentävistä sopimuksista, 
jotka kattavat myös 5, 6, 19–22, 33 ja 

(41) Tanskan asemaa koskevan, Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 
2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 
tämän asetuksen antamiseen, se ei sido 
Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.
Tanskan tapauksessa tämä asetus on niistä 
perusteista ja menettelyistä, joilla 
ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-
järjestelmästä sormenjälkien vertailua 
varten Dublinin yleissopimuksen 
tehokkaaksi soveltamiseksi Euroopan 
yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan 
välillä tehdyssä sopimuksessa tarkoitettu 
Eurodac-asetuksen muutos. Sen vuoksi 
Tanska ilmoittaa sopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti komissiolle, onko se päättänyt 
soveltaa tämän asetuksen sisältöä, ja jos se 
on päättänyt soveltaa sitä, tämä asetus luo 
Tanskan ja Euroopan unionin välille 
kansainvälisen oikeuden mukaisia 
keskinäisiä velvoitteita.
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36 artiklassa sekä 39 artiklan 3 kohdassa, 
40 artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklassa 
säädetyn menettelyn, joka koskee tietojen 
vertailua ja siirtoa 
lainvalvontatarkoituksessa. 

Or. en

Tarkistus 58
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan tapauksessa tämä asetus
lukuun ottamatta sen 5, 6, 19–22, 33 ja 
36 artiklassa sekä 39 artiklan 3 kohdassa, 
40 artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklassa 
säädettyä menettelyä, joka koskee tietojen 
vertailua ja siirtoa 
lainvalvontatarkoituksessa, on niistä 
perusteista ja menettelyistä, joilla 
ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai 
Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva valtio, 
Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan 
ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyssä 
sopimuksessa tarkoitettu uusi Eurodacia 
koskeva toimenpide. Sen vuoksi siinä 
tapauksessa, että Islannin tasavalta ja 
Norjan kuningaskunta päättävät saattaa 
asetuksen osaksi omaa oikeusjärjestystään, 
sitä sovelletaan Islannin tasavallan ja 
Norjan kuningaskunnan keskinäisissä 
suhteissa ja niiden suhteissa Euroopan 
unionin jäsenvaltioihin. Sen jälkeen kun 
tämä uudelleenlaadittu asetus on 
hyväksytty, ja jollei komission antamasta 
suosituksesta neuvoston päätökseksi 
luvan antamisesta neuvottelujen 
aloittamiseen muuta johdu, Islannin 
tasavallalta ja Norjan kuningaskunnalta 
tiedustellaan, haluavatko ne aloittaa 

(44) Islannin tasavallan ja Norjan 
kuningaskunnan tapauksessa tämä asetus
on niistä perusteista ja menettelyistä, joilla 
ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai 
Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva valtio, 
Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan 
ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyssä 
sopimuksessa tarkoitettu uusi Eurodacia 
koskeva toimenpide. Sen vuoksi siinä 
tapauksessa, että Islannin tasavalta ja 
Norjan kuningaskunta päättävät saattaa 
asetuksen osaksi omaa oikeusjärjestystään, 
sitä sovelletaan Islannin tasavallan ja 
Norjan kuningaskunnan keskinäisissä 
suhteissa ja niiden suhteissa Euroopan 
unionin jäsenvaltioihin.
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neuvottelut täydentävistä sopimuksista, 
jotka kattavat myös 5, 6, 19–22, 33 ja 
36 artiklassa sekä 39 artiklan 3 kohdassa, 
40 artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklassa 
säädetyn menettelyn, joka koskee tietojen 
vertailua ja siirtoa 
lainvalvontatarkoituksessa. 

Or. en

Tarkistus 59
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Sveitsin valaliiton tapauksessa tämä 
asetus lukuun ottamatta sen 5, 6, 19–22, 
33 ja 36 artiklassa sekä 39 artiklan 
3 kohdassa, 40 artiklan 8 kohdassa ja 
43 artiklassa säädettyä menettelyä, joka 
koskee tietojen vertailua ja siirtoa 
lainvalvontatarkoituksessa, on niistä 
perusteista ja menettelyistä, joilla 
ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä 
jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva valtio, Euroopan yhteisön 
sekä Sveitsin valaliiton välillä tehdyssä 
sopimuksessa tarkoitettu uusi Eurodacia 
koskeva toimenpide. Sen vuoksi siinä 
tapauksessa, että Sveitsin valaliitto päättää 
saattaa asetuksen osaksi omaa 
oikeusjärjestystään, sitä sovelletaan 
Sveitsin valaliiton ja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä. Sen jälkeen kun 
tämä uudelleenlaadittu asetus on 
hyväksytty, ja jollei komission antamasta 
suosituksesta neuvoston päätökseksi 
luvan antamisesta neuvottelujen 
aloittamiseen muuta johdu, Sveitsin 
valaliitolta tiedustellaan, haluaako se 
aloittaa neuvottelut täydentävistä 
sopimuksista, jotka kattavat myös 5, 6, 
19–22, 33 ja 36 artiklassa sekä 39 artiklan 

(45) Sveitsin valaliiton tapauksessa tämä 
asetus on niistä perusteista ja menettelyistä, 
joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai 
Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva valtio, 
Euroopan yhteisön sekä Sveitsin valaliiton 
välillä tehdyssä sopimuksessa tarkoitettu 
uusi Eurodacia koskeva toimenpide. Sen 
vuoksi siinä tapauksessa, että Sveitsin 
valaliitto päättää saattaa asetuksen osaksi 
omaa oikeusjärjestystään, sitä sovelletaan 
Sveitsin valaliiton ja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä.
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3 kohdassa, 40 artiklan 8 kohdassa ja 
43 artiklassa säädetyn menettelyn, joka 
koskee tietojen vertailua ja siirtoa 
lainvalvontatarkoituksessa, jollei 
rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta 
tehtyyn neuvoston päätökseen 
2008/615/YOS sisältyvien asianomaisten 
säännösten soveltamisesta tehdystä 
erillisestä sopimuksesta muuta johdu. 

Or. en

Tarkistus 60
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Liechtensteinin ruhtinaskunnan 
tapauksessa tämä asetus lukuun ottamatta 
sen 5, 6, 19–22, 33 ja 36 artiklassa sekä 
39 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 
8 kohdassa ja 43 artiklassa säädettyä 
menettelyä, joka koskee tietojen vertailua 
ja siirtoa lainvalvontatarkoituksessa, on 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan 
liittymisestä Euroopan yhteisön ja Sveitsin 
valaliiton väliseen sopimukseen niistä 
perusteista ja menettelyistä, joilla 
ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä 
jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva valtio, Euroopan yhteisön, 
Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin 
ruhtinaskunnan välillä tehdyssä 
pöytäkirjassa tarkoitettu uusi Eurodacia 
koskeva toimenpide. Sen vuoksi siinä 
tapauksessa, että Liechtensteinin 
ruhtinaskunta päättää saattaa asetuksen 
osaksi omaa oikeusjärjestystään, sitä 
sovelletaan Liechtensteinin 
ruhtinaskunnan, Sveitsin valaliiton ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.
Sen jälkeen kun tämä uudelleenlaadittu 
asetus on hyväksytty, ja jollei komission 

(46) Liechtensteinin ruhtinaskunnan 
tapauksessa tämä asetus on Liechtensteinin 
ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan 
yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen 
sopimukseen niistä perusteista ja 
menettelyistä, joilla ratkaistaan 
jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva valtio, Euroopan yhteisön, 
Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin 
ruhtinaskunnan välillä tehdyssä 
pöytäkirjassa tarkoitettu uusi Eurodacia 
koskeva toimenpide. Sen vuoksi siinä 
tapauksessa, että Liechtensteinin 
ruhtinaskunta päättää saattaa asetuksen 
osaksi omaa oikeusjärjestystään, sitä 
sovelletaan Liechtensteinin 
ruhtinaskunnan, Sveitsin valaliiton ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.
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antamasta suosituksesta neuvoston 
päätökseksi luvan antamisesta 
neuvottelujen aloittamiseen muuta johdu, 
Liechtensteinin ruhtinaskunnalta 
tiedustellaan, haluaako se aloittaa 
neuvottelut täydentävistä sopimuksista, 
jotka kattavat myös 5, 6, 19–22, 33 ja 
36 artiklassa sekä 39 artiklan 3 kohdassa, 
40 artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklassa 
säädetyn menettelyn, joka koskee tietojen 
vertailua ja siirtoa 
lainvalvontatarkoituksessa, jollei 
rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta 
tehtyyn neuvoston päätökseen 
2008/615/YOS sisältyvien asianomaisten 
säännösten soveltamisesta tehdystä 
erillisestä sopimuksesta muuta johdu. 

Or. en

Tarkistus 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa säädetään lisäksi 
edellytyksistä, joiden täyttyessä 
jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja 
Euroopan poliisivirasto (Europol) voivat 
pyytää sormenjälkitietojen vertailua 
Eurodac-keskustietokantaan 
tallennettuihin tietoihin 
terrorismirikosten ja muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi. 

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, tekstistä 
poistetaan kaikki säännökset, jotka 
koskevat Eurodaciin pääsyä 
lainvalvontatarkoituksia varten, ja koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Or. en

Perustelu

Lainvalvontaviranomaisille ei pitäisi myöntää pääsyä Eurodac-tietokantaan. Tämän 
tarkistuksen olisi vaikutettava koko tekstiin.

Tarkistus 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa säädetään lisäksi 
edellytyksistä, joiden täyttyessä 
jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja 
Euroopan poliisivirasto (Europol) voivat 
pyytää sormenjälkitietojen vertailua 
Eurodac-keskustietokantaan 
tallennettuihin tietoihin 
terrorismirikosten ja muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi. 

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, tekstistä 
poistetaan kaikki säännökset, jotka 
koskevat Eurodaciin pääsyä 
lainvalvontatarkoituksia varten, ja koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 63
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa säädetään lisäksi 
edellytyksistä, joiden täyttyessä 

Poistetaan.
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jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset ja 
Euroopan poliisivirasto (Europol) voivat 
pyytää sormenjälkitietojen vertailua 
Eurodac-keskustietokantaan 
tallennettuihin tietoihin 
terrorismirikosten ja muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi. 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, tekstistä 
poistetaan kaikki säännökset, jotka 
koskevat Eurodaciin pääsyä 
lainvalvontatarkoituksia varten, ja koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 64
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'kansainvälistä suojelua saavalla 
henkilöllä' kolmannen maan kansalaista tai 
kansalaisuudetonta henkilöä, jonka on 
tunnustettu olevan oikeutettu neuvoston
direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan 
a alakohdassa määriteltyyn kansainväliseen 
suojeluun;

d) 'kansainvälistä suojelua saavalla 
henkilöllä' kolmannen maan kansalaista tai 
kansalaisuudetonta henkilöä, jonka on 
tunnustettu olevan oikeutettu direktiivin 
2011/95/EU 2 artiklan a alakohdassa 
määriteltyyn kansainväliseen suojeluun;

Or. en

Tarkistus 65
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'Europolilla' päätöksellä 
2009/371/YOS perustettua Euroopan 
poliisivirastoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) 'terrorismirikoksilla' tekoja, jotka 
kansallisessa lainsäädännössä 
määritellään rikoksiksi ja jotka ovat 
terrorismin torjumisesta tehdyn 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–
4 artiklassa tarkoitettuja tai niitä
vastaavia rikoksia; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 67
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'vakavilla rikoksilla' rikoksia, jotka 
ovat puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tai 
niitä vastaavia rikoksia, jos niistä voi 
seurata vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide jonka 
enimmäiskesto on kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme 

Poistetaan.
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vuotta;

Or. en

Tarkistus 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'sormenjälkitiedoilla' henkilön kaikkien 
sormien tai ainakin etusormien 
sormenjälkitietoja ja, jos viimeksi mainitut 
puuttuvat, muiden sormien sormenjälkiä, 
tai latentteja sormenjälkiä.

l) 'sormenjälkitiedoilla' henkilön kaikkien 
sormien tai ainakin etusormien 
sormenjälkitietoja ja, jos viimeksi mainitut 
puuttuvat, muiden sormien sormenjälkiä.

Or. en

Perustelu

Latentit sormenjäljet olisi jätettävä pois tietojen vertailusta Eurodac-tietokannan kanssa 
lainvalvontatarkoituksia varten, koska niiden todentamiselle ei ole olemassa yhteisiä 
eurooppalaisia vaatimuksia ja koska ne voivat helposti johtaa vääriin syytöksiin, jos 
todentamismenettely ja -perusteet eivät ole riittävän yksityiskohtaisia.

Tarkistus 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'sormenjälkitiedoilla' henkilön kaikkien 
sormien tai ainakin etusormien 
sormenjälkitietoja ja, jos viimeksi mainitut 
puuttuvat, muiden sormien sormenjälkiä, 
tai latentteja sormenjälkiä.

l) 'sormenjälkitiedoilla' henkilön kaikkien 
sormien tai ainakin etusormien 
sormenjälkitietoja ja, jos viimeksi mainitut 
puuttuvat, muiden sormien sormenjälkiä.

Or. en
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Perustelu

Latentit sormenjäljet voivat johtaa suureen määrään mahdollisia osumia, sillä ne ovat vain 
osittaisia tai pirstaleisia. Tämä lisää riskiä siitä, että syyttömiä henkilöitä epäillään väärin 
perustein. Kyseessä on haavoittuvassa asemassa oleva ihmisryhmä, joten olisi käytettävä vain 
puhtaita sormenjälkiä.

Tarkistus 70
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiivin 95/46/EY 2 artiklassa 
määritellyillä käsitteillä on tässä 
asetuksessa sama merkitys ellei kyseessä 
ole jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten terrorismirikosten ja 
muiden vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi suorittama 
henkilötietojen käsittely.

2. Direktiivin 95/46/EY 2 artiklassa 
määritellyillä käsitteillä on tässä 
asetuksessa sama merkitys.

Or. en

Tarkistus 71
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Puitepäätöksen 2008/977/YOS 
2 artiklassa määritellyillä käsitteillä on 
tässä asetuksessa sama merkitys silloin, 
kun on kyse tämän asetuksen mukaisesta, 
jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten 
terrorismirikosten ja muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi suorittamasta henkilötietojen 
käsittelystä.

Poistetaan.
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Tarkistus 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietokoneistettu sormenjälkitietokanta 
(keskusjärjestelmä), jonka muodostavat 

a) tietokoneistettu sormenjälkitietokanta 
(keskusjärjestelmä), jonka muodostavat

– keskusyksikkö, – keskusyksikkö,

– toiminnan jatkuvuuden varajärjestelmä; – toiminnan jatkuvuuden 
varasuunnitelma;

Or. en

Perustelu

Eurodacin kaltaisella kriittisellä järjestelmällä olisi oltava vakaa ja testattu toiminnan 
jatkuvuuden varasuunnitelma pelkän teknisen järjestelmän sijasta. Toiminnan jatkuvuuden 
varasuunnitelmassa olisi otettava huomioon merkittävien häiriöiden tai katastrofien 
vaikutukset tietosuojaan, tietoturvaan ja kustannuksiin.

Tarkistus 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurodacin operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaa virasto. Viraston on yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa varmistettava 
kustannus-hyötyanalyysejä soveltaen, että 
keskusjärjestelmässä käytetään aina 
parasta saatavilla olevaa tekniikkaa.

1. Eurodacin operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaa virasto. Viraston on yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa varmistettava 
kustannus-hyötyanalyysejä soveltaen, että 
keskusjärjestelmässä käytetään aina 
parhaita käytettävissä olevia ja 
suojatuimpia tekniikoita.

Or. en
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Perustelu

Tekniikoiden käsite on laajempi, sillä se kattaa sekä käytetyt menetelmät että laitoksen 
suunnittelun, rakenteen, ylläpidon ja käytön.

Tarkistus 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurodacin operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaa virasto. Viraston on yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa varmistettava 
kustannus-hyötyanalyysejä soveltaen, että 
keskusjärjestelmässä käytetään aina 
parasta saatavilla olevaa tekniikkaa.

1. Eurodacin operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaa virasto. Viraston on yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa varmistettava 
kustannus-hyötyanalyysejä soveltaen, että 
keskusjärjestelmässä käytetään aina 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita.

Or. en

Perustelu

Parhaat käytettävissä olevat tekniikat kattavat sekä käytetyt menetelmät että laitoksen
suunnittelun, rakenteen, ylläpidon ja käytön. Käsitettä pidetään keskeisenä periaatteena EU:n 
tietosuojalainsäädännön uudelleentarkastelussa.

Tarkistus 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurodacin operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaa virasto. Viraston on yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa varmistettava 
kustannus-hyötyanalyysejä soveltaen, että 
keskusjärjestelmässä käytetään aina 
parasta saatavilla olevaa tekniikkaa.

1. Eurodacin operatiivisesta hallinnoinnista 
vastaa virasto. Viraston on yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa varmistettava 
kustannus-hyötyanalyysejä soveltaen, että 
keskusjärjestelmässä käytetään aina 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita.

Or. en
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Perustelu

Parhaat käytettävissä olevat tekniikat kattavat sekä käytetyt menetelmät että laitoksen 
suunnittelun, rakenteen, ylläpidon ja käytön. Käsitettä pidetään keskeisenä periaatteena EU:n 
tietosuojalainsäädännön uudelleentarkastelussa.

Tarkistus 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Eurodacin operatiiviseen hallinnointiin 
kuuluvat kaikki tehtävät Eurodacin 
pitämiseksi toiminnassa ympäri 
vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa 
tämän asetuksen mukaisesti, erityisesti 
järjestelmän ylläpito ja tarpeellinen 
tekninen kehittäminen, joilla varmistetaan, 
että järjestelmä toimii operationaalisesti 
tyydyttävällä laadullisella tasolla, 
erityisesti kun on kyse 
keskusjärjestelmässä tehtävien hakujen 
viemästä ajasta.

5. Eurodacin operatiiviseen hallinnointiin 
kuuluvat kaikki tehtävät Eurodacin 
pitämiseksi toiminnassa ympäri 
vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa 
tämän asetuksen mukaisesti, erityisesti 
järjestelmän ylläpito ja tarpeellinen 
tekninen kehittäminen, joilla varmistetaan, 
että järjestelmä toimii operationaalisesti 
tyydyttävällä laadullisella tasolla, 
erityisesti kun on kyse 
keskusjärjestelmässä tehtävien hakujen 
viemästä ajasta. Tätä varten laaditaan 
toiminnan jatkuvuuden varasuunnitelma, 
jossa otetaan huomioon järjestelmän 
ylläpitotarpeet ja ennakoimaton 
seisokkiaika, mukaan lukien toiminnan 
jatkuvuutta koskevien toimenpiteiden 
vaikutus tietoturvaan ja tietosuojaan.

Or. en

Tarkistus 77
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
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Nimetyt viranomaiset 
lainvalvontatarkoituksessa myönnettävää 

tietojen saantia varten
1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joilla on valtuudet käyttää 
Eurodac-tietoja tämän asetuksen 
mukaisesti. Nimetyt viranomaiset ovat 
jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka ovat 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta.
2. Kunkin jäsenvaltion on pidettävä 
luetteloa nimetyistä viranomaisista.
3. Kukin jäsenvaltio pitää kansallisella 
tasolla luetteloa niistä nimettyjen 
viranomaisten operatiivisista yksiköistä, 
joilla on valtuudet pyytää 
sormenjälkitietojen vertailuja Eurodac-
tietoihin kansallisten yhteyspisteiden 
kautta.

Or. en

Tarkistus 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joilla on valtuudet käyttää 
Eurodac-tietoja tämän asetuksen 
mukaisesti. Nimetyt viranomaiset ovat 
jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka ovat 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta.

1. Jäsenvaltioiden on 1 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten
nimettävä viranomaiset, joilla on valtuudet 
käyttää Eurodac-tietoja tämän asetuksen 
mukaisesti. Nimetyt viranomaiset ovat 
jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka ovat 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta. Nimettyjä 
viranomaisia eivät saa olla kansalliseen 
turvallisuuteen liittyvistä 
tiedustelutiedoista vastaavat virastot tai 
yksiköt.
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Perustelu

On parasta viitata 1 artiklan 2 kohtaan, jotta käyttöoikeus rajoitettaisiin 
lainvalvontatarkoituksiin. Koska kyseessä on lainvalvontatoimenpide, soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi perussopimuksen 72 artiklan mukaisesti jätettävä ne kansalliset yksiköt, 
jotka vastaavat pikemminkin tiedustelutiedoista kuin rikoksia koskevasta syytteeseenpanosta.

Tarkistus 79
Claude Moraes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joilla on valtuudet käyttää 
Eurodac-tietoja tämän asetuksen 
mukaisesti. Nimetyt viranomaiset ovat 
jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka ovat 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta.

1. Jäsenvaltioiden on 1 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten
nimettävä viranomaiset, joilla on valtuudet 
käyttää Eurodac-tietoja tämän asetuksen 
mukaisesti. Nimetyt viranomaiset ovat 
jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka ovat 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta. 

Or. en

Tarkistus 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kukin jäsenvaltio pitää kansallisella 
tasolla luetteloa niistä nimettyjen 
viranomaisten operatiivisista yksiköistä, 
joilla on valtuudet pyytää 
sormenjälkitietojen vertailuja Eurodac-
tietoihin kansallisten yhteyspisteiden 
kautta.

3. Kukin jäsenvaltio pitää luetteloa niistä 
nimettyjen viranomaisten operatiivisista 
yksiköistä, joilla on valtuudet pyytää 
sormenjälkitietojen vertailuja Eurodac-
tietoihin kansallisten yhteyspisteiden 
kautta.
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Or. en

Tarkistus 81
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Tarkastavat viranomaiset

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen elin tarkastavaksi 
viranomaiseksi. Tarkastava viranomainen 
on jäsenvaltion viranomainen, joka on 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta.
2. Tarkastavan viranomaisen on 
varmistettava, että edellytykset esittää 
pyyntö sormenjälkitietojen vertailusta 
Eurodac-tietoihin täyttyvät.
Ainoastaan tarkastavalla viranomaisella 
on valtuudet välittää sormenjälkitietojen 
vertailua koskevia pyyntöjä kansalliseen 
yhteyspisteeseen, joka on yhteydessä 
keskusjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen elin tarkastavaksi 
viranomaiseksi. Tarkastava viranomainen 
on jäsenvaltion viranomainen, joka on 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen elin tarkastavaksi 
viranomaiseksi. Tarkastava viranomainen 
on jäsenvaltion oikeusviranomainen, joka 
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vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta.

on vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta, ja sen on 
oltava riippumaton 5 artiklassa 
tarkoitetuista nimetyistä viranomaisista.

Or. en

Tarkistus 83
Claude Moraes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen elin tarkastavaksi 
viranomaiseksi. Tarkastava viranomainen 
on jäsenvaltion viranomainen, joka on 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen elin tarkastavaksi 
viranomaiseksi. Tarkastava viranomainen 
on jäsenvaltion viranomainen, joka on 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta, ja sen on 
oltava riippumaton 5 artiklassa 
tarkoitetuista nimetyistä viranomaisista.

Or. en

Tarkistus 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen elin tarkastavaksi 
viranomaiseksi. Tarkastava viranomainen 
on jäsenvaltion viranomainen, joka on 
vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
kansallinen elin tarkastavaksi 
viranomaiseksi. Tarkastava viranomainen 
on jäsenvaltion oikeusviranomainen, joka 
on vastuussa terrorismirikosten ja muiden 
vakavien rikosten torjunnasta, 
havaitsemisesta ja tutkimisesta.
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Perustelu

Tarkastava viranomainen päättää erittäin arkaluonteisten tietojen käyttöoikeudesta, joten 
tarkastavaksi viranomaiseksi on aiheellista nimetä oikeusviranomainen.

Tarkistus 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarkastava viranomainen hoitaa 
tehtävänsä riippumattomasti, eikä se saa 
pyytää tai vastaanottaa tarkastuksen 
suorittamiseen liittyviä ohjeita.

Or. en

Tarkistus 86
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan tarkastavan viranomaisen 
asianmukaisesti valtuutetulla 
henkilöstöllä on pääsy Eurodaciin 
19 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on peräisin VIS-päätöksestä 2008/633/YOS ja järkevä lisäys.

Tarkistus 87
Renate Weber, Sarah Ludford
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarkastava viranomainen hoitaa 
tehtävänsä riippumattomasti, eikä se saa 
vastaanottaa tarkastuksen suorittamiseen 
liittyviä ohjeita.

Or. en

Tarkistus 88
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Europol

1. Europolin on nimettävä 
asianmukaisesti valtuutetuista Europolin 
virkamiehistä koostuva erityinen yksikkö 
toimimaan Europolin tarkastavana 
viranomaisena ja nimettävä yhteistyössä 
kunkin jäsenvaltion kanssa kyseisen 
jäsenvaltion kansallinen yhteyspiste, joka 
välittää Europolin esittämät 
sormenjälkitietojen vertailua koskevat 
pyynnöt keskusjärjestelmään. 
2. Europolin on nimettävä operatiivinen 
yksikkö, jolla on valtuudet esittää nimetyn 
kansallisen yhteyspisteensä kautta 
Eurodac-vertailupyyntöjä.

Or. en

Tarkistus 89
Claude Moraes
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Europolin on nimettävä asianmukaisesti 
valtuutetuista Europolin virkamiehistä 
koostuva erityinen yksikkö toimimaan 
Europolin tarkastavana viranomaisena ja 
nimettävä yhteistyössä kunkin jäsenvaltion 
kanssa kyseisen jäsenvaltion kansallinen 
yhteyspiste, joka välittää Europolin 
esittämät sormenjälkitietojen vertailua 
koskevat pyynnöt keskusjärjestelmään.

1. Europolin on nimettävä asianmukaisesti 
valtuutetuista Europolin virkamiehistä 
koostuva erityinen yksikkö toimimaan 
Europolin tarkastavana viranomaisena, 
joka ei saa pyytää tai vastaanottaa 
tarkastuksen suorittamiseen liittyviä 
ohjeita, ja nimettävä yhteistyössä kunkin 
jäsenvaltion kanssa kyseisen jäsenvaltion 
kansallinen yhteyspiste, joka välittää 
Europolin esittämät sormenjälkitietojen 
vertailua koskevat pyynnöt 
keskusjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarkastava viranomainen hoitaa 
tehtävänsä riippumattomasti, eikä se saa 
vastaanottaa tarkastuksen suorittamiseen 
liittyviä ohjeita.

Or. en

Tarkistus 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 18 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti f) 18 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
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siirrettyjen, merkitsemistä ja merkintöjen
poistamista koskevien pyyntöjen määrä;

siirrettyjen, suojaamista ja suojauksen
poistamista koskevien pyyntöjen määrä;

Or. en

Tarkistus 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin vuoden lopussa laaditaan tilasto, 
jossa esitetään yhteenveto kyseisen vuoden 
aikana kuukausittain tehdyistä tilastoista ja 
jossa ilmoitetaan sellaisten henkilöiden 
lukumäärä, joiden osalta on todettu b, c, tai 
d alakohdan mukainen osuma. Tiedot 
esitetään tilastossa kunkin jäsenvaltion 
osalta erikseen. 

2. Kunkin vuoden lopussa laaditaan tilasto, 
jossa esitetään yhteenveto kyseisen vuoden 
aikana kuukausittain tehdyistä tilastoista ja 
jossa ilmoitetaan sellaisten henkilöiden 
lukumäärä, joiden osalta on todettu b, c tai 
d alakohdan mukainen osuma. Tiedot 
esitetään tilastossa kunkin jäsenvaltion 
osalta erikseen. Tulos on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun hakijan sormenjälkiä ei voida ottaa 
hakijan terveyden varmistamiseksi tai 
kansanterveyden suojaamiseksi 
toteutettujen toimenpiteiden vuoksi, 
jäsenvaltioiden on 1 kohdasta poiketen 
otettava hakijan sormenjäljet ja lähetettävä 
ne mahdollisimman pian ja viimeistään 
48 tunnin kuluttua siitä, kun kyseiset 
perusteet eivät ole enää voimassa.

2. Kun hakijan sormenjälkiä ei voida ottaa 
hakijan terveyden varmistamiseksi tai 
kansanterveyden suojaamiseksi 
toteutettujen toimenpiteiden vuoksi, 
jäsenvaltioiden on 1 kohdasta poiketen 
otettava hakijan sormenjäljet ja lähetettävä 
ne mahdollisimman pian ja viimeistään 
48 tunnin kuluttua siitä, kun kyseiset 
perusteet eivät ole enää voimassa. Se, että 
käyttökelpoisia sormenjälkiä on 
väliaikaisesti tai pysyvästi mahdotonta 
antaa, ei saa vaikuttaa haitallisesti 
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kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön 
oikeudelliseen asemaan. Se ei erityisesti 
saa olla riittävä peruste 
turvapaikkahakemuksen käsittelemättä 
jättämiseen tai hylkäämiseen.

Or. en

Tarkistus 94
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Se, että käyttökelpoisia sormenjälkiä 
on väliaikaisesti tai pysyvästi mahdotonta 
antaa, ei saa vaikuttaa haitallisesti yksilön 
oikeudelliseen asemaan. Se ei missään 
tapauksessa voi olla riittävä peruste 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelemättä jättämiseen tai 
hylkäämiseen.

Or. en

Tarkistus 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Keskusjärjestelmä ilmoittaa kaikille 
lähettäville jäsenvaltioille siitä, että jokin 
toinen lähettävä jäsenvaltio, jonka tekemä 
haku on tuottanut osuman niiden 
lähettämiin, 9 artiklan 1 kohdassa tai 
14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilöitä koskeviin tietoihin, on poistanut 
tiedot edellä 1 kohdassa mainitusta syystä.

2. Keskusjärjestelmä ilmoittaa 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
72 tunnin kuluttua kaikille lähettäville 
jäsenvaltioille siitä, että jokin toinen 
lähettävä jäsenvaltio, jonka tekemä haku 
on tuottanut osuman niiden lähettämiin, 
9 artiklan 1 kohdassa tai 14 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä 



AM\917925FI.doc 51/102 PE500.400v01-00

FI

koskeviin tietoihin, on poistanut tiedot 
edellä 1 kohdassa mainitusta syystä.

Or. en

Tarkistus 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on otettava 
viipymättä kaikkien sellaisten vähintään 
14-vuotiaiden unionin ulkopuolisesta 
valtiosta tulleiden kolmansien maiden 
kansalaisten tai kansalaisuudettomien 
henkilöiden kaikista sormista sormenjäljet, 
jotka toimivaltaiset viranomaiset pidättävät 
kyseisen jäsenvaltion rajan maa-, meri- tai 
ilmateitse tapahtuvan luvattoman 
ylittämisen yhteydessä ja joita ei
käännytetä tai jotka oleskelevat 
jäsenvaltioiden alueella ja joita ei ole 
käännytyspäätöksen perusteella otettu 
viranomaisten huostaan, eristetty tai 
otettu säilöön missään vaiheessa 
pidätyksen ja maastapoiston välisenä 
aikana.

1. Kunkin jäsenvaltion on otettava 
viipymättä kaikkien sellaisten vähintään 
14-vuotiaiden unionin ulkopuolisesta 
valtiosta tulleiden kolmansien maiden 
kansalaisten tai kansalaisuudettomien 
henkilöiden kaikista sormista sormenjäljet, 
jotka toimivaltaiset viranomaiset pidättävät 
kyseisen jäsenvaltion rajan maa-, meri- tai 
ilmateitse tapahtuvan luvattoman 
ylittämisen yhteydessä ja joita ei
käännytetä.

Or. en

Tarkistus 97
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on otettava 
viipymättä kaikkien sellaisten vähintään 
14-vuotiaiden unionin ulkopuolisesta 

1. Kunkin jäsenvaltion on Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
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valtiosta tulleiden kolmansien maiden 
kansalaisten tai kansalaisuudettomien 
henkilöiden kaikista sormista sormenjäljet, 
jotka toimivaltaiset viranomaiset pidättävät 
kyseisen jäsenvaltion rajan maa-, meri- tai 
ilmateitse tapahtuvan luvattoman 
ylittämisen yhteydessä ja joita ei 
käännytetä tai jotka oleskelevat 
jäsenvaltioiden alueella ja joita ei ole 
käännytyspäätöksen perusteella otettu 
viranomaisten huostaan, eristetty tai 
otettu säilöön missään vaiheessa 
pidätyksen ja maastapoiston välisenä 
aikana.

suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
ja lapsen oikeuksista tehdyssä 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa määrättyjä 
turvalausekkeita täysin kunnioittaen 
otettava viipymättä kaikkien sellaisten 
vähintään 14-vuotiaiden unionin 
ulkopuolisesta valtiosta tulleiden 
kolmansien maiden kansalaisten tai 
kansalaisuudettomien henkilöiden kaikista 
sormista sormenjäljet, jotka toimivaltaiset 
viranomaiset pidättävät kyseisen 
jäsenvaltion rajan maa-, meri- tai ilmateitse 
tapahtuvan luvattoman ylittämisen 
yhteydessä ja joita ei käännytetä. 

Or. en

Tarkistus 98
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen jäsenvaltion on siirrettävä
mahdollisimman pian ja viimeistään
72 tunnin kuluttua pidätyspäivästä
keskusjärjestelmään seuraavat tiedot
kaikista edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
kolmansien maiden kansalaisista tai 
kansalaisuudettomista henkilöistä, joita ei 
käännytetä:

2. Asianomaisen jäsenvaltion on siirrettävä 
viimeistään 24 tunnin kuluttua
sormenjälkien ottamisesta 1 kohdassa 
tarkoitetulta kolmannen maan 
kansalaiselta tai kansalaisuudettomalta 
henkilöltä keskusjärjestelmään seuraavat 
tiedot kyseisestä henkilöstä:

Or. en

Tarkistus 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
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14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Silloin kun henkilö on pidätetty edellä 
1 kohdassa kuvatulla tavalla ja hän 
oleskelee jäsenvaltioiden alueella mutta 
hänet on pidätyksen jälkeen otettu 
viranomaisten huostaan, eristetty tai 
otettu säilöön yli 72 tunnin ajaksi, 
kyseistä henkilöä koskevat edellä 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
2 kohdasta poiketen toimitettava ennen 
huostaanoton, eristämisen tai säilöönoton 
päättymistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Silloin kun henkilö on pidätetty edellä 
1 kohdassa kuvatulla tavalla ja hän 
oleskelee jäsenvaltioiden alueella mutta 
hänet on pidätyksen jälkeen otettu 
viranomaisten huostaan, eristetty tai 
otettu säilöön yli 72 tunnin ajaksi, 
kyseistä henkilöä koskevat edellä 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
2 kohdasta poiketen toimitettava ennen 
huostaanoton, eristämisen tai säilöönoton 
päättymistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
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14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa mainitun 72 tunnin 
määräajan noudattamatta jättäminen ei 
vapauta jäsenvaltioita velvollisuudesta 
ottaa sormenjäljet ja siirtää ne 
keskusjärjestelmään. Jos sormenpäiden 
kunto ei anna mahdollisuutta ottaa 
sormenjälkiä sen laatuisina, että 
asianmukainen vertailu voidaan tehdä 
25 artiklan mukaisesti, lähettävän 
jäsenvaltion on otettava hakijan 
sormenjäljet uudelleen ja lähetettävä ne 
uudelleen mahdollisimman pian ja 
viimeistään 48 tunnin kuluttua siitä, kun 
sormenjäljet on onnistuneesti otettu.

4. Jos sormenpäiden kunto ei anna 
mahdollisuutta ottaa sormenjälkiä sen 
laatuisina, että asianmukainen vertailu 
voidaan tehdä 25 artiklan mukaisesti, 
lähettävän jäsenvaltion on otettava hakijan 
sormenjäljet uudelleen ja lähetettävä ne 
uudelleen mahdollisimman pian ja 
viimeistään 48 tunnin kuluttua siitä, kun 
sormenjäljet on onnistuneesti otettu.

Or. en

Tarkistus 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun tällaisen henkilön sormenjälkiä ei 
voida ottaa hänen terveytensä 
varmistamiseksi tai kansanterveyden 
suojaamiseksi toteutettujen toimenpiteiden 
vuoksi, asianomaisen jäsenvaltion on 
1 kohdasta poiketen otettava henkilön 
sormenjäljet ja lähetettävä ne edellä 
2 kohdassa säädetyssä määräajassa sen 
jälkeen kun kyseiset perusteet eivät enää 
ole voimassa.

5. Kun tällaisen henkilön sormenjälkiä ei 
voida ottaa hänen terveytensä 
varmistamiseksi tai kansanterveyden 
suojaamiseksi toteutettujen toimenpiteiden 
vuoksi, asianomaisen jäsenvaltion on 
1 kohdasta poiketen otettava henkilön 
sormenjäljet ja lähetettävä ne edellä 
2 kohdassa säädetyssä määräajassa sen 
jälkeen kun kyseiset perusteet eivät enää 
ole voimassa. Se, että käyttökelpoisia 
sormenjälkiä on väliaikaisesti tai 
pysyvästi mahdotonta antaa, ei saa 
vaikuttaa haitallisesti kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön oikeudelliseen asemaan.

Or. en
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Tarkistus 103
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Se, että käyttökelpoisia sormenjälkiä 
on väliaikaisesti tai pysyvästi mahdotonta 
antaa, ei saa vaikuttaa haitallisesti yksilön 
oikeudelliseen asemaan. Se ei missään 
tapauksessa voi olla riittävä peruste 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelemättä jättämiseen tai 
hylkäämiseen.

Or. en

Tarkistus 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Keskusjärjestelmä ilmoittaa kaikille 
lähettäville jäsenvaltioille siitä, että jokin 
toinen lähettävä jäsenvaltio, jonka tekemä 
haku on tuottanut osuman niiden 
lähettämiin, 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja henkilöitä koskeviin tietoihin, 
on poistanut tiedot 2 kohdan a tai 
b alakohdassa mainitusta syystä.

3. Keskusjärjestelmä ilmoittaa 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
72 tunnin kuluttua kaikille lähettäville 
jäsenvaltioille siitä, että jokin toinen 
lähettävä jäsenvaltio, jonka tekemä haku 
on tuottanut osuman niiden lähettämiin, 
14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilöitä koskeviin tietoihin, on poistanut 
tiedot 2 kohdan a tai b alakohdassa 
mainitusta syystä. 

Or. en

Tarkistus 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Keskusjärjestelmä ilmoittaa kaikille 
lähettäville jäsenvaltioille siitä, että jokin 
toinen lähettävä jäsenvaltio, jonka tekemä 
haku on tuottanut osuman niiden 
lähettämiin, 9 artiklan 1 kohdassa tai 
14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilöitä koskeviin tietoihin, on poistanut 
tiedot edellä 2 kohdan c alakohdassa 
mainitusta syystä. 

4. Keskusjärjestelmä ilmoittaa 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
72 tunnin kuluttua kaikille lähettäville 
jäsenvaltioille siitä, että jokin toinen
lähettävä jäsenvaltio, jonka tekemä haku 
on tuottanut osuman niiden lähettämiin, 
9 artiklan 1 kohdassa tai 14 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä 
koskeviin tietoihin, on poistanut tiedot 
edellä 2 kohdan c alakohdassa mainitusta 
syystä. 

Or. en

Tarkistus 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun vertailun tulokset on siirretty 
lähettävälle jäsenvaltiolle, 
keskusjärjestelmän on välittömästi
a) poistettava sille 1 kohdan nojalla 
siirretyt sormenjälki- ja muut tiedot, ja
b) tuhottava välineet, joita lähettävä 
jäsenvaltio on käyttänyt tietojen 
siirtämiseen keskusjärjestelmään, jollei 
lähettävä jäsenvaltio ole pyytänyt niiden 
palauttamista.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun tarkastajat huomasivat kesäkuussa 2012, että Eurodacin 
arkistointijärjestelmään tallennetaan täydelliset sormenjälkitiedot, myös kolmatta ryhmää 
koskevat pyynnöt, toisin kuin nykyisen Eurodac-asetuksen 11 artiklan 5 kohdassa 
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edellytetään. Komissio haluaa poistaa kyseisen säännöksen, mutta sitä olisi pikemminkin 
lujitettava, kun otetaan huomioon lainvalvontatarkoituksia varten tapahtuvan Eurodacin 
käytön vaikutukset ja suhteellisuuden vaatimus.

Tarkistus 107
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun vertailun tulokset on siirretty 
lähettävälle jäsenvaltiolle, 
keskusjärjestelmän on välittömästi
a) poistettava sille 1 kohdan nojalla 
siirretyt sormenjälki- ja muut tiedot, ja
b) tuhottava välineet, joita lähettävä 
jäsenvaltio on käyttänyt tietojen 
siirtämiseen keskusjärjestelmään, jollei 
lähettävä jäsenvaltio ole pyytänyt niiden 
palauttamista.
Se, että käyttökelpoisia sormenjälkiä on 
väliaikaisesti tai pysyvästi mahdotonta 
antaa, ei saa vaikuttaa haitallisesti yksilön 
oikeudelliseen asemaan. Se ei missään 
tapauksessa voi olla riittävä peruste 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelemättä jättämiseen tai 
hylkäämiseen.

Or. en

Tarkistus 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun vertailun tulokset on siirretty 
lähettävälle jäsenvaltiolle, 
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keskusjärjestelmän on välittömästi
a) poistettava sille 1 kohdan nojalla 
siirretyt sormenjälki- ja muut tiedot, ja
b) tuhottava välineet, joita lähettävä 
jäsenvaltio on käyttänyt tietojen 
siirtämiseen keskusjärjestelmään, jollei 
lähettävä jäsenvaltio ole pyytänyt niiden 
palauttamista.

Or. en

Tarkistus 109
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun vertailun tulokset on siirretty 
lähettävälle jäsenvaltiolle, 
keskusjärjestelmän on välittömästi
a) poistettava sille 1 kohdan nojalla 
siirretyt sormenjälki- ja muut tiedot, ja
b) tuhottava välineet, joita lähettävä 
jäsenvaltio on käyttänyt tietojen 
siirtämiseen keskusjärjestelmään, jollei 
lähettävä jäsenvaltio ole pyytänyt niiden 
palauttamista.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun tarkastajat huomasivat kesäkuussa 2012, että Eurodacin 
arkistointijärjestelmään tallennetaan täydelliset sormenjälkitiedot, myös kolmatta ryhmää 
koskevat pyynnöt, toisin kuin nykyisen Eurodac-asetuksen 11 artiklan 5 kohdassa 
edellytetään. Komissio haluaa poistaa kyseisen säännöksen, mutta sitä olisi pikemminkin 
lujitettava, kun otetaan huomioon lainvalvontatarkoituksia varten tapahtuvan Eurodacin 
käytön vaikutukset ja suhteellisuuden vaatimus.
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Tarkistus 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla 18 artikla

Tietojen merkitseminen Tietojen suojaaminen
1. Lähettävän jäsenvaltion, joka on 
myöntänyt kansainvälisen suojeluaseman 
sellaiselle kansainvälistä suojelua
hakeneelle henkilölle, jonka tiedot on 
aiemmin kirjattu keskusjärjestelmään
11 artiklan nojalla, on varustettava kyseiset
tiedot merkinnällä niitä vaatimuksia 
noudattaen, jotka virasto on asettanut 
keskusjärjestelmän kanssa käytävälle 
sähköiselle tiedonvaihdolle. Merkintä on 
säilytettävä keskusjärjestelmässä 
12 artiklan mukaisesti 9 artiklan 
5 kohdan mukaista tietojen siirtämistä 
varten. 

1. Kansainvälistä suojelua hakevaa 
koskevat tiedot, jotka on tallennettu
11 artiklan nojalla, on suojattava 
keskustietokannassa, jos kyseiselle 
henkilölle myönnetään kansainvälinen 
suojeluasema jäsenvaltiossa. 
Keskusjärjestelmä suojaa tiedot
lähettävän jäsenvaltion ohjeiden 
mukaisesti.

2. Lähettävän jäsenvaltion on poistettava 
kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön tietoihin 
aikaisemmin 1 kohdan mukaisesti liitetty 
merkintä, jos henkilön suojeluasema
neuvoston direktiivin 2004/83/EY 14 tai 
19 artiklan nojalla peruutetaan, 
lakkautetaan tai jätetään uusimatta.

2. Sellaisia henkilöitä koskevia osumia, 
joille on myönnetty kansainvälinen 
suojeluasema jäsenvaltiossa, ei saa siirtää.
Keskusjärjestelmän on palautettava 
kielteinen tulos pyynnön lähettäneelle 
jäsenvaltiolle.

Or. en

Tarkistus 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
18 artikla 

Komission teksti Tarkistus

18 artikla 18 artikla
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Tietojen merkitseminen Tietojen suojaaminen
1. Lähettävän jäsenvaltion, joka on 
myöntänyt kansainvälisen suojeluaseman 
sellaiselle kansainvälistä suojelua
hakeneelle henkilölle, jonka tiedot on 
aiemmin kirjattu keskusjärjestelmään
11 artiklan nojalla, on varustettava kyseiset
tiedot merkinnällä niitä vaatimuksia 
noudattaen, jotka virasto on asettanut 
keskusjärjestelmän kanssa käytävälle 
sähköiselle tiedonvaihdolle. Merkintä on 
säilytettävä keskusjärjestelmässä 
12 artiklan mukaisesti 9 artiklan 
5 kohdan mukaista tietojen siirtämistä 
varten. 

1. Kansainvälistä suojelua hakevaa 
koskevat tiedot, jotka on tallennettu
11 artiklan nojalla, on suojattava 
keskustietokannassa, jos kyseiselle 
henkilölle myönnetään kansainvälinen 
suojeluasema jäsenvaltiossa. 
Keskusjärjestelmä suojaa tiedot
lähettävän jäsenvaltion ohjeiden 
mukaisesti.

2. Lähettävän jäsenvaltion on poistettava 
kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön tietoihin 
aikaisemmin 1 kohdan mukaisesti liitetty 
merkintä, jos henkilön suojeluasema
neuvoston direktiivin 2004/83/EY 14 tai 
19 artiklan nojalla peruutetaan, 
lakkautetaan tai jätetään uusimatta.

2. Sellaisia henkilöitä koskevia osumia, 
joille on myönnetty kansainvälinen 
suojeluasema jäsenvaltiossa, ei saa siirtää.
Keskusjärjestelmän on palautettava 
kielteinen tulos pyynnön lähettäneelle 
jäsenvaltiolle.

Or. en

Tarkistus 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla 

Komission teksti Tarkistus

18 artikla 18 artikla

Tietojen merkitseminen Tietojen suojaaminen

1. Lähettävän jäsenvaltion, joka on 
myöntänyt kansainvälisen suojeluaseman 
sellaiselle kansainvälistä suojelua
hakeneelle henkilölle, jonka tiedot on 
aiemmin kirjattu keskusjärjestelmään
11 artiklan nojalla, on varustettava kyseiset
tiedot merkinnällä niitä vaatimuksia 

1. Kansainvälistä suojelua hakevaa 
koskevat tiedot, jotka on tallennettu
11 artiklan nojalla, on suojattava 
keskustietokannassa, jos kyseiselle 
henkilölle myönnetään kansainvälinen 
suojeluasema jäsenvaltiossa. 
Keskusjärjestelmä suojaa tiedot
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noudattaen, jotka virasto on asettanut 
keskusjärjestelmän kanssa käytävälle 
sähköiselle tiedonvaihdolle. Merkintä on 
säilytettävä keskusjärjestelmässä 
12 artiklan mukaisesti 9 artiklan 
5 kohdan mukaista tietojen siirtämistä 
varten. 

lähettävän jäsenvaltion ohjeiden 
mukaisesti.

2. Lähettävän jäsenvaltion on poistettava 
kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön tietoihin 
aikaisemmin 1 kohdan mukaisesti liitetty 
merkintä, jos henkilön suojeluasema
neuvoston direktiivin 2004/83/EY 14 tai 
19 artiklan nojalla peruutetaan, 
lakkautetaan tai jätetään uusimatta.

2. Sellaisia henkilöitä koskevia osumia, 
joille on myönnetty kansainvälinen 
suojeluasema jäsenvaltiossa, ei saa siirtää.
Keskusjärjestelmän on palautettava 
kielteinen tulos pyynnön lähettäneelle 
jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Sellaisten henkilöiden tietoja, joilla myönnetään kansainvälinen suojeluasema, ei saisi 
varustaa merkinnällä, koska tiedot voidaan silloin siirtää jäsenvaltioihin, vaikka hakijalle 
onkin myönnetty kansainvälinen suojeluasema.

Tarkistus 113
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
 Menettely, jota sovelletaan 

sormenjälkitietojen vertailussa Eurodac-
tietoihin

1. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
nimetyt viranomaiset ja Europol voivat 
esittää tarkastavalle viranomaiselle 
perustellun sähköisen pyynnön 
sormenjälkitietojen siirtämisestä vertailua 
varten Eurodac-keskusjärjestelmään 
kansallisen yhteyspisteen kautta. 
Vastaanotettuaan pyynnön tarkastava 
viranomainen tarkistaa, täyttyvätkö 20 tai 
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21 artiklassa tarkoitetut tietojen 
vertailupyynnön esittämisen edellytykset.
2. Jos kaikki tietojen vertailupyynnön 
esittämisen edellytykset täyttyvät, 
tarkastava viranomainen lähettää 
vertailupyynnön kansalliseen 
yhteyspisteeseen, joka välittää sen 
Eurodac-keskusjärjestelmään, missä 
tietoja verrataan kaikkiin Eurodac-
tietoihin.
3. Tarkastava viranomainen voi 
poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa 
siirtää sormenjälkitiedot vertailua varten 
kansalliselle yhteyspisteelle välittömästi 
vastaanotettuaan pyynnön nimetyltä 
viranomaiselta ja tarkistaa vasta 
jälkikäteen, täyttyvätkö kaikki 20 tai 
21 artiklan mukaiset edellytykset, 
selvittämällä myös sen, oliko kyse 
poikkeuksellisen kiireellisestä 
tapauksesta. Tämä jälkikäteinen tarkistus 
on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun 
pyyntö on käsitelty.
4. Jos jälkikäteisessä tarkistuksessa 
todetaan, että tietojen saannille ei ollut 
perusteita, kaikkien Eurodac-
järjestelmästä tietoja saaneiden 
viranomaisten on tuhottava saamansa 
tiedot ja ilmoitettava tietojen tuhoamisesta 
tarkastavalle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 114
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
nimetyt viranomaiset ja Europol voivat 
esittää tarkastavalle viranomaiselle 
perustellun sähköisen pyynnön 

1. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
nimetyt viranomaiset ja Europol voivat 
esittää tarkastavalle viranomaiselle 
20 artiklan 1 kohdan mukaisen 
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sormenjälkitietojen siirtämisestä vertailua 
varten Eurodac-keskusjärjestelmään 
kansallisen yhteyspisteen kautta. 
Vastaanotettuaan pyynnön tarkastava 
viranomainen tarkistaa, täyttyvätkö 20 tai 
21 artiklassa tarkoitetut tietojen 
vertailupyynnön esittämisen edellytykset.

perustellun sähköisen pyynnön 
sormenjälkitietojen siirtämisestä vertailua 
varten Eurodac-keskusjärjestelmään 
kansallisen yhteyspisteen kautta. 
Vastaanotettuaan pyynnön tarkastava 
viranomainen tarkistaa, täyttyvätkö 20 tai 
21 artiklassa tarkoitetut tietojen 
vertailupyynnön esittämisen edellytykset.

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että perustellun pyynnön on täytettävä kaikki 20 artiklassa säädetyt 
edellytykset. 

Tarkistus 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
nimetyt viranomaiset ja Europol voivat 
esittää tarkastavalle viranomaiselle 
perustellun sähköisen pyynnön 
sormenjälkitietojen siirtämisestä vertailua 
varten Eurodac-keskusjärjestelmään 
kansallisen yhteyspisteen kautta. 
Vastaanotettuaan pyynnön tarkastava 
viranomainen tarkistaa, täyttyvätkö 20 tai 
21 artiklassa tarkoitetut tietojen 
vertailupyynnön esittämisen edellytykset.

1. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
nimetyt viranomaiset ja Europol voivat 
esittää tarkastavalle viranomaiselle 
20 artiklan 1 kohdan mukaisen 
perustellun sähköisen pyynnön 
sormenjälkitietojen siirtämisestä vertailua 
varten Eurodac-keskusjärjestelmään 
kansallisen yhteyspisteen kautta. 
Vastaanotettuaan pyynnön tarkastava 
viranomainen tarkistaa, täyttyvätkö 20 tai 
21 artiklassa tarkoitetut tietojen 
vertailupyynnön esittämisen edellytykset.

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että perustellun pyynnön on täytettävä kaikki 20 artiklassa säädetyt 
edellytykset. Muuten on epäselvää, mitä perustellun pyynnön pitäisi sisältää.
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Tarkistus 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarkastava viranomainen voi 
poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa 
siirtää sormenjälkitiedot vertailua varten 
kansalliselle yhteyspisteelle välittömästi 
vastaanotettuaan pyynnön nimetyltä 
viranomaiselta ja tarkistaa vasta 
jälkikäteen, täyttyvätkö kaikki 20 tai 
21 artiklan mukaiset edellytykset, 
selvittämällä myös sen, oliko kyse 
poikkeuksellisen kiireellisestä tapauksesta. 
Tämä jälkikäteinen tarkistus on tehtävä 
viipymättä sen jälkeen, kun pyyntö on 
käsitelty.

3. Tarkastava viranomainen voi 
poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa, 
joissa on tarpeen estää vakaviin rikoksiin 
tai terrorismirikoksiin liittyvä välitön 
vaara, siirtää sormenjälkitiedot vertailua 
varten kansalliselle yhteyspisteelle 
välittömästi vastaanotettuaan pyynnön 
nimetyltä viranomaiselta ja tarkistaa vasta 
jälkikäteen, täyttyvätkö kaikki 20 tai 
21 artiklan mukaiset edellytykset, 
selvittämällä myös sen, oliko kyse 
poikkeuksellisen kiireellisestä tapauksesta. 
Tämä jälkikäteinen tarkistus on tehtävä 
viipymättä sen jälkeen, kun pyyntö on 
käsitelty.

Or. en

Perustelu

Etukäteen tehtävän tarkistuksen ohittamista koskevia perusteita olisi tiukennettava.

Tarkistus 117
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio julkaisee 19 artiklan 
mukaista käyttöä varten ohjeellisen, ei-
sitovan Eurodac-pyynnön 
mallilomakkeen, jossa otetaan 
asianmukaisesti huomioon 20 artiklan 
1 kohdassa säädetyt perusteet.

Or. en
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Perustelu

On kohtuullista, että jäsenvaltiot voivat sisäisesti päättää, millä tavoin pyynnön esittävä 
viranomainen on vuorovaikutuksessa tarkastavan viranomaisen kanssa. Koska tarkastava 
viranomainen kuitenkin joutuu arvioimaan 20 artiklan 1 kohdassa säädetyt perusteet 
"perustellun sähköisen pyynnön" muodossa, voisi olla hyödyllistä saada jonkinlaista EU-
tason ohjausta siitä, miltä tällainen lomake voi näyttää.

Tarkistus 118
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Nimettyjä viranomaisia koskevat 

Eurodac-tietojen käyttöedellytykset

1. Nimetyt viranomaiset voivat 
toimivaltansa puitteissa pyytää 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokantaan tallennettuihin 
sormenjälkitietoihin ainoastaan silloin 
kun vertailu jäsenvaltion kansallisissa 
tietokannoissa oleviin tietoihin ja 
päätöksen 2008/615/YOS mukainen 
vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia ja kun
a) vertailu on tarpeen terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, 
havaitsemista tai tutkimista varten;
b) vertailu on tarpeen 
yksittäistapauksessa; järjestelmällisiä 
vertailuja ei saa tehdä; ja
c) voidaan kohtuudella olettaa, että 
vertailu Eurodac-tietoihin edistää jonkin 
kyseessä olevan rikoksen torjuntaa,
havaitsemista tai tutkimista.
2. Pyynnöt, jotka koskevat tietojen 
vertailua Eurodac-tietoihin, on 
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rajoitettava sormenjälkitietojen 
vertailuun.

Or. en

Tarkistus 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Nimetyt viranomaiset voivat 
toimivaltansa puitteissa pyytää 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokantaan tallennettuihin 
sormenjälkitietoihin ainoastaan silloin kun 
vertailu jäsenvaltion kansallisissa 
tietokannoissa oleviin tietoihin ja 
päätöksen 2008/615/YOS mukainen 
vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia ja kun

1. Nimetyt viranomaiset voivat 
toimivaltansa puitteissa pyytää 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokantaan tallennettuihin 
sormenjälkitietoihin ainoastaan silloin kun 
vertailu jäsenvaltion kansallisissa 
tietokannoissa oleviin tietoihin, 
viisumitietojärjestelmässä oleviin tietoihin 
ja päätöksen 2008/615/YOS mukainen 
vertailu vähintään yhden kolmasosan 
muodostavien muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia ja kun kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Olisi edellytettävä, että viisumitietojärjestelmästä tehdään hakuja ennen Eurodacia, koska se 
sisältää laajemman määrän kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkiä. Olisi 
täsmennettävä, että kaikki 20 artiklan 1 kohdan edellytykset on täytettävä.

Tarkistus 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
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20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Nimetyt viranomaiset voivat 
toimivaltansa puitteissa pyytää 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokantaan tallennettuihin 
sormenjälkitietoihin ainoastaan silloin kun 
vertailu jäsenvaltion kansallisissa 
tietokannoissa oleviin tietoihin ja
päätöksen 2008/615/YOS mukainen 
vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia ja kun

1. Nimetyt viranomaiset voivat 
toimivaltansa puitteissa pyytää 
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokantaan tallennettuihin 
sormenjälkitietoihin ainoastaan silloin kun 
vertailu jäsenvaltion kansallisissa 
tietokannoissa oleviin tietoihin, päätöksen 
2008/615/YOS mukainen vertailu 
vähintään yhden kolmasosan 
muodostavien muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ja 
viisumitietojärjestelmässä oleviin tietoihin
ei ole tuottanut tuloksia ja kun

Or. en

Tarkistus 121
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Nimetyt viranomaiset voivat 
toimivaltansa puitteissa pyytää
sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-
keskustietokantaan tallennettuihin 
sormenjälkitietoihin ainoastaan silloin kun 
vertailu jäsenvaltion kansallisissa 
tietokannoissa oleviin tietoihin ja 
päätöksen 2008/615/YOS mukainen 
vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia ja kun

1. Nimetyt viranomaiset voivat 
toimivaltansa puitteissa esittää perustellun 
sähköisen pyynnön sormenjälkitietojen 
vertailusta Eurodac-keskustietokantaan 
tallennettuihin sormenjälkitietoihin 
ainoastaan silloin kun vertailu jäsenvaltion 
kansallisissa tietokannoissa oleviin 
tietoihin ja päätöksen 2008/615/YOS 
mukainen vertailu muiden jäsenvaltioiden 
automatisoiduissa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmissä oleviin tietoihin ei 
ole tuottanut tuloksia ja kun

Or. en
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Tarkistus 122
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) on perusteltu syy epäillä, että 
terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan 
rikokseen syyllistynyt henkilö on hakenut 
kansainvälistä suojelua;

Or. en

Tarkistus 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) voidaan kohtuudella olettaa, että vertailu 
Eurodac-tietoihin edistää jonkin kyseessä 
olevan rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkimista.

c) asia on ylivoimaisen tärkeä yleisen 
turvallisuuden kannalta, jolloin on 
oikeasuhteista hakea tietoja 
tietokannasta, johon merkitään myös 
sellaisten henkilöiden tietoja, joilla on 
puhdas rikosrekisteri, ja voidaan 
kohtuudella olettaa, että vertailu Eurodac-
tietoihin edistää jonkin kyseessä olevan 
rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkimista oleellisesti, sillä on vakavia 
perusteita uskoa, että henkilöt, joiden 
osalta vertailua Eurodac-tietoihin 
pyydetään, tekevät tai ovat tehneet 
terrorismirikoksia tai muita vakavia 
rikoksia taikka ovat terrorismirikoksen tai 
muun vakavan rikoksen uhreja.

Or. en

Tarkistus 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) voidaan kohtuudella olettaa, että vertailu 
Eurodac-tietoihin edistää jonkin kyseessä 
olevan rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkimista.

c) asia on ylivoimaisen tärkeä yleisen 
turvallisuuden kannalta, jolloin on 
oikeasuhteista hakea tietoja 
tietokannasta, johon merkitään myös 
sellaisten henkilöiden tietoja, joilla on 
puhdas rikosrekisteri, ja voidaan 
kohtuudella olettaa, että vertailu Eurodac-
tietoihin edistää jonkin kyseessä olevan 
rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkimista oleellisesti.

Or. en

Perustelu

Tekstiin on sisällytettävä tämä johdanto-osan 9 kappaleen sanamuoto.

Tarkistus 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) on perusteltu syy epäillä, että 
terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta 
rikoksesta epäilty tai siihen syyllistynyt 
henkilö taikka sen uhri on hakenut 
kansainvälistä suojelua.

Or. en

Perustelu

Eurodac-tietojen haut olisi sallittava vain rajoitetuissa olosuhteissa osana keskeneräistä 
rikostutkintaa sekä tapauksissa, joissa on perusteltu syy epäillä, että rikokseen syyllistynyt tai 
siitä epäilty henkilö on hakenut turvapaikkaa. Eurodac-hauista ei saisi tulla 
lainvalvontaviranomaisten "automaattisia" hakuja.
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Tarkistus 126
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) on perusteltu syy epäillä, että 
rikokseen syyllistynyt henkilö tai sen uhri 
kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvaan ryhmään.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 9 kappaleen mukaan komissio katsoo, että sisäisestä turvallisuudesta 
vastaavilla viranomaisilla voisi olla pääsy Eurodaciin selkeästi määritellyissä tapauksissa, 
kun on perusteltu syy epäillä, että terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan rikokseen 
syyllistynyt henkilö on hakenut turvapaikkaa. Johdanto-osan 26 kappaleen mukaan näin 
voitaisiin menetellä myös rikoksen uhrin kohdalla. Kyse on erittäin tärkeästä periaatteesta, 
joten se pitäisi johdanto-osan lisäksi todeta myös artiklaosassa. 

Tarkistus 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) on perusteltu syy epäillä, että 
rikokseen syyllistynyt henkilö tai sen uhri 
on hakenut kansainvälistä suojelua. 

Or. en

Tarkistus 128
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Europolia koskevat Eurodac-tietojen 

käyttöedellytykset
1. Esittäessään pyyntöjä 
sormenjälkitietojen vertailusta Eurodac-
tietoihin Europolin on pitäydyttävä 
toimivaltuuksiensa rajoissa, ja vertailun 
on oltava tarpeen Europolin Europol-
päätöksen mukaisten tehtävien 
hoitamiseksi tai tapauskohtaista analyysia 
tai yleisluonteista ja strategista 
analysointityötä varten.
2. Pyynnöt, jotka koskevat tietojen 
vertailua Eurodac-tietoihin, on 
rajoitettava sormenjälkitietojen 
vertailuun.
3. Europolin Eurodac-vertailuista 
saamien tietojen käsittelyyn on saatava 
lähettävän jäsenvaltion suostumus. 
Suostumus on hankittava kyseisessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevan Europolin 
kansallisen yksikön kautta.

Or. en

Tarkistus 129
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Europolille sallitaan pääsy Eurodac-
tietoihin kuitenkin vain erityistapauksissa, 
tietyissä olosuhteissa ja 20 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen tiukkojen 
edellytysten täyttyessä.

Or. en
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Tarkistus 130
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Tarkastavien viranomaisten ja 

kansallisten yhteyspisteiden välinen 
yhteydenpito

1. Eurodacin viestintäinfrastruktuuria on 
käytettävä, kun tietoja siirretään 
jäsenvaltioiden tarkastavien 
viranomaisten ja Europolin ja 
kansallisten yhteyspisteiden välillä. 
Yhteydenpito on toteutettava sähköisesti.
2. Jäsenvaltion on käsiteltävä 
sormenjäljet digitaalisesti ja siirrettävä ne 
liitteessä I tarkoitetussa tietomuodossa, 
jotta varmistetaan, että tietojen vertailu 
voidaan suorittaa automatisoidulla 
sormenjälkien tunnistusjärjestelmällä.

Or. en

Tarkistus 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lähettävän jäsenvaltion on viipymättä 
annettava vertailutulos 
sormenjälkiasiantuntijan tarkastettavaksi. 
Lähettävän jäsenvaltion on suoritettava 
lopullinen tunnistus yhdessä muiden 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa 
Dublin-asetuksen 32 artiklan mukaisesti.

4. Lähettävän jäsenvaltion on viipymättä 
annettava vertailutulos koulutetun
sormenjälkiasiantuntijan tarkastettavaksi. 
Lähettävän jäsenvaltion on suoritettava 
lopullinen tunnistus yhdessä muiden 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa 
Dublin-asetuksen 32 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 artiklassa tarkoitettu lopullinen 
tunnistus osoittaa, että keskusjärjestelmästä 
saatu vertailutulos on virheellinen, 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä 
komissiolle ja virastolle. 

5. Jos 4 artiklassa tarkoitettu lopullinen 
tunnistus osoittaa, että keskusjärjestelmästä 
saatu vertailutulos on virheellinen, 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
72 tunnin kuluttua komissiolle ja 
virastolle sekä ilmoitettava tietojen 
virheellisyydestä mahdollisimman pian ja 
viimeistään 72 tunnin kuluttua muille 
asianomaisille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 133
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 artiklassa tarkoitettu lopullinen 
tunnistus osoittaa, että keskusjärjestelmästä 
saatu vertailutulos on virheellinen, 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä 
komissiolle ja virastolle. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 134
Cornelis de Jong
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Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
1 artiklan 1 kohdan tarkoitusta varten 
viranomaiset, joilla on 1 kohdan mukaisesti 
pääsy keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin. Nimeämisen yhteydessä on 
mainittava täsmällisesti yksikkö, joka 
vastaa tämän asetuksen soveltamiseen 
liittyvien tehtävien suorittamisesta. Kunkin 
jäsenvaltion on viipymättä toimitettava 
komissiolle ja virastolle luettelo näistä 
viranomaisista ja luetteloon mahdollisesti 
tehdyt muutokset. Viraston on julkaistava 
koonnettu luettelo Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Jos luetteloon tehdään 
muutoksia, viraston on julkaistava 
päivitetty luettelo kerran vuodessa. 

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
1 artiklan 1 kohdan tarkoitusta varten 
viranomaiset, joilla on 1 kohdan mukaisesti 
pääsy keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin. Tällaisen nimeämisen yhteydessä 
on mainittava täsmällisesti yksikkö, joka 
vastaa tämän asetuksen soveltamiseen 
liittyvien tehtävien suorittamisesta. Kunkin 
jäsenvaltion on viipymättä toimitettava 
komissiolle ja virastolle luettelo näistä 
viranomaisista ja luetteloon mahdollisesti 
tehdyt muutokset, muutosten ollessa 
kyseessä viimeistään 30 päivän kuluttua 
luettelon muuttamisesta. Viraston on 
julkaistava koonnettu luettelo Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Jos luetteloon 
tehdään muutoksia, viraston on julkaistava 
päivitetty luettelo kerran vuodessa.

Or. en

Tarkistus 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
1 artiklan 1 kohdan tarkoitusta varten 
viranomaiset, joilla on 1 kohdan mukaisesti 
pääsy keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin. Nimeämisen yhteydessä on 
mainittava täsmällisesti yksikkö, joka 
vastaa tämän asetuksen soveltamiseen 
liittyvien tehtävien suorittamisesta. Kunkin 
jäsenvaltion on viipymättä toimitettava 
komissiolle ja virastolle luettelo näistä 
viranomaisista ja luetteloon mahdollisesti 
tehdyt muutokset. Viraston on julkaistava 

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
1 artiklan 1 kohdan tarkoitusta varten 
viranomaiset, joilla on 1 kohdan mukaisesti 
pääsy keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin. Nimeämisen yhteydessä on 
mainittava täsmällisesti yksikkö, joka 
vastaa tämän asetuksen soveltamiseen 
liittyvien tehtävien suorittamisesta. Kunkin 
jäsenvaltion on viipymättä toimitettava 
komissiolle ja virastolle luettelo näistä 
yksiköistä ja luetteloon mahdollisesti 
tehdyt muutokset. Viraston on julkaistava 
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koonnettu luettelo Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Jos luetteloon tehdään 
muutoksia, viraston on julkaistava 
päivitetty luettelo kerran vuodessa. 

koonnettu luettelo Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Jos luetteloon tehdään 
muutoksia, viraston on säännöllisesti
julkaistava verkossa päivitetty luettelo.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava paitsi mainitsemaan täsmällisesti 
vastaava yksikkö myös ilmoittamaan siitä komissiolle ja virastolle.

Tarkistus 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Lähettävän jäsenvaltion on ilmoitettava 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvalle henkilölle sellaisella kielellä, 
jota tämä ymmärtää tai jota tämän voidaan 
kohtuudella olettaa ymmärtävän, 
kirjallisesti ja tarvittaessa suullisesti 
seuraavat tiedot:

1. Lähettävän jäsenvaltion on ilmoitettava 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvalle henkilölle sellaisella kielellä, 
jota tämä ymmärtää, kirjallisesti ja 
tarvittaessa suullisesti seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää sormenjälkiä rikosasiassa, joten on olennaista, että 
kyseinen henkilö ymmärtää täysin tietojen antamisen mahdolliset seuraukset. 

Tarkistus 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Lähettävän jäsenvaltion on ilmoitettava 
tämän asetuksen soveltamisalaan 

1. Lähettävän jäsenvaltion on ilmoitettava 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
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kuuluvalle henkilölle sellaisella kielellä, 
jota tämä ymmärtää tai jota tämän voidaan 
kohtuudella olettaa ymmärtävän, 
kirjallisesti ja tarvittaessa suullisesti 
seuraavat tiedot:

kuuluvalle henkilölle sellaisella kielellä, 
jota tämä ymmärtää tai jota tämän voidaan 
kohtuudella olettaa ymmärtävän, 
kirjallisesti ja tarpeen mukaan suullisesti 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkoitus, johon hänen tietojaan 
Eurodacissa käytetään, sekä kuvaus 
Dublin-asetuksen tavoitteista kyseisen 
asetuksen 4 artiklan mukaisesti;

b) tarkoitus, johon hänen tietojaan 
Eurodacissa käytetään, sekä kuvaus 
Dublin-asetuksen tavoitteista kyseisen 
asetuksen 4 artiklan mukaisesti samoin 
kuin täydellinen ja selkeä selvitys siitä, 
että lainvalvontaviranomaisille ja 
Europolille voidaan myöntää pääsy 
tietoihin lainvalvontatarkoituksia varten;

Or. en

Perustelu

Lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää sormenjälkiä rikosasiassa, joten on olennaista, että 
kyseinen henkilö ymmärtää täysin tietojen antamisen mahdolliset seuraukset.

Tarkistus 139
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkoitus, johon hänen tietojaan 
Eurodacissa käytetään, sekä kuvaus 
Dublin-asetuksen tavoitteista kyseisen 
asetuksen 4 artiklan mukaisesti;

b) tarkoitus, johon hänen tietojaan 
Eurodacissa käytetään, sekä kuvaus 
Dublin-asetuksen tavoitteista kyseisen 
asetuksen 4 artiklan mukaisesti samoin 
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kuin tieto siitä, että Eurodacia voidaan 
käyttää lainvalvontatarkoituksia varten;

Or. en

Tarkistus 140
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeus tutustua itseään koskeviin 
tietoihin ja pyytää itseään koskevien 
virheellisten tietoja oikaisua tai itseään 
koskevien lainvastaisesti käsiteltyjen 
tietojen poistamista sekä oikeus saada 
tietoa edellä mainittujen oikeuksien käyttöä 
koskevista menettelyistä rekisterinpitäjän 
ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten valvontaviranomaisten 
yhteystiedot mukaan luettuina.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteinen esittelylehtinen, joka sisältää 
vähintään tämän artiklan 1 kohdassa 
mainitut tiedot sekä Dublin-asetuksen 
4 artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot, 
laaditaan Dublin-asetuksen 40 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Esittelylehtisen olisi oltava 
selkeä ja yksinkertainen ja laadittu kielellä, 
jota henkilö ymmärtää tai jota hänen 
voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. 

Yhteinen esittelylehtinen, joka sisältää 
vähintään tämän artiklan 1 kohdassa 
mainitut tiedot sekä Dublin-asetuksen 
4 artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot, 
laaditaan Dublin-asetuksen 40 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Esittelylehtisen on oltava 
selkeä ja yksinkertainen ja laadittu kielellä, 
jota henkilö ymmärtää tai jota hänen 
voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. 
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Siinä on myös oltava tietoa rekisteröidyn 
oikeuksista ja mahdollisuuksista 
kansallisten valvontaviranomaisten 
tarjoamaan apuun sekä rekisterinpitäjän 
ja kansallisten valvontaviranomaisten 
yhteystiedot.

Or. en

Tarkistus 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluva henkilö on alaikäinen, 
jäsenvaltioiden on annettava tiedot 
ikätasolle sopivalla tavalla.

Jos tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluva henkilö on alaikäinen, 
jäsenvaltioiden on annettava tiedot 
ikätasolle sopivalla tavalla. Komissio antaa 
jäsenvaltioille aikuisten ja alaikäisten 
esittelylehtisten mallit.

Or. en

Tarkistus 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kun henkilö pyytää itseään koskevia 
tietoja 2 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen 
viranomaisen on säilytettävä tieto tällaisen 
pyynnön tekemisestä kirjallisen asiakirjan 
muodossa ja annettava kansallisten 
valvontaviranomaisten tutustua kyseiseen 
asiakirjaan viipymättä niiden tätä 
pyytäessä.

9. Kun henkilö pyytää itseään koskevia 
tietoja 2 kohdan mukaisesti, toimivaltaisen 
viranomaisen on säilytettävä tieto tällaisen 
pyynnön tekemisestä kirjallisen asiakirjan 
muodossa ja annettava kansallisten 
valvontaviranomaisten tutustua kyseiseen 
asiakirjaan viipymättä niiden tätä 
pyytäessä. Sen on välittömästi ilmoitettava 
kansallisille valvontaviranomaisille 
tapauksista, joissa henkilö pyytää 
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tietojensa oikaisemista tai poistamista. 
Sen on viimeistään kolmen viikon 
kuluttua pyynnöstä vahvistettava 
kansallisille valvontaviranomaisille, että 
se on oikaissut tietoja tai poistanut niitä, 
tai tapauksissa, joissa 
keskusjärjestelmään tallennetut tiedot 
eivät jäsenvaltion mielestä ole virheellisiä 
tai laittomasti tallennettuja, selvitettävä, 
miksi se ei ole valmis oikaisemaan tietoja 
tai poistamaan niitä. 

Or. en

Perustelu

Kansallisten valvontaviranomaisten roolia olisi lujitettava, sillä henkilöt, joiden tietoja 
Eurodaciin tallennetaan, ovat tuskin tietoisia tietosuojaan liittyvistä oikeuksista ja 
menettelyistä jäsenvaltioissa. Kansallisten valvontaviranomaisten tarjoama apu on sitäkin 
tärkeämpää, jos lainvalvontaviranomaiset saavat tietojen käyttöoikeuden. 

Tarkistus 144
Claude Moraes

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan 
mukainen henkilötietojen käsittely 
tarkastetaan joka vuosi, mukaan lukien 
kaikkien perusteltujen sähköisten 
pyyntöjen analyysi.
Tarkastuskertomus on liitettävä 
40 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuun 
jäsenvaltioiden vuosikertomukseen.

Or. en

Perustelu

Kansallisten tietosuojaviranomaisten olisi vuosittain tarkastettava Eurodacin käyttö 
nimenomaan lainvalvonnan välineenä. Jäsenvaltioiden on annettava Euroopan parlamentille 
40 artiklan mukaiset vuosikertomukset, mutta kansallisten tietosuojaviranomaisten olisi 
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tarkastettava kansallisten viranomaisten Eurodacin käyttö lainvalvontatarkoituksia varten ja 
tarkastusten tulokset olisi toimitettava myös parlamentille.

Tarkistus 145
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
varmistaa, että kaikki Eurodaciin liittyvä 
henkilötietojen käsittely ja etenkin näiden 
tietojen käsittely viraston toimesta on 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja tämän 
asetuksen mukaista.

1. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
varmistaa, että kaikki Eurodaciin liittyvä 
henkilötietojen käsittely ja etenkin näiden 
tietojen käsittely viraston ja Europolin
toimesta on asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
tämän asetuksen mukaista.

Or. en

Tarkistus 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
varmistaa, että viraston suorittama 
henkilötietojen käsittely tarkastetaan 
vähintään neljän vuoden välein 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
tarkastusstandardien mukaisesti. 
Tarkastusta koskeva kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
virastolle, komissiolle ja kansallisille 
valvontaviranomaisille. Virastolle on 
annettava tilaisuus esittää huomautuksia 
ennen kertomuksen hyväksymistä.

2. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
varmistaa, että viraston suorittama 
henkilötietojen käsittely tarkastetaan 
vähintään kahden vuoden välein 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
tarkastusstandardien mukaisesti. 
Tarkastusta koskeva kertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
virastolle, komissiolle ja kansallisille 
valvontaviranomaisille. Virastolle on 
annettava tilaisuus esittää huomautuksia 
ennen kertomuksen hyväksymistä.

Or. en



AM\917925FI.doc 81/102 PE500.400v01-00

FI

Tarkistus 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan 
mukainen henkilötietojen käsittely 
tarkastetaan joka vuosi, mukaan lukien 
kaikkien perusteltujen sähköisten 
pyyntöjen analyysi.
Tarkastuskertomus on liitettävä 
40 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuun 
jäsenvaltioiden vuosikertomukseen.

Or. en

Perustelu

Kansallisten tietosuojaviranomaisten olisi vuosittain tarkastettava Eurodacin käyttö 
nimenomaan lainvalvonnan välineenä. Jäsenvaltioiden on annettava Euroopan parlamentille 
40 artiklan mukaiset vuosikertomukset, mutta kansallisten tietosuojaviranomaisten olisi 
tarkastettava kansallisten viranomaisten Eurodacin käyttö lainvalvontatarkoituksia varten ja 
tarkastusten tulokset olisi toimitettava myös parlamentille.

Tarkistus 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisille ja eurooppalaisille 
valvontaviranomaisille on annettava 
riittävät määrärahat ja henkilöresurssit, 
jotta ne voivat asianmukaisesti valvoa 
Eurodac-tietojen käyttöä ja niihin pääsyä.

Or. en
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Tarkistus 149
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Henkilötietojen suoja terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, 
havaitsemista tai tutkimista koskevissa 

tapauksissa
1. Tämän asetuksen mukaiseen 
lainvalvontatarkoituksessa suoritettavaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
puitepäätöstä 2008/977/YOS.
2. Tämän asetuksen mukaisen, Europolin 
suorittaman henkilötietojen käsittelyn on 
oltava päätöksen 2009/371/YOS mukaista.
3. Tämän asetuksen nojalla Eurodac-
järjestelmästä saatuja henkilötietoja 
voidaan käsitellä vain terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, 
havaitsemista ja tutkimista varten.
4. Henkilötiedot, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-järjestelmästä 
tämän asetuksen nojalla, on poistettava 
kansallisista ja Europolin tiedostoista 
kuukauden kuluessa, paitsi jos tietoja 
tarvitaan kyseisen jäsenvaltion tai 
Europolin toteuttamassa käynnissä 
olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa.
5. Puitepäätöksen 2008/977/YOS 
mukaisesti nimetyt kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset valvovat 
jäsenvaltioiden tämän asetuksen 
mukaisesti toteuttaman henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuutta, mukaan 
luettuna henkilötietojen siirtäminen 
Eurodac-järjestelmään ja -järjestelmästä.

Or. en
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Tarkistus 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen nojalla Eurodac-
järjestelmästä saatuja henkilötietoja 
voidaan käsitellä vain terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjuntaa, 
havaitsemista ja tutkimista varten.

3. Tämän asetuksen nojalla Eurodac-
järjestelmästä 1 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjä tarkoituksia varten saatuja 
henkilötietoja voidaan käsitellä vain 
rikosten torjuntaa, havaitsemista ja 
tutkimista varten siinä yksittäisessä 
rikostutkinnassa, jota koskevia tietoja 
kyseinen jäsenvaltio tai Europol on 
pyytänyt.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan johdonmukaisuus 33 artiklan 4 kohtaan esitetyn tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 151
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Henkilötiedot, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-järjestelmästä 
tämän asetuksen nojalla, on poistettava 
kansallisista ja Europolin tiedostoista 
kuukauden kuluessa, paitsi jos tietoja 
tarvitaan kyseisen jäsenvaltion tai 
Europolin toteuttamassa käynnissä 
olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Henkilötiedot, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-järjestelmästä tämän 
asetuksen nojalla, on poistettava 
kansallisista ja Europolin tiedostoista 
kuukauden kuluessa, paitsi jos tietoja 
tarvitaan kyseisen jäsenvaltion tai 
Europolin toteuttamassa käynnissä 
olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa.

4. Henkilötiedot, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-järjestelmästä tämän 
asetuksen nojalla, sekä tällaista hakua 
koskeva tietue on poistettava kansallisista 
ja Europolin tiedostoista kuukauden 
kuluessa, paitsi jos tietoja tarvitaan siinä
yksittäisessä rikostutkinnassa, jota 
koskevia tietoja kyseinen jäsenvaltio tai 
Europol on pyytänyt.

Or. en

Perustelu

Tietojen poistamista koskevaa vaatimusta on tiukennettava ja laajennettava koskemaan 
tällaista hakua koskevaa tietuetta.

Tarkistus 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Henkilötiedot, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-järjestelmästä tämän 
asetuksen nojalla, on poistettava 
kansallisista ja Europolin tiedostoista 
kuukauden kuluessa, paitsi jos tietoja 
tarvitaan kyseisen jäsenvaltion tai 
Europolin toteuttamassa käynnissä 
olevassa yksittäisessä rikostutkinnassa.

4. Henkilötiedot, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-järjestelmästä tämän 
asetuksen nojalla, sekä tällaista hakua 
koskeva tietue on poistettava kaikista
kansallisista ja Europolin tiedostoista 
kuukauden kuluessa, paitsi jos tietoja 
tarvitaan siinä yksittäisessä 
rikostutkinnassa, jota koskevia tietoja 
kyseinen jäsenvaltio tai Europol on 
pyytänyt.



AM\917925FI.doc 85/102 PE500.400v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Tietojen poistamista koskevaa vaatimusta on tiukennettava ja laajennettava koskemaan 
tällaista hakua koskevaa tietuetta.

Tarkistus 154
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot suojataan fyysisesti, muun muassa 
laatimalla varautumissuunnitelmia 
kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

a) tiedot suojataan fyysisesti, muun muassa 
laatimalla varautumissuunnitelmia 
olennaisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot suojataan fyysisesti, muun muassa 
laatimalla varautumissuunnitelmia 
kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

a) tiedot suojataan fyysisesti, muun muassa 
laatimalla varautumissuunnitelmia 
olennaisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 156
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
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34 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot suojataan fyysisesti, muun muassa 
laatimalla varautumissuunnitelmia 
kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

a) tiedot suojataan fyysisesti, muun muassa 
laatimalla varautumissuunnitelmia 
olennaisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) varmistetaan, että kaikki viranomaiset, 
joilla on pääsy Eurodac-järjestelmään, 
luovat henkilöille, joilla on valtuudet 
käyttää, tallentaa, päivittää, poistaa ja 
hakea tietoja, käyttäjäprofiilit, joissa 
kuvataan heidän tehtävänsä ja 
vastuualueensa, ja saattavat pyynnöstä 
nämä käyttäjäprofiilit viipymättä 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 
25 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
valvontaviranomaisten käyttöön 
(henkilöstöprofiilit);

g) varmistetaan, että kaikki viranomaiset, 
joilla on pääsy Eurodac-järjestelmään, 
luovat henkilöille, joilla on valtuudet 
käyttää, tallentaa, päivittää, poistaa ja 
hakea tietoja, käyttäjäprofiilit, joissa 
kuvataan heidän tehtävänsä ja 
vastuualueensa, ja saattavat pyynnöstä 
nämä käyttäjäprofiilit sekä muut 
asiaankuuluvat tiedot, joita viranomaiset 
voivat edellyttää valvonnan 
suorittamiseksi, viipymättä direktiivin 
95/46/EY 28 artiklassa ja puitepäätöksen 
2008/977/YOS 25 artiklassa tarkoitettujen 
kansallisten valvontaviranomaisten 
käyttöön (henkilöstöprofiilit);

Or. en

Tarkistus 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
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34 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) valvotaan tässä kohdassa tarkoitettujen 
turvatoimien tehokkuutta ja toteutetaan 
tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät 
organisatoriset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tätä asetusta 
noudatetaan (sisäinen valvonta).

k) valvotaan tässä kohdassa tarkoitettujen 
turvatoimien tehokkuutta ja toteutetaan 
tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät 
organisatoriset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tätä asetusta 
noudatetaan (sisäinen valvonta). 
Jäsenvaltioiden on toiminnan 
jatkuvuuden varasuunnitelman osalta 
ilmoitettava virastolle ja kansallisille 
valvontaviranomaisille järjestelmässään 
havaitsemistaan turvallisuushäiriöistä.
Viraston on turvallisuushäiriöiden 
sattuessa ilmoitettava asiasta 
jäsenvaltioille, Europolille ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle. Kaikkien 
osapuolten on tehtävä yhteistyötä 
turvallisuushäiriön aikana.

Or. en

Tarkistus 159
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) valvotaan tässä kohdassa tarkoitettujen 
turvatoimien tehokkuutta ja toteutetaan 
tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät 
organisatoriset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tätä asetusta 
noudatetaan (sisäinen valvonta).

k) valvotaan tässä kohdassa tarkoitettujen 
turvatoimien vaikuttavuutta ja toteutetaan 
tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät 
organisatoriset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tätä asetusta 
noudatetaan (sisäinen valvonta), sekä 
tarkkaillaan järjestelmää lähes 
tosiaikaisesti erityisvälineitä käyttäen.

Or. en
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Tarkistus 160
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on 
turvallisuushäiriöiden sattuessa 
ilmoitettava virastolle järjestelmässään 
havaitsemistaan turvallisuushäiriöistä.
Viraston on ilmoitettava 
turvallisuushäiriöistä kaikille 
asianosaisille. 
Kaikkien osapuolten on tehtävä 
yhteistyötä turvallisuushäiriön aikana.
Turvallisuushäiriöistä on ilmoitettava 
kansallisille valvontaviranomaisille ja 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Or. en

Tarkistus 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-keskustietokannasta 
tämän asetuksen nojalla, ei saa siirtää 
kolmansille maille eikä Euroopan unioniin 
tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille eikä asettaa niiden käyttöön. 
Tämä kielto ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta siirtää kyseisiä tietoja Dublin-
asetuksen soveltamisalaan kuuluville 
kolmansille maille.

Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-keskustietokannasta 
tämän asetuksen nojalla, mukaan lukien 
henkilötiedot, jotka jäsenvaltio saa ja joita 
käsitellään edelleen kansallisissa 
tietokannoissa lainvalvontatarkoituksia 
varten, ei saa siirtää kolmansille maille 
eikä Euroopan unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneille kansainvälisille järjestöille 
tai yksityisille yhteisöille eikä asettaa 
niiden käyttöön. Tämä kielto ei rajoita 
jäsenvaltioiden oikeutta siirtää kyseisiä 
tietoja Dublin-asetuksen soveltamisalaan 
kuuluville kolmansille maille edellyttäen, 
että tällaiset tiedot siirtävä jäsenvaltio on 
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saanut kolmannelta maalta sitoumuksen 
siitä, ettei se siirrä kyseisiä henkilötietoja 
kolmansille maille eikä Euroopan 
unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneille kansainvälisille 
järjestöille tai yksityisille yhteisöille eikä 
aseta niitä niiden käyttöön.

Or. en

Perustelu

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin on kiellettävä, ja kiellon on koskettava kaikkia tietoja, 
joita vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä positiivisen Eurodac-osuman perusteella.

Tarkistus 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
35 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-keskustietokannasta 
tämän asetuksen nojalla, ei saa siirtää 
kolmansille maille eikä Euroopan unioniin 
tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille eikä asettaa niiden käyttöön. 
Tämä kielto ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta siirtää kyseisiä tietoja Dublin-
asetuksen soveltamisalaan kuuluville 
kolmansille maille.

Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-keskustietokannasta 
tämän asetuksen nojalla, ei saa siirtää 
kolmansille maille eikä Euroopan unioniin 
tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille eikä asettaa niiden käyttöön. 
Tämä kielto ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta siirtää kyseisiä tietoja Dublin-
asetuksen soveltamisalaan kuuluville 
kolmansille maille. Henkilötietoja, jotka 
jäsenvaltio tai Europol saa ja joita 
käsitellään edelleen kansallisissa 
tietokannoissa, ei saa siirtää kolmansille 
maille eikä Euroopan unioniin tai sen 
ulkopuolelle sijoittautuneille 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille eikä asettaa niiden käyttöön.

Or. en
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Perustelu

Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin koskeva kielto olisi ulotettava koskemaan tietoja, joita 
on käsitelty edelleen.

Tarkistus 163
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
35 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai 
Europol saa Eurodac-keskustietokannasta 
tämän asetuksen nojalla, ei saa siirtää 
kolmansille maille eikä Euroopan unioniin 
tai sen ulkopuolelle sijoittautuneille 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille eikä asettaa niiden käyttöön. 
Tämä kielto ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta siirtää kyseisiä tietoja Dublin-
asetuksen soveltamisalaan kuuluville 
kolmansille maille.

Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio saa 
Eurodac-keskustietokannasta tämän 
asetuksen nojalla, ei saa siirtää kolmansille 
maille eikä Euroopan unioniin tai sen 
ulkopuolelle sijoittautuneille 
kansainvälisille järjestöille tai yksityisille 
yhteisöille eikä asettaa niiden käyttöön. 
Tämä kielto ei rajoita jäsenvaltioiden 
oikeutta siirtää kyseisiä tietoja Dublin-
asetuksen soveltamisalaan kuuluville 
kolmansille maille. Henkilötietoja, jotka 
jäsenvaltio saa ja joita käsitellään 
edelleen kansallisissa tietokannoissa, ei 
saa siirtää kolmansille maille eikä 
Euroopan unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneille kansainvälisille 
järjestöille tai yksityisille yhteisöille eikä 
asettaa niiden käyttöön.

Or. en

Tarkistus 164
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lokitiedoista tai asiakirjoista on käytävä 
kaikissa tapauksissa ilmi

2. Lokitiedoista tai asiakirjoista on käytävä 
kaikissa tapauksissa ilmi
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a) tietojen vertailua koskevan pyynnön 
täsmällinen tarkoitus, mukaan luettuna 
kyseessä olevan terrorismirikoksen tai 
muun vakavan rikoksen nimike, ja 
Europolin osalta tietojen vertailua 
koskevan pyynnön täsmällinen tarkoitus;

a) tietojen vertailua koskevan pyynnön 
täsmällinen tarkoitus, mukaan luettuna 
kyseessä olevan terrorismirikoksen tai 
muun vakavan rikoksen nimike, ja 
Europolin osalta tietojen vertailua 
koskevan pyynnön täsmällinen tarkoitus;

b) tapauksen kansalliset viitetiedot; b) tapauksen kansalliset viitetiedot;
c) päivä ja tarkka kellonaika, jona 
kansallinen yhteyspiste lähetti tietojen 
vertailua koskevan pyynnön Eurodacin 
keskusjärjestelmään;

c) päivä ja tarkka kellonaika, jona 
kansallinen yhteyspiste lähetti tietojen 
vertailua koskevan pyynnön Eurodacin 
keskusjärjestelmään;

d) sen viranomaisen nimi, joka on pyytänyt 
järjestelmään pääsyä tietojen vertailua 
varten, ja sen henkilön nimi, joka on 
esittänyt pyynnön ja käsitellyt tietoja;

d) sen viranomaisen nimi, joka on pyytänyt 
järjestelmään pääsyä tietojen vertailua 
varten, ja sen henkilön nimi, joka on 
esittänyt pyynnön ja käsitellyt tietoja;

e) tarvittaessa tiedot 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun kiireellisen 
menettelyn soveltamisesta ja jälkikäteistä 
tarkistusta koskevasta päätöksestä;
f) vertailussa käytetyt tiedot; d a) vertailussa käytetyt tiedot.

g) kansallisten sääntöjen tai Europol-
päätöksen sääntöjen mukaisesti haun 
suorittaneen virkamiehen ja haun tai 
tietojen luovutuksen määränneen 
virkamiehen tunnistetieto.

Or. en

Tarkistus 165
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan t, u ja v alakohta seuraavasti: a) Korvataan t, u ja v alakohta seuraavasti:
"t) hyväksyy tietojärjestelmien teknistä 
toimintaa koskevat kertomukset SIS II:n 
osalta asetuksen (EY) N:o 1987/2006 
50 artiklan 4 kohdan ja päätöksen 
2007/533/YOS 66 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, viisumitietojärjestelmän osalta 

"t) hyväksyy tietojärjestelmien teknistä 
toimintaa koskevat kertomukset SIS II:n 
osalta asetuksen (EY) N:o 1987/2006 
50 artiklan 4 kohdan ja päätöksen 
2007/533/YOS 66 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, viisumitietojärjestelmän osalta 
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asetuksen (EY) N:o 767/2008 50 artiklan 
3 kohdan ja päätöksen 2008/633/YOS 
17 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja 
Eurodacin osalta [Eurodac-järjestelmän 
perustamisesta sormenjälkien vertailua 
varten kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o {…/….} tehokkaaksi soveltamiseksi]
sekä jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten ja Europolin 
esittämiä, Eurodac-tietoihin 
lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä 
vertailuja koskevia pyyntöjä varten
[annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o …./… 
40 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

asetuksen (EY) N:o 767/2008 50 artiklan 
3 kohdan ja päätöksen 2008/633/YOS 
17 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja 
Eurodacin osalta [Eurodac-järjestelmän 
perustamisesta sormenjälkien vertailua 
varten kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o {…/….} tehokkaaksi soveltamiseksi] 
[annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston] asetuksen (EU) N:o …./… 
40 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 166
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Korvataan 15 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"4. Europol ja Eurojust voivat osallistua 
tarkkailijoina hallintoneuvoston 
kokouksiin silloin, kun niissä käsitellään 
SIS II -järjestelmää koskevia, päätöksen 
2007/533/YOS soveltamiseen liittyviä 
kysymyksiä. Europol voi osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijana myös silloin, kun niissä 
käsitellään viisumitietojärjestelmää 
koskevia, päätöksen 2008/633/YOS 
soveltamiseen liittyviä kysymyksiä tai 
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Eurodac-järjestelmää koskevia, [Eurodac-
järjestelmän perustamisesta 
sormenjälkien vertailua varten asetuksen 
(EU) N:o …/… tehokkaaksi 
soveltamiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston] asetuksen 
(EU) N:o …./… soveltamiseen liittyviä 
kysymyksiä."

Or. en

Tarkistus 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 5 kohdan g alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"g) laadittava luottamuksellisuutta 
koskevat vaatimukset asetuksen (EY) N:o 
1987/2006 17 artiklan, päätöksen 
2007/533/YOS 17 artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 767/2008 26 artiklan 9 kohdan 
sekä [Eurodac-järjestelmän 
perustamisesta sormenjälkien vertailua 
varten asetuksen (EU) N:o …/… 
tehokkaaksi soveltamiseksi annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston] 
asetuksen (EU) N:o …./… 4 artiklan 
6 kohdan noudattamiseksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
henkilöstösääntöjen 17 artiklan 
soveltamista;".

Or. en

Tarkistus 168
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
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38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Korvataan 19 artiklan 3 kohta 
seuraavasti: 

Poistetaan.

"3. Europol ja Eurojust voivat kumpikin 
nimittää yhden edustajan SIS II:n 
neuvoa-antavaan ryhmään. Europol voi 
nimittää edustajan myös 
viisumitietojärjestelmän neuvoa-antavaan 
ryhmään ja Eurodac-järjestelmän 
neuvoa-antavaan ryhmään.".

Or. en

Tarkistus 169
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on 
omalla kustannuksellaan perustettava 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
vaadittava tekninen infrastruktuuri ja 
ylläpidettävä sitä sekä vastattava 
kustannuksista, joita niille aiheutuu tässä 
asetuksessa määritellyistä pyynnöistä, 
jotka koskevat sormenjälkitietojen 
vertailua Eurodac-järjestelmän tietoihin 
terrorismirikosten tai muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi tai 
tutkimiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
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40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Viraston on annettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetulle 
kahden vuoden välein keskusjärjestelmän 
teknisestä toiminnasta kertomus, joka 
kattaa myös järjestelmän turvallisuuden. 

4. Viraston on annettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetulle 
vuoden välein keskusjärjestelmän 
teknisestä toiminnasta kertomus, joka 
kattaa myös järjestelmän turvallisuuden. 

Or. en

Tarkistus 171
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kolme vuotta sen jälkeen, kun tämän 
asetuksen soveltaminen on 46 artiklan 
2 kohdassa säädetysti alkanut, ja tämän 
jälkeen neljän vuoden välein komissio 
laatii Eurodacin toiminnasta 
yleisarvioinnin, jossa tarkastellaan sen 
tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
sekä arvioidaan toiminnan perustana 
olevien periaatteiden pätevyyttä ja tästä 
aiheutuvia seurauksia tulevan toiminnan 
kannalta, ja antaa tarvittavat suositukset. 
Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Kolme vuotta sen jälkeen, kun tämän 
asetuksen soveltaminen on 46 artiklan 
2 kohdassa säädetysti alkanut, ja tämän 
jälkeen neljän vuoden välein komissio 
laatii Eurodacin toiminnasta 
yleisarvioinnin, jossa tarkastellaan sen 
tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
sekä arvioidaan toiminnan perustana 
olevien periaatteiden pätevyyttä, myös sitä, 
onko tietojen käyttö 
lainvalvontatarkoituksia varten johtanut 
kansainvälistä suojelua hakevien 
leimautumiseen, ja tästä aiheutuvia 
seurauksia tulevan toiminnan kannalta, ja 
antaa tarvittavat suositukset. Komissio 
toimittaa arvioinnin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kolme vuotta sen jälkeen, kun tämän 
asetuksen soveltaminen on 46 artiklan 
2 kohdassa säädetysti alkanut, ja tämän 
jälkeen neljän vuoden välein komissio 
laatii Eurodacin toiminnasta 
yleisarvioinnin, jossa tarkastellaan sen 
tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
sekä arvioidaan toiminnan perustana 
olevien periaatteiden pätevyyttä ja tästä 
aiheutuvia seurauksia tulevan toiminnan 
kannalta, ja antaa tarvittavat suositukset. 
Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Kolme vuotta sen jälkeen, kun tämän 
asetuksen soveltaminen on 46 artiklan 
2 kohdassa säädetysti alkanut, ja tämän 
jälkeen neljän vuoden välein komissio 
laatii Eurodacin toiminnasta 
yleisarvioinnin, jossa tarkastellaan sen 
tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
ja vaikutuksia perusoikeuksiin sekä 
arvioidaan toiminnan perustana olevien 
periaatteiden pätevyyttä, myös sitä, onko 
lainvalvontatarkoituksia varten 
tarkoitetun hakutoiminnon käyttö 
johtanut kansainvälistä suojelua hakevien 
leimautumiseen, ja tästä aiheutuvia 
seurauksia tulevan toiminnan kannalta, ja 
antaa tarvittavat suositukset. Komissio 
toimittaa arvioinnin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 

Or. en

Perustelu

Haavoittuvasta ihmisryhmästä annetaan erikseen käyttöön tietoja. On ryhdyttävä kaikkiin 
mahdollisiin toimiin sen varmistamiseksi, että heidän perusoikeuksiaan suojellaan eikä tämä 
asetus johda heidän leimautumiseensa. 

Tarkistus 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kolme vuotta sen jälkeen, kun tämän 
asetuksen soveltaminen on 46 artiklan 
2 kohdassa säädetysti alkanut, ja tämän
jälkeen neljän vuoden välein komissio 
laatii Eurodacin toiminnasta 
yleisarvioinnin, jossa tarkastellaan sen 

5. Kolme vuotta sen jälkeen, kun tämän 
asetuksen soveltaminen on 46 artiklan 
2 kohdassa säädetysti alkanut, ja tämän
jälkeen kolmen vuoden välein komissio 
laatii Eurodacin toiminnasta 
yleisarvioinnin, jossa tarkastellaan sen 



AM\917925FI.doc 97/102 PE500.400v01-00

FI

tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
sekä arvioidaan toiminnan perustana 
olevien periaatteiden pätevyyttä ja tästä 
aiheutuvia seurauksia tulevan toiminnan 
kannalta, ja antaa tarvittavat suositukset.
Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
sekä arvioidaan toiminnan perustana 
olevien periaatteiden pätevyyttä ja tästä 
aiheutuvia seurauksia tulevan toiminnan 
kannalta, ja antaa tarvittavat suositukset.
Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 174
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on 
laadittava vuosittain kertomus, joka 
koskee lainvalvontatarkoituksessa 
suoritetun sormenjälkitietojen ja 
Eurodac-tietojen vertailun vaikuttavuutta 
ja joka sisältää tilastotiedot ja muut tiedot 
vertailun tarkasta tarkoituksesta, mukaan 
luettuina tiedot terrorismirikosten tai 
muiden vakavien rikosten nimikkeistä, 
vertailupyyntöjen lukumäärästä ja 
henkilöiden tunnistamiseen johtaneiden 
tapausten lukumäärästä ja tyypeistä, sekä 
poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa 
sovellettavan menettelyn tarpeesta ja 
käytöstä ja tapauksista, joissa tarkastava 
viranomainen totesi jälkikäteisen 
tarkistuksen seurauksena kiireellisen 
menettelyn perusteettomaksi. Kyseiset 
kertomukset toimitetaan komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
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40 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on 
laadittava vuosittain kertomus, joka 
koskee lainvalvontatarkoituksessa 
suoritetun sormenjälkitietojen ja 
Eurodac-tietojen vertailun vaikuttavuutta 
ja joka sisältää tilastotiedot ja muut tiedot 
vertailun tarkasta tarkoituksesta, mukaan 
luettuina tiedot terrorismirikosten tai 
muiden vakavien rikosten nimikkeistä, 
vertailupyyntöjen lukumäärästä ja 
henkilöiden tunnistamiseen johtaneiden 
tapausten lukumäärästä ja tyypeistä, sekä 
poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa 
sovellettavan menettelyn tarpeesta ja 
käytöstä ja tapauksista, joissa tarkastava 
viranomainen totesi jälkikäteisen 
tarkistuksen seurauksena kiireellisen 
menettelyn perusteettomaksi. Kyseiset
kertomukset toimitetaan komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 176
Sarah Ludford

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on 
laadittava vuosittain kertomus, joka koskee 
lainvalvontatarkoituksessa suoritetun 
sormenjälkitietojen ja Eurodac-tietojen 
vertailun vaikuttavuutta ja joka sisältää 
tilastotiedot ja muut tiedot vertailun 
tarkasta tarkoituksesta, mukaan luettuina 
tiedot terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten nimikkeistä, 
vertailupyyntöjen lukumäärästä ja 
henkilöiden tunnistamiseen johtaneiden 
tapausten lukumäärästä ja tyypeistä, sekä 

8. Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on 
laadittava vuosittain kertomus, joka koskee 
lainvalvontatarkoituksessa suoritetun 
sormenjälkitietojen ja Eurodac-tietojen 
vertailun vaikuttavuutta ja joka sisältää 
tilastotiedot ja muut tiedot vertailun 
tarkasta tarkoituksesta, mukaan luettuina 
tiedot terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten nimikkeistä, perusteltua 
epäilyä koskevista syistä,
vertailupyyntöjen lukumäärästä ja 
henkilöiden tunnistamiseen johtaneiden 
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poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa 
sovellettavan menettelyn tarpeesta ja 
käytöstä ja tapauksista, joissa tarkastava 
viranomainen totesi jälkikäteisen 
tarkistuksen seurauksena kiireellisen 
menettelyn perusteettomaksi. Kyseiset 
kertomukset toimitetaan komissiolle.

tapausten lukumäärästä ja tyypeistä, sekä 
poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa 
sovellettavan menettelyn tarpeesta ja 
käytöstä ja tapauksista, joissa tarkastava 
viranomainen totesi jälkikäteisen 
tarkistuksen seurauksena kiireellisen 
menettelyn perusteettomaksi. Kyseiset 
kertomukset toimitetaan komissiolle. 
Komissio kokoaa näiden 
vuosikertomusten perusteella ja 
5 kohdassa tarkoitetun yleisarvioinnin 
lisäksi vuosittain kertomuksen Eurodacin 
käytöstä lainvalvontatarkoituksia varten 
ja toimittaa arvioinnin Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä muutoksessa on otettu huomioon 20 artiklan 1 kohdan d alakohtaan (uusi) 
esitetty tarkistus. Toisessa muutoksessa komissiota kehotetaan laatimaan vuosittain 
kansallisten ja Europolin kertomusten perusteella kertomus tietojen käytöstä 
lainvalvontatarkoituksia varten.

Tarkistus 177
Claude Moraes

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on 
laadittava vuosittain kertomus, joka koskee 
lainvalvontatarkoituksessa suoritetun 
sormenjälkitietojen ja Eurodac-tietojen 
vertailun vaikuttavuutta ja joka sisältää 
tilastotiedot ja muut tiedot vertailun 
tarkasta tarkoituksesta, mukaan luettuina 
tiedot terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten nimikkeistä, 
vertailupyyntöjen lukumäärästä ja 
henkilöiden tunnistamiseen johtaneiden 
tapausten lukumäärästä ja tyypeistä, sekä 

8. Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on 
laadittava vuosittain kertomus, joka koskee 
lainvalvontatarkoituksessa suoritetun 
sormenjälkitietojen ja Eurodac-tietojen 
vertailun vaikuttavuutta ja joka sisältää 
tilastotiedot ja muut tiedot vertailun 
tarkasta tarkoituksesta, mukaan luettuina 
tiedot terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten nimikkeistä, perusteltua 
epäilyä koskevista syistä,
vertailupyyntöjen lukumäärästä ja 
henkilöiden tunnistamiseen johtaneiden 
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poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa 
sovellettavan menettelyn tarpeesta ja 
käytöstä ja tapauksista, joissa tarkastava 
viranomainen totesi jälkikäteisen 
tarkistuksen seurauksena kiireellisen 
menettelyn perusteettomaksi. Kyseiset 
kertomukset toimitetaan komissiolle.

tapausten lukumäärästä ja tyypeistä, sekä 
poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa 
sovellettavan menettelyn tarpeesta ja 
käytöstä ja tapauksista, joissa tarkastava 
viranomainen totesi jälkikäteisen 
tarkistuksen seurauksena kiireellisen 
menettelyn perusteettomaksi. Kyseiset 
kertomukset toimitetaan komissiolle. 
Komissio kokoaa näiden 
vuosikertomusten perusteella ja 
5 kohdassa tarkoitetun yleisarvioinnin 
lisäksi vuosittain kertomuksen Eurodacin 
käytöstä lainvalvontatarkoituksia varten 
ja toimittaa arvioinnin Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä muutoksessa on otettu huomioon 20 artiklan 1 kohdan d alakohtaan (uusi)
esitetty tarkistus. Toisessa muutoksessa komissiota kehotetaan laatimaan vuosittain 
kansallisten ja Europolin kertomusten perusteella kertomus tietojen käytöstä 
lainvalvontatarkoituksia varten.

Tarkistus 178
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Viraston, jäsenvaltioiden ja Europolin
on toimitettava komissiolle tiedot, joita se 
tarvitsee 5 kohdassa tarkoitettujen 
arviointikertomusten laatimiseksi. Tiedot 
eivät saa vaarantaa toimintamenetelmiä 
eikä niihin saa sisältyä tietoja, joista 
paljastuu nimettyjen viranomaisten 
lähteitä, henkilöstön jäseniä tai 
tutkimuksia.

9. Viraston ja jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle tiedot, joita se 
tarvitsee 5 kohdassa tarkoitettujen 
arviointikertomusten laatimiseksi. Tiedot 
eivät saa vaarantaa toimintamenetelmiä 
eikä niihin saa sisältyä tietoja, joista 
paljastuu nimettyjen viranomaisten 
lähteitä, henkilöstön jäseniä tai 
tutkimuksia.

Or. en
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Tarkistus 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
[kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta] komissiolle 
nimetyt viranomaisensa ja viipymättä 
ilmoitettava niitä koskevista muutoksista.

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
[kolmen kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta] komissiolle 
nimetyt viranomaisensa ja 5 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut operatiiviset 
yksikkönsä ja viipymättä ilmoitettava niitä 
koskevista muutoksista.

Or. en

Tarkistus 180
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on jatkuvasti 
päivitettävä komissiolle toimittamansa 
tiedot. Komissio antaa kyseiset tiedot 
muiden jäsenvaltioiden, Europolin ja 
yleisön saataville jatkuvasti 
päivitettävässä sähköisessä julkaisussa.

Or. en

Tarkistus 181
Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
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43 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Europolin on jatkuvasti päivitettävä 
komissiolle toimittamansa tiedot. 
Komissio antaa kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden, Europolin ja yleisön 
saataville jatkuvasti päivitettävässä 
sähköisessä julkaisussa.

Or. en

Tarkistus 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio julkaisee 1–3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot vuosittain Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

4. Komissio julkaisee 1–3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot vuosittain Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä jatkuvasti 
päivitettävässä sähköisessä julkaisussa.

Or. en


