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Ändringsförslag 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En gemensam asylpolitik, inklusive ett 
gemensamt europeiskt asylsystem, är en 
integrerad del av Europeiska unionens mål 
att successivt upprätta ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa för personer 
som på grund av omständigheterna söker 
ett legitimt internationellt skydd i 
Europeiska unionen.

(2) En gemensam asylpolitik, inklusive ett 
gemensamt europeiskt asylsystem, är en 
integrerad del av Europeiska unionens mål 
att successivt upprätta ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa för personer 
som på grund av omständigheterna söker 
internationellt skydd i Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I Haagprogrammet efterfrågades en 
bättre tillgång till Europeiska unionens 
befintliga datoriserade register. 
I Stockholmsprogrammet efterlystes 
dessutom en målinriktad datainsamling 
och en utveckling av informationsutbyte 
och verktyg för ett sådant utbyte som drivs 
av behoven på 
brottsbekämpningsområdet. 

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 23
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I Haagprogrammet efterfrågades en 
bättre tillgång till Europeiska unionens 
befintliga datoriserade register. I 
Stockholmsprogrammet efterlystes 
dessutom en målinriktad datainsamling 
och en utveckling av informationsutbyte 
och verktyg för ett sådant utbyte som drivs 
av behoven på 
brottsbekämpningsområdet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 24
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I kampen mot terroristbrott och andra 
grova brott är det väsentligt att de 
brottsbekämpande myndigheterna 
förfogar över så fullständig och aktuell 
information som möjligt för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter. 
Informationen i Eurodac är nödvändig 
för att förebygga, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott. 
Uppgifterna i Eurodac bör därför, på de 
villkor som fastställs i denna förordning, 
finnas tillgängliga på ett sådant sätt att 
medlemsstaternas utsedda myndigheter 
och Europol kan använda dem för 
jämförelser.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 25
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De befogenheter som beviljas de 
brottsbekämpande myndigheterna när det 
gäller tillgång till Eurodac får inte 
påverka rätten för personer som söker 
internationellt skydd att få sin ansökan 
vederbörligen behandlad enligt relevant 
lagstiftning. En ”träff” i Eurodac och det 
förfarande som då ska följas enligt rådets 
rambeslut 2006/960/RIF av den 
18 december 2006 om förenklat 
informations- och underrättelseutbyte 
mellan de brottsbekämpande 
myndigheterna i Europeiska unionens 
medlemsstater1, får inte heller påverka 
denna rätt och får inte heller utgöra ett 
skäl till att fördröja behandlingen av den 
berörda personens asylansökan.
______________
1 EUT L 386, 29.12.2006, s. 89.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna inte inför förfaranden som kopplar en eventuell träff vid en 
Eurodacsökning till resultatet av asylansökan, eftersom endast den slutliga bedömningen bör 
avgöra resultatet.
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Ändringsförslag 26
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I sitt meddelande till rådet och 
Europaparlamentet om större effektivitet, 
förbättrad interoperabilitet och 
synergieffekter mellan EU:s databaser på 
området rättsliga och inrikes frågor av 
den 24 november 2005 angav 
kommissionen att myndigheter som 
ansvarar för den inre säkerheten skulle 
kunna få tillgång till Eurodac i väl 
avgränsade fall, då bestyrkta misstankar 
föreligger om att förövare av terroristbrott 
eller grova brott har ansökt om asyl. 
Enligt detta meddelande anser 
kommissionen även att Eurodac som en 
följd av proportionalitetsprincipen endast 
får användas för dessa syften om hotet 
mot den allmänna säkerheten eller brottet 
är så allvarligt att det kan anses vara 
berättigat att göra sökningar i en databas 
med uppgifter om personer utan brottsligt 
förflutet. Slutsatsen i meddelandet var att 
villkoren för att de myndigheter som 
ansvarar för den inre säkerheten ska få 
göra sökningar i Eurodac därför alltid 
måste vara strängare än villkoren för att 
få göra sökningar i databaser över 
brottslingar.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 27
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europol spelar vidare en central roll i 
samarbetet mellan medlemsstaternas 
myndigheter när det gäller 
gränsöverskridande brottsutredningar 
genom att stödja brottsförebyggande 
verksamhet, analyser och utredningar 
över hela EU. Följaktligen bör också
Europol få tillgång till Eurodacuppgifter 
inom ramen för sina arbetsuppgifter och i 
enlighet med beslutet om att inrätta en 
europeisk polisbyrå (Europol) 
nr (2009/371/RIF).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28
Renate Weber

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Europol bör endast få tillgång till 
Eurodacuppgifter i speciella fall, under 
särskilda omständigheter och enligt 
stränga villkor.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom Eurodac har inrättats för 
att underlätta tillämpningen av rådets 
förordning (EU) nr […/…] [om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en ansökan om internationellt 
skydd som en tredjelandsmedborgare eller 
en statslös person har gett in i någon 
medlemsstat] innebär tillgången till 
uppgifter i Eurodac för att förebygga, 
upptäcka eller utreda terroristbrott och 
andra grova brott en förändring av 
Eurodacs ursprungliga syfte som 
inskränker rätten till skydd av privatlivet 
för människor vars personuppgifter 
behandlas i Eurodac. Alla sådana 
inskränkningar måste överensstämma 
med lagstiftningen, vars lydelse måste 
vara tillräckligt precis för att var och en 
ska kunna anpassa sitt beteende i enlighet 
med denna; lagstiftningen måste skydda 
mot godtycke och med tillräcklig tydlighet 
ange omfattningen av de behöriga 
myndigheternas utrymme för skönsmässig 
bedömning och hur detta utrymme får 
användas. Eventuella inskränkningar 
måste vara nödvändiga i ett demokratiskt 
samhälle för att tillvarata ett legitimt och 
proportionellt intresse och stå i proportion 
till det legitima mål som det syftar till att 
uppnå.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 30
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Även om det ursprungliga ändamålet 
med att inrätta Eurodac inte förutsatte 
någon möjlighet att göra framställningar 
om jämförelser av uppgifter med 
databasen på grundval av ett latent 
fingeravtryck, det vill säga de 
daktyloskopiska spår som kan hittas på en 
brottsplats, är en sådan möjlighet 
grundläggande för polissamarbetet. 
Möjligheten att jämföra ett latent 
fingeravtryck med fingeravtryck som 
lagras i Eurodac kommer att ge 
medlemsstaternas utsedda myndigheter ett 
mycket användbart verktyg i arbetet med 
att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott, 
exempelvis när den enda bevisning som 
finns tillgänglig på en brottsplats är 
latenta fingeravtryck.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 31
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Även om det ursprungliga ändamålet 
med att inrätta Eurodac inte förutsatte 
någon möjlighet att göra framställningar 
om jämförelser av uppgifter med databasen 
på grundval av ett latent fingeravtryck, det 
vill säga de daktyloskopiska spår som kan 
hittas på en brottsplats, är en sådan 
möjlighet grundläggande för 

(12) Även om det ursprungliga ändamålet 
med att inrätta Eurodac inte förutsatte 
någon möjlighet att göra framställningar 
om jämförelser av uppgifter med databasen 
på grundval av ett latent fingeravtryck, det 
vill säga de daktyloskopiska spår som kan 
hittas på en brottsplats, är en sådan 
möjlighet grundläggande för 
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polissamarbetet. Möjligheten att jämföra 
ett latent fingeravtryck med fingeravtryck 
som lagras i Eurodac kommer att ge 
medlemsstaternas utsedda myndigheter ett 
mycket användbart verktyg i arbetet med 
att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott, 
exempelvis när den enda bevisning som 
finns tillgänglig på en brottsplats är latenta 
fingeravtryck.

polissamarbetet. Möjligheten att jämföra 
ett latent fingeravtryck med fingeravtryck 
som lagras i Eurodac i fall där det finns 
rimliga skäl att förmoda att förövaren 
eller offret kan omfattas av någon av 
förordningens kategorier, kommer att ge 
medlemsstaternas utsedda myndigheter ett 
mycket användbart verktyg i arbetet med 
att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott, 
exempelvis när den enda bevisning som 
finns tillgänglig på en brottsplats är latenta 
fingeravtryck.

Or. en

Motivering

Eftersom Eurodac endast ska användas i fall där det finns en rimlig misstanke om att en 
asylsökande eller en annan person som omfattas av Eurodacförordningen är förövaren eller 
offret, bör denna princip betonas i samband med ärenden där polisen samlar in 
fingeravtrycksbevis från en brottsplats.

Ändringsförslag 32
Renate Weber

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Resultatet av jämförelsen ska 
omedelbart kontrolleras av en expert på 
fingeravtryck i ursprungsmedlemsstaten. 
Slutlig identifiering ska göras av 
ursprungsmedlemsstaten i samarbete med 
de berörda medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 32 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [.../...] [om 
kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för 
att pröva en ansökan om internationellt 
skydd som en tredjelandsmedborgare eller 
en statslös person har gett in i någon 
medlemsstat].
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Or. en

Ändringsförslag 33
Renate Weber

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Andra uppgifter som har erhållits 
från det centrala systemet och som har 
befunnits otillförlitliga ska raderas så 
snart som det har fastställts att dessa 
uppgifter inte är tillförlitliga.

Or. en

Ändringsförslag 34
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I denna förordning fastställs 
villkoren för när en framställan om 
jämförelse av fingeravtryck med 
Eurodacuppgifter i syfte att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott och 
andra grova brott bör tillåtas, samt 
nödvändiga garantier för att säkra 
skyddet av den grundläggande rätten till 
skydd av privatlivet för människor vars 
personuppgifter behandlas i Eurodac.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 35
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Med tanke på behovet av att garantera 
lika behandling av alla som söker eller 
beviljats internationellt skydd, och för att 
se till att förordningen är förenlig med 
övrig unionsslagstiftning på asylområdet 
- särskilt rådets direktiv 2004/83/EG av 
den 29 april 2004 om miniminormer för 
när tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer ska betraktas som flyktingar 
eller som personer som av andra skäl 
behöver internationellt skydd samt om 
dessa personers rättsliga ställning och om 
innehållet i det beviljade skyddet samt 
rådets förordning (EU) nr […/…][om 
kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en asylansökan som en medborgare i 
tredje land har gett in i någon medlemsstat] 
– bör tillämpningen av dess bestämmelser 
utökas till att omfatta personer som sökt 
eller beviljats subsidiärt skydd.

(14) För att garantera lika behandling av 
alla som söker eller beviljats internationellt 
skydd, och för att se till att förordningen är 
förenlig med övrig gemenskapslagstiftning 
på asylområdet – särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/95/EU av den 13 december 2011 om 
normer för när tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer ska anses 
berättigade till internationellt skydd, för 
en enhetlig status för flyktingar eller 
personer som uppfyller kraven för att 
betecknas som subsidiärt 
skyddsbehövande, och för innehållet i det 
beviljade skyddet1 samt rådets förordning 
(EU) nr […/…][om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva 
en asylansökan som en medborgare i tredje 
land har gett in i någon medlemsstat] – bör 
tillämpningen av dess bestämmelser utökas 
till att omfatta personer som sökt eller 
beviljats subsidiärt skydd.

________________
1 EUT L 337, 20.12.2011, s. 9.

Or. en

Ändringsförslag 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Om en person som söker 
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internationellt skydd tillfälligt eller 
permanent är oförmögen att lämna 
fingeravtryck (dvs. när inläsningen av 
fingeravtryck inte kan genomföras) får 
detta inte inverka negativt på individens 
rättsliga situation.

Or. en

Motivering

I artiklarna 9, 14 och 17 i förslaget förutses en tillfällig situation där det inte är möjligt att ta 
fingeravtryck från en individ som berörs av denna åtgärd. Det bör klargöras att situationer 
där det tillfälligt eller permanent är omöjligt att ta fingeravtryck inte får inverka negativt på 
den berörda personen.

Ändringsförslag 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Träffar i Eurodac bör kontrolleras av 
en expert på fingeravtryck för att 
säkerställa en korrekt ansvarsfördelning 
enligt förordning (EU) nr […/…] [om 
kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en ansökan om internationellt skydd 
som en tredjelandsmedborgare eller en 
statslös person har gett in i någon 
medlemsstat]. 

(17) Träffar i Eurodac bör kontrolleras av 
en erfaren expert på fingeravtryck för att 
säkerställa en korrekt ansvarsfördelning 
enligt förordning (EU) nr […/…] [om 
kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en ansökan om internationellt skydd 
som en tredjelandsmedborgare eller en 
statslös person har gett in i någon 
medlemsstat].

Or. en
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Ändringsförslag 38
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom 
området med frihet, säkerhet och rättvisa, 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 
av den 25 oktober 2011 om inrättande av 
en Europeisk byrå för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan 
kallad byrån), har anförtrotts 
kommissionens uppgifter rörande den 
operativa förvaltningen av Eurodac i 
enlighet med denna förordning och vissa 
uppgifter rörande 
kommunikationsinfrastrukturen från och 
med det att byrån övertar ansvaret för 
uppgifterna den 1 december 2012. Byrån 
bör överta ansvaret för de uppgifter som 
den anförtrotts enligt denna förordning, 
och relevanta bestämmelser i förordning 
(EU) nr 1077/2011 bör ändras i enlighet 
med detta. När det gäller VIS bör Europol 
ges observatörsställning vid möten med 
byråns styrelse om dagordningen 
innehåller punkter rörande tillämpningen 
av denna förordning om tillgång till 
Eurodac för sökningar för 
medlemsstaternas utsedda myndigheter 
och för Europol i syfte att förebygga, 
upptäcka och utreda terroristbrott och 
andra grova brott. Europol bör ha rätt att 
utse en företrädare i byråns rådgivande 
grupp för Eurodac.

(21) Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom 
området med frihet, säkerhet och rättvisa, 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 
av den 25 oktober 2011 om inrättande av 
en Europeisk byrå för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan 
kallad byrån), har anförtrotts 
kommissionens uppgifter rörande den 
operativa förvaltningen av Eurodac i 
enlighet med denna förordning och vissa 
uppgifter rörande 
kommunikationsinfrastrukturen från och 
med det att byrån övertar ansvaret för 
uppgifterna den 1 december 2012. Byrån 
bör överta ansvaret för de uppgifter som 
den anförtrotts enligt denna förordning, 
och relevanta bestämmelser i förordning 
(EU) nr 1077/2011 bör ändras i enlighet 
med detta.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är nödvändigt att utse behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna och den 
nationella centrala åtkomstpunkt som en 
framställan om jämförelser med 
Eurodacuppgifter ska passera, samt att 
förteckna vilka operativa enheter inom de 
utsedda myndigheterna som är 
bemyndigade att göra en sådan 
framställan om jämförelse i syfte att 
förebygga, upptäcka och utreda 
terroristbrott som avses i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF av den 
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 
samt övriga grova brott som avses i rådets 
rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 40
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Framställningar om jämförelser med 
uppgifter som lagras i Eurodacs centrala 
databas bör göras av operativa enheter 
inom de utsedda myndigheterna till den 
nationella åtkomstpunkten; 
framställningarna bör göras via 
kontrollmyndigheten och åtföljas av en 
motivering. De operativa enheter inom de 
utsedda myndigheterna som är behöriga 

utgår
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att begära jämförelser med uppgifter i 
Eurodac bör inte fungera som 
kontrollmyndigheter. 
Kontrollmyndigheterna bör vara 
ansvariga för att villkoren för tillgång till 
uppgifter i enlighet med vad som fastställs 
genom denna förordning strikt iakttas. 
Kontrollmyndigheterna bör därefter 
vidarebefordra alla framställningar om 
jämförelse via den nationella 
åtkomstpunkten till Eurodacs 
centralsystem efter kontroll av om alla 
villkor för tillgång till uppgifter är 
uppfyllda. I brådskande undantagsfall, 
där det är nödvändigt att redan i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och överhängande hot med 
anknytning till terroristbrott eller annan 
grov brottslighet, bör 
kontrollmyndigheten behandla 
framställningarna omedelbart och utföra 
kontrollen först i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 41
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Framställningar om jämförelser med 
uppgifter som lagras i Eurodacs centrala 
databas bör göras av operativa enheter 
inom de utsedda myndigheterna till den 
nationella åtkomstpunkten; 
framställningarna bör göras via 
kontrollmyndigheten och åtföljas av en 
motivering. De operativa enheter inom de 
utsedda myndigheterna som är behöriga att 
begära jämförelser med uppgifter i Eurodac 
bör inte fungera som kontrollmyndigheter. 
Kontrollmyndigheterna bör vara ansvariga 
för att villkoren för tillgång till uppgifter i 

(25) Framställningar om jämförelser med 
uppgifter som lagras i Eurodacs centrala 
databas bör göras av operativa enheter 
inom de utsedda myndigheterna till den 
nationella åtkomstpunkten; 
framställningarna bör göras via 
kontrollmyndigheten och åtföljas av en 
motivering. De operativa enheter inom de 
utsedda myndigheterna som är behöriga att 
begära jämförelser med uppgifter i Eurodac 
bör inte fungera som kontrollmyndigheter. 
Kontrollmyndigheterna bör ha en 
oberoende ställning gentemot de utsedda 
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enlighet med vad som fastställs genom 
denna förordning strikt iakttas. 
Kontrollmyndigheterna bör därefter 
vidarebefordra alla framställningar om 
jämförelse via den nationella 
åtkomstpunkten till Eurodacs centralsystem 
efter kontroll av om alla villkor för tillgång 
till uppgifter är uppfyllda. I brådskande 
undantagsfall, där det är nödvändigt att 
redan i ett tidigt skede få tillgång till 
uppgifter för att möta ett specifikt och 
överhängande hot med anknytning till 
terroristbrott eller annan grov brottslighet, 
bör kontrollmyndigheten behandla 
framställningarna omedelbart och utföra 
kontrollen först i efterhand.

myndigheterna och vara ansvariga för att 
villkoren för tillgång till uppgifter i 
enlighet med vad som fastställs genom 
denna förordning strikt iakttas. 
Kontrollmyndigheterna bör därefter 
vidarebefordra alla framställningar om 
jämförelse via den nationella 
åtkomstpunkten till Eurodacs centralsystem 
efter kontroll av om alla villkor för tillgång 
till uppgifter är uppfyllda. I brådskande 
undantagsfall, där det är nödvändigt att 
redan i ett tidigt skede få tillgång till 
uppgifter för att möta ett specifikt och 
överhängande hot med anknytning till 
terroristbrott eller annan grov brottslighet, 
bör kontrollmyndigheten behandla 
framställningarna omedelbart och utföra 
kontrollen först i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 42
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att skydda personuppgifter och 
för att utesluta systematiska jämförelser 
som bör vara förbjudna, bör behandling 
av Eurodacuppgifter endast äga rum efter 
prövning från fall till fall och när det är 
nödvändigt i syfte att förhindra, upptäcka 
och utreda terroristbrott och andra grova 
brott. Dessutom bör tillgång till uppgifter 
endast ges när jämförelser med 
medlemsstatens nationella databaser och 
med andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt rådet 
beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 
om ett fördjupat gränsöverskridande 
samarbete, särskilt för bekämpning av 
terrorism och gränsöverskridande 
brottslighet, inte gett några positiva 

utgår
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resultat. Detta villkor förutsätter att 
rådsbeslutet först genomförs, eftersom det 
inte ska vara tillåtet att utföra en 
Eurodackontroll för brottsbekämpande 
ändamål utan att ovannämnda åtgärder 
först har vidtagits. Ett specifikt fall 
föreligger särskilt om en framställan om 
jämförelse har samband med en specifik 
och konkret situation eller en specifik och 
konkret fara kopplad till ett terroristbrott 
eller ett annat grovt brott, eller med 
specifika personer som det finns allvarliga 
skäl att förmoda kommer att begå eller 
har begått terroristbrott eller andra grova 
brott. Ett specifikt fall kan även föreligga 
när framställan om jämförelse har 
samband med en person som är offer för 
ett terroristbrott eller ett annat grovt brott. 
De utsedda myndigheterna och Europol 
bör således endast göra en framställan om 
jämförelser med Eurodac om de har 
rimlig anledning att förmoda att sådana 
jämförelser kommer att ge dem 
information som på ett avgörande sätt 
hjälper dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott och andra grova 
brott.

Or. en

Ändringsförslag 43
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att skydda personuppgifter och för 
att utesluta systematiska jämförelser som 
bör vara förbjudna, bör behandling av 
Eurodacuppgifter endast äga rum efter 
prövning från fall till fall och när det är 
nödvändigt i syfte att förhindra, upptäcka 
och utreda terroristbrott och andra grova 
brott. Dessutom bör tillgång till uppgifter 

(26) För att skydda personuppgifter och för 
att utesluta systematiska jämförelser som 
bör vara förbjudna, bör behandling av 
Eurodacuppgifter endast äga rum efter 
prövning från fall till fall och när det är 
nödvändigt i syfte att förhindra, upptäcka 
och utreda terroristbrott och andra grova 
brott. Dessutom bör tillgång till uppgifter 
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endast ges när jämförelser med 
medlemsstatens nationella databaser och
med andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt rådet beslut 
2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett 
fördjupat gränsöverskridande samarbete, 
särskilt för bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet, inte gett 
några positiva resultat. Detta villkor 
förutsätter att rådsbeslutet först genomförs, 
eftersom det inte ska vara tillåtet att utföra 
en Eurodackontroll för brottsbekämpande 
ändamål utan att ovannämnda åtgärder 
först har vidtagits. Ett specifikt fall 
föreligger särskilt om en framställan om 
jämförelse har samband med en specifik 
och konkret situation eller en specifik och 
konkret fara kopplad till ett terroristbrott 
eller ett annat grovt brott, eller med 
specifika personer som det finns allvarliga 
skäl att förmoda kommer att begå eller har 
begått terroristbrott eller andra grova brott. 
Ett specifikt fall kan även föreligga när 
framställan om jämförelse har samband 
med en person som är offer för ett 
terroristbrott eller ett annat grovt brott. De 
utsedda myndigheterna och Europol bör 
således endast göra en framställan om 
jämförelser med Eurodac om de har rimlig 
anledning att förmoda att sådana 
jämförelser kommer att ge dem 
information som på ett avgörande sätt 
hjälper dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott och andra grova brott.

endast ges när jämförelser med 
medlemsstatens nationella databaser, med 
andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt rådets beslut 
2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett 
fördjupat gränsöverskridande samarbete, 
särskilt för bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet, inte gett
några positiva resultat. Detta villkor 
förutsätter att rådets beslut 2008/615/RIF
först genomförs, eftersom det inte ska vara 
tillåtet att utföra en Eurodackontroll för 
brottsbekämpande ändamål utan att 
ovannämnda åtgärder först har vidtagits. 
De utsedda myndigheterna bör också 
uppmanas att söka i informationssystemet 
för viseringar (VIS) i enlighet med rådets 
beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 
om åtkomst till informationssystemet för 
viseringar (VIS) för sökningar för 
medlemsstaternas utsedda myndigheter 
och för Europol i syfte att förhindra, 
upptäcka och utreda terroristbrott och 
andra grova brott 1, när det är lämpligt att 
söka i VIS innan sökningar görs i 
Eurodac. Ett specifikt fall föreligger 
särskilt om en framställan om jämförelse 
har samband med en specifik och konkret 
situation eller en specifik och konkret fara 
kopplad till ett terroristbrott eller ett annat 
grovt brott, eller med specifika personer 
som det finns allvarliga skäl att förmoda 
kommer att begå eller har begått 
terroristbrott eller andra grova brott. Ett 
specifikt fall kan även föreligga när 
framställan om jämförelse har samband 
med en person som är offer för ett 
terroristbrott eller ett annat grovt brott. De 
utsedda myndigheterna och Europol bör 
således endast göra en framställan om 
jämförelser med Eurodac om de har rimlig 
anledning att förmoda att sådana 
jämförelser kommer att ge dem 
information som på ett avgörande sätt 
hjälper dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott och andra grova brott.

___________________
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1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 129.

Or. en

Motivering

Det är önskvärt att söka i informationssystemet för viseringar innan sökningar görs i 
Eurodac. Eftersom detta inte är tekniskt genomförbart och inte heller lämpligt i alla fall, bör 
sådana sökningar endast göras när så är möjligt.

Ändringsförslag 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att skydda personuppgifter och för 
att utesluta systematiska jämförelser som 
bör vara förbjudna, bör behandling av 
Eurodacuppgifter endast äga rum efter 
prövning från fall till fall och när det är 
nödvändigt i syfte att förhindra, upptäcka 
och utreda terroristbrott och andra grova 
brott. Dessutom bör tillgång till uppgifter 
endast ges när jämförelser med 
medlemsstatens nationella databaser och 
med andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt rådet 
beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 
om ett fördjupat gränsöverskridande 
samarbete, särskilt för bekämpning av 
terrorism och gränsöverskridande 
brottslighet, inte gett några positiva 
resultat. Detta villkor förutsätter att 
rådsbeslutet först genomförs, eftersom det 
inte ska vara tillåtet att utföra en 
Eurodackontroll för brottsbekämpande 
ändamål utan att ovannämnda åtgärder 
först har vidtagits. Ett specifikt fall 
föreligger särskilt om en framställan om
jämförelse har samband med en specifik 
och konkret situation eller en specifik och 
konkret fara kopplad till ett terroristbrott 
eller ett annat grovt brott, eller med 

(26) För att skydda personuppgifter och för 
att utesluta systematiska jämförelser som 
bör vara förbjudna, bör behandling av 
Eurodacuppgifter endast äga rum efter 
prövning från fall till fall och när det är 
nödvändigt i syfte att förhindra, upptäcka 
och utreda terroristbrott och andra grova 
brott. Dessutom bör tillgång till uppgifter 
endast ges när jämförelser med 
medlemsstatens nationella databaser, 
informationssystemet för viseringar och 
med andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt rådets 
beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 
om ett fördjupat gränsöverskridande 
samarbete, särskilt för bekämpning av 
terrorism och gränsöverskridande 
brottslighet, inte gett några positiva 
resultat. Detta villkor förutsätter att 
rådsbeslutet först genomförs, eftersom det 
inte ska vara tillåtet att utföra en 
Eurodackontroll för brottsbekämpande 
ändamål utan att ovannämnda åtgärder 
först har vidtagits. Ett specifikt fall 
föreligger särskilt om en framställan om 
jämförelse har samband med en specifik 
och konkret situation eller en specifik och 
konkret fara kopplad till ett terroristbrott 
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specifika personer som det finns allvarliga 
skäl att förmoda kommer att begå eller har 
begått terroristbrott eller andra grova brott. 
Ett specifikt fall kan även föreligga när 
framställan om jämförelse har samband 
med en person som är offer för ett 
terroristbrott eller ett annat grovt brott. De 
utsedda myndigheterna och Europol bör 
således endast göra en framställan om 
jämförelser med Eurodac om de har rimlig 
anledning att förmoda att sådana 
jämförelser kommer att ge dem 
information som på ett avgörande sätt 
hjälper dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott och andra grova brott.

eller ett annat grovt brott, eller med 
specifika personer som det finns allvarliga 
skäl att förmoda kommer att begå eller har 
begått terroristbrott eller andra grova brott.
Ett specifikt fall kan även föreligga när 
framställan om jämförelse har samband 
med en person som är offer för ett 
terroristbrott eller ett annat grovt brott. De 
utsedda myndigheterna och Europol bör 
således endast göra en framställan om 
jämförelser med Eurodac om de har rimlig 
anledning att förmoda att sådana 
jämförelser kommer att ge dem 
information som på ett avgörande sätt 
hjälper dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott och andra grova brott.

Or. en

Motivering

Alla befintliga EU-system bör användas innan sökningar görs i Eurodac.

Ändringsförslag 45
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Om den anmodande medlemsstaten 
konstaterar att Eurodacuppgifter rör en 
minderårig, får den anmodande 
medlemsstaten endast använda dessa 
uppgifter för brottsbekämpande ändamål i 
enlighet med sin egen lagstiftning om 
minderåriga och skyldigheten att i första 
hand ta hänsyn till barnets bästa.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 
i fördraget kan målet för den planerade 
åtgärden, nämligen att skapa ett system för 
jämförelse av uppgifter om fingeravtryck 
för att bistå med genomförandet av 
gemenskapens asylpolitik, genom själva 
sin beskaffenhet inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna 
och kan därför bättre uppnås på 
gemenskapsnivå. I överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen enligt nämnda
artikel går inte denna förordning utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

(29) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att skapa ett system för 
jämförelse av uppgifter om fingeravtryck 
för att bistå med genomförandet av 
unionens asylpolitik, genom själva sin 
beskaffenhet inte i tillräcklig utsträckning 
uppnås av medlemsstaterna och därför 
bättre kan uppnås på unionsnivå, får 
unionen vidta åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget om Europeiska unionen. I 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen enligt samma
artikel går inte denna förordning utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå går 
inte denna förordning utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 47
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
bör gälla när medlemsstaterna behandlar 
personuppgifter i enlighet med denna 
förordning såvida inte behandlingen 
utförs av medlemsstaternas utsedda 
myndigheter i syfte att förhindra, 

(30) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
bör gälla när medlemsstaterna behandlar 
personuppgifter i enlighet med denna 
förordning.
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upptäcka och utreda terroristbrott och 
andra grova brott. 

Or. en

Ändringsförslag 48
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Rådets rambeslut 2008/977/RIF av 
den 27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete bör tillämpas på 
all behandling som utförs av 
medlemsstaternas utsedda myndigheter i 
syfte att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott i 
enlighet med denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Överföring till tredjeland eller 
internationella organisationer eller privata 
aktörer av uppgifter som erhållits i kraft av 
detta beslut bör förbjudas för att säkra 
asylrätten och garantera personer som 
söker internationellt skydd att deras 
uppgifter inte röjs för tredjeland. Detta 
förbud ska inte påverka medlemsstaternas 
rätt att till tredjeland överföra sådana 
uppgifter som omfattas av 

(33) Överföring till tredjeland eller 
internationella organisationer eller privata 
aktörer av uppgifter som erhållits i kraft av 
detta beslut bör förbjudas för att säkra 
asylrätten och garantera personer som 
söker internationellt skydd att deras 
uppgifter inte röjs för tredjeland. Detta 
förbud ska inte påverka medlemsstaternas 
rätt att till tredjeland överföra sådana 
uppgifter som omfattas av 
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förordning (EU) nr […/…] [om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd som 
en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har gett in i någon medlemsstat]; 
syftet med detta är att se till att den berörda 
medlemsstaten har möjlighet att samarbeta 
med sådana tredjeländer i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

förordning (EU) nr […/…] [om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd som 
en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har gett in i någon medlemsstat]; 
syftet med detta är att se till att den berörda 
medlemsstaten har möjlighet att samarbeta 
med sådana tredjeländer i samband med 
tillämpningen av denna förordning. 
Förbudet mot överföring till tredjeländer 
bör omfatta både uppgifter från Eurodac 
som erhållits enligt denna förordning och 
personuppgifter som utbyts bilateralt efter 
en sökning i Eurodac och som lagras eller 
behandlas på nationell nivå.

Or. en

Motivering

Detta kompletterar ändringsförslaget till artikel 35. Det är viktigt att minimera risken för att 
den sökandes ursprungsstat får kännedom om asylansökan.

Ändringsförslag 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Överföring till tredjeland eller 
internationella organisationer eller privata 
aktörer av uppgifter som erhållits i kraft av 
detta beslut bör förbjudas för att säkra 
asylrätten och garantera personer som 
söker internationellt skydd att deras 
uppgifter inte röjs för tredjeland. Detta 
förbud ska inte påverka medlemsstaternas 
rätt att till tredjeland överföra sådana 
uppgifter som omfattas av förordning 
(EU) nr […/…] [om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd som 

(33) Överföring till tredjeland eller 
internationella organisationer eller privata 
aktörer av uppgifter som erhållits i kraft av 
detta beslut bör förbjudas för att säkra 
asylrätten och garantera personer som 
söker internationellt skydd att deras 
uppgifter inte röjs för tredjeland. Detta 
förbud ska inte påverka medlemsstaternas 
rätt att till tredjeland överföra sådana 
uppgifter som omfattas av förordning 
(EU) nr […/…] [om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd som 
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en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har gett in i någon medlemsstat]; 
syftet med detta är att se till att den berörda 
medlemsstaten har möjlighet att samarbeta 
med sådana tredjeländer i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har gett in i någon medlemsstat]; 
syftet med detta är att se till att den berörda 
medlemsstaten har möjlighet att samarbeta 
med sådana tredjeländer i samband med 
tillämpningen av denna förordning. Denna 
rättighet bör inte gälla för överföring av 
uppgifter till tredjeland inom ramen för 
brottsbekämpning.

Or. en

Motivering

Det handlar om sårbara personer, och överföring av uppgifter till tredjeland inom ramen för 
brottsbekämpning bör därför vara förbjuden.

Ändringsförslag 51
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Nationella behöriga myndigheter 
som har tillsyn över behandlingen av 
personuppgifter bör övervaka att 
medlemsstaternas behandling av 
personuppgifter är lagenlig, och den 
tillsynsmyndighet som inrättats genom 
Europols beslut bör övervaka att Europols 
databehandling är lagenlig.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 52
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter, särskilt 
artiklarna 21 och 22 om sekretess 
respektive säkerhet vid behandling, gäller
när unionens institutioner, organ och 
byråer behandlar personuppgifter i enlighet 
med denna förordning. Vissa punkter bör 
dock klargöras när det gäller ansvaret för 
behandlingen av uppgifter och tillsynen 
över uppgiftsskyddet. 

(35) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter ska 
tillämpas då unionsinstitutionerna och
unionsorganen behandlar personuppgifter 
i enlighet med denna förordning. Vissa 
punkter bör dock klargöras när det gäller 
ansvaret för behandlingen av uppgifter och 
tillsynen över uppgiftsskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 53
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Den registrerade ska informeras om 
ändamålet med behandlingen av hans 
eller hennes uppgifter i Eurodac, 
däribland en beskrivning av 
Dublinförordningens syften och hur de 
brottsbekämpande myndigheterna kan 
använda uppgifterna.

Or. en
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Motivering

Det är lämpligt att understryka att myndigheterna enligt artikel 29.1 är skyldiga att informera 
den registrerade om hur de brottsbekämpande myndigheterna kan använda hans eller hennes 
uppgifter.

Ändringsförslag 54
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det arbete som utförs av Eurodac bör 
följas upp och utvärderas regelbundet. 

(37) Det arbete som utförs av Eurodac bör 
följas upp och utvärderas regelbundet. 
Utvärderingen ska inkludera frågan om 
huruvida brottsbekämpande myndigheters 
tillgång till Eurodacuppgifter har lett till 
att personer som söker internationellt 
skydd har stigmatiserats, en fråga som 
kommissionen tar upp i sin utvärdering av 
förslagets förenlighet med stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 55
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att underlätta tillämpningen av 
förordning (EU) nr […/…] [om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd som 
en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har gett in i någon medlemsstat] 
behöver medlemsstaterna informeras om 
situationen i enskilda asylförfaranden.

(39) För att underlätta tillämpningen av 
förordning (EU) nr […/…] [om kriterier 
och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd som 
en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har gett in i någon medlemsstat] är 
det nödvändigt att medlemsstaterna 
informeras om situationen i enskilda 
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asylförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 56
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Denna förordning står i 
överensstämmelse med och måste 
tillämpas i enlighet med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
framförallt i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. Denna 
förordning följer till fullo individens rätt 
till skydd av personuppgifter samt rätten 
till asyl.

(40) Denna förordning står i 
överensstämmelse med och måste 
tillämpas i enlighet med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
framförallt i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. Denna 
förordning syftar särskilt till att helt och 
fullt garantera skyddet av personuppgifter 
samt rätten att söka asyl, samt till en 
förbättrad tillämpning av artiklarna 8 och 
18 i stadgan.

Or. en

Ändringsförslag 57
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i 
protokollet om Danmarks ställning, fogat 
till fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, deltar Danmark inte i 
antagandet av denna förordning, som inte 
är bindande för eller tillämplig på 
Danmark. För Danmarks del utgör denna 
förordning, med undantag för det 
förfarande för jämförelse och överföring 

(41) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i 
protokollet om Danmarks ställning, fogat 
till fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, deltar Danmark inte i 
antagandet av denna förordning, som inte 
är bindande för eller tillämplig på 
Danmark. För Danmarks del utgör denna 
förordning en ändring av 
Eurodacförordningen i den mening som 
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av uppgifter för brottsbekämpande 
ändamål som anges i artiklarna 5, 6, 
19-22, 33, 36, 39.3, 40.8 och 43, en 
ändring av Eurodacförordningen i den 
mening som avses i avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och 
Konungariket Danmark om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva 
en asylansökan som en medborgare i 
tredjeland har gett in i Danmark eller 
någon annan medlemsstat i Europeiska 
unionen, och om Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
Dublinkonventionen. I enlighet med 
artikel 3 i det avtalet ska Danmark 
underrätta kommissionen om huruvida 
landet kommer att tillämpa innehållet i 
denna förordning; om Danmark bekräftar 
att man kommer att tillämpa förordningen 
skapar denna ömsesidiga förpliktelser 
enligt internationell lag mellan Danmark 
och Europeiska unionen. När detta utkast 
till förordning antas och blir föremål för 
kommissionens rekommendation om ett 
rådsbeslut om bemyndigande att inleda 
förhandlingar, kommer Danmark att 
tillfrågas om huruvida landet är redo att 
inleda förhandlingar om kompletterande 
avtal som även täcker det förfarande för 
jämförelse och överföring av uppgifter för
brottsbekämpande ändamål som 
föreskrivs i artiklarna 5, 6, 19–22, 33, 36, 
39.3, 40.8 och 43.

avses i avtalet mellan Europeiska 
gemenskapen och Konungariket Danmark 
om kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en asylansökan som en medborgare i 
tredjeland har gett in i Danmark eller 
någon annan medlemsstat i Europeiska 
unionen, och om Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
Dublinkonventionen. I enlighet med 
artikel 3 i det avtalet ska Danmark 
underrätta kommissionen om huruvida 
landet kommer att tillämpa innehållet i 
denna förordning; om Danmark bekräftar 
att man kommer att tillämpa förordningen 
skapar denna ömsesidiga förpliktelser 
enligt internationell lag mellan Danmark 
och Europeiska unionen. 

Or. en

Ändringsförslag 58
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) När det gäller Republiken Island och (44) När det gäller Republiken Island och 
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Konungariket Norge utgör denna 
förordning, med undantag för det 
förfarande för jämförelse och överföring 
av uppgifter för brottsbekämpande 
ändamål som anges i artiklarna 5, 6, 
19-22, 33, 36, 39.3, 40.8 och 43, en ny 
åtgärd rörande Eurodac i den mening som 
avses i avtalet mellan Europeiska 
gemenskapen och Republiken Island och 
Konungariket Norge om kriterier och 
mekanismer för att fastställa vilken stat 
som ska ansvara för handläggningen av en 
asylansökan som görs i en medlemsstat 
eller i Island eller Norge. Republiken 
Island och Konungariket Norge bör således 
tillämpa denna förordning i sina 
ömsesidiga förbindelser och i sina 
förbindelser med Europeiska unionens 
medlemsstater, under förutsättning att de 
beslutar att införliva den med sina interna 
rättsordningar. När detta utkast till 
förordning antas och blir föremål för 
kommissionens rekommendation om ett 
rådsbeslut om bemyndigande att inleda 
förhandlingar, kommer Republiken 
Island och Konungariket Norge att 
tillfrågas om huruvida de är redo att 
inleda förhandlingar om kompletterande 
avtal som även täcker det förfarande för 
jämförelse och överföring av uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål som 
föreskrivs i artiklarna 5, 6, 19–22, 33, 36, 
39.3, 40.8 och 43. 

Konungariket Norge utgör denna 
förordning en ny åtgärd rörande Eurodac i 
den mening som avses i avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Republiken 
Island och Konungariket Norge om 
kriterier och mekanismer för att fastställa 
vilken stat som ska ansvara för 
handläggningen av en asylansökan som 
görs i en medlemsstat eller i Island eller 
Norge. Republiken Island och 
Konungariket Norge bör således tillämpa 
denna förordning i sina ömsesidiga 
förbindelser och i sina förbindelser med 
Europeiska unionens medlemsstater, under 
förutsättning att de beslutar att införliva 
den med sina interna rättsordningar.

Or. en

Ändringsförslag 59
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) När det gäller Schweiziska 
edsförbundet utgör denna förordning, med 

(45) När det gäller Schweiziska 
edsförbundet utgör denna förordning en ny 
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undantag för det förfarande för 
jämförelse och överföring av uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål som anges i 
artiklarna 5, 6, 19–22, 33, 36, 39.3, 40.8 
och 43, en ny åtgärd rörande Eurodac i den 
mening som avses i avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Schweiziska 
edsförbundet om kriterier och mekanismer 
för att fastställa vilken stat som ska ansvara 
för handläggningen av en asylansökan som 
görs i en medlemsstat eller i Schweiz. 
Denna förordning bör således tillämpas 
mellan Schweiziska edsförbundet och 
Europeiska unionens medlemsstater, under 
förutsättning att Schweiziska edsförbundet 
beslutar att införliva den med sin interna 
rättsordning. När detta utkast till 
förordning antas och blir föremål för 
kommissionens rekommendation om ett 
rådsbeslut om bemyndigande att inleda 
förhandlingar, kommer Schweiziska 
edsförbundet att tillfrågas om huruvida 
landet är redo att inleda förhandlingar 
om kompletterande avtal som även täcker 
det förfarande för jämförelse och 
överföring av uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål som 
föreskrivs i artiklarna 5, 6, 19–22, 33, 36, 
39.3, 40.8 och 43, under förutsättning att 
det ingås ett separat avtal om 
tillämpningen av relevanta bestämmelser i 
rådets beslut 2008/615/RIF om ett 
fördjupat gränsöverskridande samarbete.

åtgärd rörande Eurodac i den mening som 
avses i avtalet mellan Europeiska 
gemenskapen och Schweiziska 
edsförbundet om kriterier och mekanismer 
för att fastställa vilken stat som ska ansvara 
för handläggningen av en asylansökan som 
görs i en medlemsstat eller i Schweiz. 
Denna förordning bör således tillämpas 
mellan Schweiziska edsförbundet och 
Europeiska unionens medlemsstater, under 
förutsättning att Schweiziska edsförbundet 
beslutar att införliva den med sin interna 
rättsordning.

Or. en

Ändringsförslag 60
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) När det gäller Furstendömet 
Liechtenstein utgör denna förordning, med 

(46) När det gäller Furstendömet 
Liechtenstein utgör denna förordning en ny 
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undantag för det förfarande för 
jämförelse och överföring av uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål som anges i 
artiklarna 5, 6, 19–22, 33, 36, 39.3, 40.8 
och 43, en ny åtgärd rörande Eurodac i den 
mening som avses i protokollet mellan 
Europeiska gemenskapen, Schweiziska 
edsförbundet och Furstendömet 
Liechtenstein om Furstendömet 
Liechtensteins anslutning till avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Schweiziska 
edsförbundet om kriterier och mekanismer 
för att fastställa vilken stat som ska ansvara 
för handläggningen av en asylansökan som
görs i en medlemsstat eller i Schweiz. 
Denna förordning bör således tillämpas 
mellan Furstendömet Liechtenstein och 
Europeiska unionens medlemsstater, under 
förutsättning att Furstendömet 
Liechtenstein beslutar att införliva den med 
sin interna rättsordning. När detta utkast 
till förordning antas och blir föremål för 
kommissionens rekommendation om ett 
rådsbeslut om bemyndigande att inleda 
förhandlingar, kommer Furstendömet 
Liechtenstein att tillfrågas om huruvida 
landet är redo att inleda förhandlingar 
om kompletterande avtal som även täcker 
det förfarande för jämförelse och 
överföring av uppgifter för 
brottsbekämpande ändamål som 
föreskrivs i artiklarna 5, 6, 19–22, 33, 36, 
39.3, 40.8 och 43, under förutsättning att 
det ingås ett separat avtal om 
tillämpningen av relevanta bestämmelser i 
rådets beslut 2008/615/RIF om ett 
fördjupat gränsöverskridande samarbete.

åtgärd rörande Eurodac i den mening som 
avses i protokollet mellan Europeiska 
gemenskapen, Schweiziska edsförbundet 
och Furstendömet Liechtenstein om 
Furstendömet Liechtensteins anslutning till 
avtalet mellan Europeiska gemenskapen 
och Schweiziska edsförbundet om kriterier 
och mekanismer för att fastställa vilken stat 
som ska ansvara för handläggningen av en 
asylansökan som görs i en medlemsstat 
eller i Schweiz. Denna förordning bör 
således tillämpas mellan Furstendömet 
Liechtenstein och Europeiska unionens 
medlemsstater, under förutsättning att 
Furstendömet Liechtenstein beslutar att 
införliva den med sin interna rättsordning. 

Or. en
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Ändringsförslag 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs också de 
villkor enligt vilka medlemsstaternas 
utsedda myndigheter och Europeiska 
polisbyrån (Europol) kan göra 
framställningar om jämförelser av 
fingeravtryck med fingeravtryck som är 
lagrade i Eurodacs centrala databas i 
syfte att förebygga, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott. 

utgår

(Detta ändringsförslag gäller hela texten. 
Om det antas kommer alla bestämmelser 
om tillgång till Eurodac för 
brottsbekämpande ändamål att strykas, 
med nödvändiga justeringar i texten.)

Or. en

Motivering

Brottsbekämpande myndigheter bör inte beviljas tillgång till Eurodacdatabasen. Detta 
ändringsförslag berör hela texten.

Ändringsförslag 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs också de 
villkor enligt vilka medlemsstaternas 
utsedda myndigheter och Europeiska 
polisbyrån (Europol) kan göra 
framställningar om jämförelser av 
fingeravtryck med fingeravtryck som är 
lagrade i Eurodacs centrala databas i 
syfte att förebygga, upptäcka och utreda 

utgår
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terroristbrott och andra grova brott. 
(Detta ändringsförslag gäller hela texten. 
Om det antas kommer alla bestämmelser 
om tillgång till Eurodac för 
brottsbekämpande ändamål att strykas, 
med nödvändiga justeringar i texten.)

Or. en

Ändringsförslag 63
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs också de 
villkor enligt vilka medlemsstaternas 
utsedda myndigheter och Europeiska 
polisbyrån (Europol) kan göra
framställningar om jämförelser av 
fingeravtryck med fingeravtryck som är 
lagrade i Eurodacs centrala databas i 
syfte att förebygga, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott. 

utgår

(Detta ändringsförslag gäller hela texten. 
Om det antas kommer alla bestämmelser 
om tillgång till Eurodac för 
brottsbekämpande ändamål att strykas, 
med nödvändiga justeringar i texten.)

Or. en

Ändringsförslag 64
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) person som beviljats internationellt d) person som beviljats internationellt 
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skydd: en tredjelandsmedborgare eller 
statslös person som konstaterats vara 
berättigad till internationellt skydd enligt 
definitionen i artikel 2 a i rådets 
direktiv 2004/83/EG.

skydd: en tredjelandsmedborgare eller 
statslös person som konstaterats vara 
berättigad till internationellt skydd enligt 
definitionen i artikel 2 a i 
direktiv 2011/95/EU.

Or. en

Ändringsförslag 65
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Europol: Europeiska polisbyrån, 
inrättad genom rådets 
beslut 2009/371/RIF.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 66
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) terroristbrott: brott enligt nationell 
lagstiftning som motsvarar eller är 
likvärdiga med de brott som avses i 
artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 67
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
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Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) grova brott: former av brottslighet som 
motsvarar eller är likvärdiga med dem 
som avses i artikel 2.2 i 
rambeslut 2002/584/RIF om de kan 
bestraffas med fängelse eller annan 
frihetsberövande åtgärd i minst tre år 
enligt nationell lagstiftning,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) fingeravtryck: uppgifter om 
fingeravtryck av en persons samtliga 
fingrar eller åtminstone pekfingrarna eller, 
om dessa saknas, avtryck av personens 
samtliga övriga fingrar, eller ett latent 
fingeravtryck.

l) fingeravtryck: uppgifter om 
fingeravtryck av en persons samtliga 
fingrar eller åtminstone pekfingrarna eller, 
om dessa saknas, avtryck av personens 
samtliga övriga fingrar.

Or. en

Motivering

Det finns inga gemensamma EU-normer för kontroll av latenta fingeravtryck. Om förfarandet 
och kriterierna för kontrollen inte är tillräckligt detaljerade kan latenta fingeravtryck 
dessutom lätt leda till falska anklagelser. Latenta fingeravtryck bör därför undantas från 
jämförelser av uppgifter från Eurodacdatabasen för brottsbekämpande ändamål.

Ändringsförslag 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
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Artikel 2 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) fingeravtryck: uppgifter om 
fingeravtryck av en persons samtliga 
fingrar eller åtminstone pekfingrarna eller, 
om dessa saknas, avtryck av personens 
samtliga övriga fingrar, eller ett latent 
fingeravtryck.

l) fingeravtryck: uppgifter om 
fingeravtryck av en persons samtliga 
fingrar eller åtminstone pekfingrarna eller, 
om dessa saknas, avtryck av personens 
samtliga övriga fingrar.

Or. en

Motivering

Latenta fingeravtryck kan leda till ett stort antal möjliga träffar eftersom de bara utgör en del 
eller ett fragment av ett fingeravtryck. Detta medför en högre risk för felaktigt utpekande av 
oskyldiga personer. Eftersom det handlar om sårbara personer bör endast rena fingeravtryck 
användas.

Ändringsförslag 70
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De termer som definieras i artikel 2 i 
direktiv 95/46/EG ska ha samma betydelse 
i denna förordning, såvida inte 
behandlingen av personuppgifter utförs 
av medlemsstaternas utsedda myndigheter 
i syfte att förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott.

2. De termer som definieras i artikel 2 i 
direktiv 95/46/EG ska ha samma betydelse 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 71
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
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Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De termer som definieras i artikel 2 i 
rambeslut 2008/977/RIF ska ha samma 
betydelse i denna förordning när det är 
fråga om behandling av personuppgifter 
som utförs av medlemsstaternas utsedda 
myndigheter i syfte att förhindra, 
upptäcka och utreda terroristbrott och 
andra grova brott i enlighet med denna 
förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en central databas för fingeravtryck 
(nedan det centrala systemet), som 
omfattar

a) en central databas för fingeravtryck 
(nedan kallat det centrala systemet), som 
omfattar

en central enhet, en central enhet,
en reservanläggning, en reservplan,

Or. en

Motivering

Ett så viktigt system som Eurodac bör omfattas av en sund och testad reservplan, inte bara av 
ett tekniskt system. Reservplanen bör beakta återverkningar på dataskydd, säkerhet och 
kostnader i händelse av allvarliga störningar eller katastrofer.

Ändringsförslag 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska ansvara för den operativa 
förvaltningen av Eurodac. Den ska i 
samarbete med medlemsstaterna se till att 
bästa möjliga teknik, med förbehåll för en 
kostnads-nyttoanalys, alltid används för det 
centrala systemet.

1. Byrån ska ansvara för den operativa 
förvaltningen av Eurodac. Den ska i 
samarbete med medlemsstaterna se till att 
bästa och säkrast möjliga tekniker, med 
förbehåll för en kostnads-nyttoanalys, alltid 
används för det centrala systemet.

Or. en

Motivering

Begreppet tekniker är bredare. Det omfattar både den teknik som används och det sätt på 
vilket anläggningen utformas, uppförs, underhålls och drivs.

Ändringsförslag 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska ansvara för den operativa 
förvaltningen av Eurodac. Den ska i 
samarbete med medlemsstaterna se till att 
bästa möjliga teknik, med förbehåll för en 
kostnads-nyttoanalys, alltid används för det 
centrala systemet.

1. Byrån ska ansvara för den operativa 
förvaltningen av Eurodac. Den ska i 
samarbete med medlemsstaterna se till att 
bästa möjliga tekniker, med förbehåll för 
en kostnads-nyttoanalys, alltid används för 
det centrala systemet.

Or. en

Motivering

Bästa möjliga tekniker omfattar både den teknik som används och det sätt på vilket 
anläggningen utformas, uppförs, underhålls och drivs. Detta begrepp anses utgöra en central 
princip i översynen av EU:s dataskyddsram.

Ändringsförslag 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska ansvara för den operativa 
förvaltningen av Eurodac. Den ska i 
samarbete med medlemsstaterna se till att 
bästa möjliga teknik, med förbehåll för en 
kostnads-nyttoanalys, alltid används för det 
centrala systemet.

1. Byrån ska ansvara för den operativa 
förvaltningen av Eurodac. Den ska i 
samarbete med medlemsstaterna se till att 
bästa möjliga tekniker, med förbehåll för 
en kostnads-nyttoanalys, alltid används för 
det centrala systemet.

Or. en

Motivering

Bästa möjliga tekniker omfattar både den teknik som används och det sätt på vilket 
anläggningen utformas, uppförs, underhålls och drivs. Detta begrepp anses utgöra en central 
princip i översynen av EU:s dataskyddsram.

Ändringsförslag 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den operativa förvaltningen av Eurodac 
ska bestå av alla de uppgifter som krävs för 
att Eurodac ska kunna fungera dygnet runt 
alla dagar i veckan i enlighet med denna 
förordning, särskilt det underhåll och den 
tekniska utveckling som krävs för att se till 
att systemet fungerar med en 
tillfredsställande operationell kvalitet, 
särskilt med hänsyn till den tid som krävs 
för att söka i den centrala databasen.

5. Den operativa förvaltningen av Eurodac 
ska bestå av alla de uppgifter som krävs för 
att Eurodac ska kunna fungera dygnet runt 
alla dagar i veckan i enlighet med denna 
förordning, särskilt det underhåll och den 
tekniska utveckling som krävs för att se till 
att systemet fungerar med en 
tillfredsställande operationell kvalitet, 
särskilt med hänsyn till den tid som krävs 
för att söka i den centrala databasen. En 
reservplan ska utarbetas med hänsyn till 
underhållsbehov och oförutsedda 
driftsstopp i systemet, däribland 
reservplanens inverkan på dataskyddet 
och säkerheten.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Denna artikel utgår.
Myndigheter som utsetts att ha tillgång 
för brottsbekämpande ändamål
1. Medlemsstaterna ska utse de 
myndigheter som har rätt att få tillgång 
till Eurodacuppgifter i kraft av denna 
förordning. Utsedda myndigheter ska vara 
de myndigheter i medlemsstaterna som 
ansvarar för att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott eller andra grova 
brott.
2. Varje medlemsstat ska föra en 
förteckning över utsedda myndigheter.
3. På nationell nivå ska varje medlemsstat 
föra en förteckning över de operativa 
enheter inom de utsedda myndigheterna 
som har rätt att göra framställningar om 
jämförelser med Eurodacuppgifter via 
den nationella åtkomstpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse de 
myndigheter som har rätt att få tillgång till 
Eurodacuppgifter i kraft av denna 
förordning. Utsedda myndigheter ska vara 
de myndigheter i medlemsstaterna som 
ansvarar för att förhindra, upptäcka eller 

1. Medlemsstaterna ska för de ändamål 
som anges i artikel 1.2 utse de 
myndigheter som har rätt att få tillgång till 
Eurodacuppgifter i kraft av denna 
förordning. Utsedda myndigheter ska vara 
de myndigheter i medlemsstaterna som 
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utreda terroristbrott eller andra grova brott. ansvarar för att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott eller andra grova brott. 
Utsedda myndigheter ska inte omfatta 
organ eller enheter som ansvarar för 
underrättelseverksamhet i samband med 
nationella säkerhetsfrågor.

Or. en

Motivering

Det är bäst att hänvisa till artikel 1.2 för att se till att tillgången begränsas till 
brottsbekämpande ändamål. Eftersom detta är en brottsbekämpande åtgärd bör de nationella 
enheter som snarare ansvarar för underrättelseverksamhet än brottsbekämpning undantas i 
enlighet med artikel 72 i EU-fördraget.

Ändringsförslag 79
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse de 
myndigheter som har rätt att få tillgång till 
Eurodacuppgifter i kraft av denna 
förordning. Utsedda myndigheter ska vara 
de myndigheter i medlemsstaterna som 
ansvarar för att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott eller andra grova brott.

1. Medlemsstaterna ska för de ändamål 
som avses i artikel 1.2 utse de myndigheter 
som har rätt att få tillgång till 
Eurodacuppgifter i kraft av denna 
förordning. Utsedda myndigheter ska vara 
de myndigheter i medlemsstaterna som 
ansvarar för att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott eller andra grova brott. 

Or. en

Ändringsförslag 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På nationell nivå ska varje medlemsstat 3. Varje medlemsstat ska föra en 
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föra en förteckning över de operativa 
enheter inom de utsedda myndigheterna 
som har rätt att göra framställningar om 
jämförelser med Eurodacuppgifter via den 
nationella åtkomstpunkten.

förteckning över de operativa enheter inom 
de utsedda myndigheterna som har rätt att 
göra framställningar om jämförelser med 
Eurodacuppgifter via den nationella 
åtkomstpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 81
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 Denna artikel utgår.
Kontrollmyndigheter
1. Varje medlemsstat ska utse ett enda 
nationellt organ till kontrollmyndighet. 
Kontrollmyndigheten ska vara en 
nationell myndighet som ansvarar för att 
förebygga, upptäcka eller utreda 
terroristbrott och andra grova brott.
2. Kontrollmyndigheten ska se till att 
förutsättningarna för att göra 
framställningar om jämförelser av 
fingeravtryck med Eurodacuppgifter är 
uppfyllda.
Endast kontrollmyndigheten ska ha 
tillstånd att vidarebefordra 
framställningar om jämförelser av 
fingeravtryck till den nationella 
åtkomstpunkt som kommunicerar med det 
centrala systemet.

Or. en

Ändringsförslag 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse ett enda 
nationellt organ till kontrollmyndighet. 
Kontrollmyndigheten ska vara en nationell 
myndighet som ansvarar för att förebygga, 
upptäcka eller utreda terroristbrott och 
andra grova brott.

1. Varje medlemsstat ska utse ett enda 
nationellt organ till kontrollmyndighet. 
Kontrollmyndigheten ska vara en nationell 
rättslig myndighet som ansvarar för att 
förebygga, upptäcka eller utreda 
terroristbrott och andra grova brott och ska 
ha en oberoende ställning gentemot de 
utsedda myndigheter som avses i artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 83
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse ett enda 
nationellt organ till kontrollmyndighet. 
Kontrollmyndigheten ska vara en nationell 
myndighet som ansvarar för att förebygga, 
upptäcka eller utreda terroristbrott och 
andra grova brott.

1. Varje medlemsstat ska utse ett enda 
nationellt organ till kontrollmyndighet. 
Kontrollmyndigheten ska vara en nationell 
myndighet som ansvarar för att förebygga, 
upptäcka eller utreda terroristbrott och 
andra grova brott och ska ha en oberoende 
ställning gentemot de utsedda 
myndigheter som avses i artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse ett enda 
nationellt organ till kontrollmyndighet. 

1. Varje medlemsstat ska utse ett enda 
nationellt organ till kontrollmyndighet. 
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Kontrollmyndigheten ska vara en nationell 
myndighet som ansvarar för att förebygga, 
upptäcka eller utreda terroristbrott och 
andra grova brott.

Kontrollmyndigheten ska vara en nationell 
rättslig myndighet som ansvarar för att 
förebygga, upptäcka eller utreda 
terroristbrott och andra grova brott.

Or. en

Motivering

Eftersom det handlar om kontrollmyndigheter som beslutar om tillgång till mycket känsliga 
uppgifter är det lämpligt att utse en rättslig myndighet som kontrollmyndighet.

Ändringsförslag 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kontrollmyndigheten ska fullgöra sina 
skyldigheter och arbetsuppgifter på ett 
oberoende sätt och ska varken söka eller 
erhålla instruktioner om hur kontrollen 
ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 86
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 19 ska endast 
behörig personal vid kontrollmyndigheten 
ha rätt att få tillgång till Eurodac.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att lägga till denna bestämmelse från VIS-beslutet 2008/633/RIF.

Ändringsförslag 87
Renate Weber, Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kontrollmyndigheten ska fullgöra sina 
skyldigheter och arbetsuppgifter på ett 
oberoende sätt och ska varken söka eller 
erhålla instruktioner om hur kontrollen 
ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 88
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 Denna artikel utgår.
Europol
1. Europol ska utse en specialenhet med 
vederbörligen bemyndigade 
Europoltjänstemän som ska agera som 
dess kontrollmyndighet och ska efter 
överenskommelse med var och en av 
medlemsstaterna utse en nationell 
åtkomstpunkt som ska vidarebefordra alla 
framställningar om jämförelser av 
fingeravtryck till det centrala systemet. 
2. Europol ska utse en operativ enhet som 
har tillstånd att göra framställningar om 
jämförelser med Eurodacuppgifter via sin 
utsedda nationella åtkomstpunkt.
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Or. en

Ändringsförslag 89
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europol ska utse en specialenhet med 
vederbörligen bemyndigade 
Europoltjänstemän som ska agera som dess 
kontrollmyndighet och ska efter 
överenskommelse med var och en av 
medlemsstaterna utse en nationell 
åtkomstpunkt som ska vidarebefordra alla 
framställningar om jämförelser av 
fingeravtryck till det centrala systemet.

1. Europol ska utse en specialenhet med 
vederbörligen bemyndigade 
Europoltjänstemän som ska agera som dess 
kontrollmyndighet, som varken ska söka 
eller erhålla instruktioner om hur 
kontrollen ska utföras, och ska efter 
överenskommelse med var och en av 
medlemsstaterna utse en nationell 
åtkomstpunkt som ska vidarebefordra alla 
framställningar om jämförelser av 
fingeravtryck till det centrala systemet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kontrollmyndigheten ska fullgöra sina 
skyldigheter och arbetsuppgifter på ett 
oberoende sätt och ska varken söka eller 
erhålla instruktioner om hur kontrollen 
ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) antalet framställningar om markeringar 
och borttagning av markeringar som 
översänts i enlighet med artikel 18.1 och 2.

f) antalet framställningar om blockeringar 
och borttagning av blockeringar som 
översänts i enlighet med artikel 18.1 och 2.

Or. en

Ändringsförslag 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I slutet av varje år ska statistik upprättas 
i form av en sammanställning av den 
månatliga statistiken för året som även ska 
omfatta uppgifter om antalet personer för 
vilka träffar har registrerats enligt b, c, 
och d. Statistiken ska innehålla en 
presentation av uppgifterna per 
medlemsstat. 

2. I slutet av varje år ska statistik upprättas 
i form av en sammanställning av den 
månatliga statistiken för året som även ska 
omfatta uppgifter om antalet personer för 
vilka träffar har registrerats enligt b, c, 
och d. Statistiken ska innehålla en 
presentation av uppgifterna per 
medlemsstat. Resultatet ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 ska 
medlemsstater som inte kunnat ta 
fingeravtryck på en sökande på grund av 
åtgärder som vidtagits för att skydda den 

2. Genom undantag från punkt 1 ska 
medlemsstater som inte kunnat ta 
fingeravtryck på en sökande på grund av 
åtgärder som vidtagits för att skydda den 
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sökandes hälsa eller allmänhälsan ta 
fingeravtryck på den sökande så snart som 
möjligt och senast 48 timmar efter det att 
hindren undanröjts.

sökandes hälsa eller allmänhälsan ta 
fingeravtryck på den sökande så snart som 
möjligt och senast 48 timmar efter det att 
hindren undanröjts. Om en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person som söker internationellt skydd 
tillfälligt eller permanent är oförmögen 
att lämna fingeravtryck får detta inte 
inverka negativt på individens rättsliga 
situation. Det får i synnerhet inte utgöra 
tillräckliga grunder för att vägra att 
behandla eller avslå en asylansökan.

Or. en

Ändringsförslag 94
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en individ tillfälligt eller 
permanent är oförmögen att lämna 
fingeravtryck får detta inte inverka 
negativt på individens rättsliga situation. 
Det får i synnerhet inte utgöra tillräckliga 
grunder för att vägra att behandla eller
avslå en ansökan om internationellt 
skydd.

Or. en

Ändringsförslag 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ansvariga för det centrala systemet 
ska informera alla ursprungsmedlemsstater 

2. De ansvariga för det centrala systemet 
ska så snart som möjligt och senast efter 
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om att uppgifter, av den orsak som anges i 
punkt 1, raderats av en annan 
ursprungsmedlemsstat som registrerat en 
träff på överförda uppgifter om en person 
som omfattas av artikel 9.1 eller 
artikel 14.1.

72 timmar informera alla 
ursprungsmedlemsstater om att uppgifter, 
av den orsak som anges i punkt 1, raderats 
av en annan ursprungsmedlemsstat som 
registrerat en träff på överförda uppgifter 
om en person som omfattas av artikel 9.1 
eller artikel 14.1.

Or. en

Ändringsförslag 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska skyndsamt ta 
fingeravtryck på alla fingrar av varje 
tredjelandsmedborgare eller statslös person 
som är 14 år eller äldre och som grips av 
de behöriga kontrollmyndigheterna i 
samband med olaglig passage över 
medlemsstatens gräns landvägen, sjövägen 
eller luftvägen från ett tredjeland och som 
inte avvisas eller som fortfarande fysiskt 
befinner sig på medlemsstatens 
territorium och som inte kvarhållits, 
omhändertagits eller häktats under någon 
del av perioden från gripandet fram till 
verkställd utvisning efter 
avvisningsbeslut.

1. Varje medlemsstat ska skyndsamt ta 
fingeravtryck på alla fingrar av varje 
tredjelandsmedborgare eller statslös person 
som är 14 år eller äldre och som grips av 
de behöriga kontrollmyndigheterna i 
samband med olaglig passage över 
medlemsstatens gräns landvägen, sjövägen 
eller luftvägen från ett tredjeland och som 
inte avvisas.

Or. en

Ändringsförslag 97
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
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Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska skyndsamt ta 
fingeravtryck på alla fingrar av varje 
tredjelandsmedborgare eller statslös person 
som är 14 år eller äldre och som grips av 
de behöriga kontrollmyndigheterna i 
samband med olaglig passage över 
medlemsstatens gräns landvägen, sjövägen 
eller luftvägen från ett tredjeland och som 
inte avvisas eller som fortfarande fysiskt 
befinner sig på medlemsstatens 
territorium och som inte kvarhållits, 
omhändertagits eller häktats under någon 
del av perioden från gripandet fram till 
verkställd utvisning efter 
avvisningsbeslut.

1. Varje medlemsstat ska i enlighet med de 
skyddsbestämmelser som anges i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, 
Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och i Förenta 
nationernas konvention om barnets 
rättigheter, skyndsamt ta fingeravtryck av 
alla fingrar av varje tredjelandsmedborgare 
eller statslös person som är 14 år eller äldre 
och som grips av de behöriga 
kontrollmyndigheterna i samband med att 
utlänningen olagligen passerar 
medlemsstatens gräns landvägen, sjövägen 
eller luftvägen från ett tredje land och som 
inte avvisas. 

Or. en

Ändringsförslag 98
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den berörda medlemsstaten ska så snart 
som möjligt och senast 72 timmar efter 
den dag då gripandet ägt rum till det 
centrala systemet överföra följande 
uppgifter med avseende på varje 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person som avses i punkt 1, och som inte 
avvisas:

2. Den berörda medlemsstaten ska senast 
24 timmar efter det att fingeravtryck har 
tagits av den tredjelandsmedborgare eller 
statslösa person som avses i punkt 1 till 
det centrala systemet överföra följande 
uppgifter avseende personen i fråga:

Or. en

Ändringsförslag 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 ska 
uppgifterna i punkt 2 om personer som 
gripits enligt punkt 1 och som fortfarande 
fysiskt befinner sig på medlemsstatens 
territorium, men som kvarhållits, 
omhändertagits eller häktats i över 
72 timmar efter gripandet, överföras 
innan personen släpps.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 100
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 ska 
uppgifterna i punkt 2 om personer som 
gripits enligt punkt 1 och som fortfarande 
fysiskt befinner sig på medlemsstatens 
territorium, men som kvarhållits, 
omhändertagits eller häktats i över 
72 timmar efter gripandet, överföras 
innan personen släpps.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
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Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Underlåtelse att efterleva den tidsfrist 
på 72 timmar som anges i punkt 2 fritar 
inte medlemsstaterna från skyldigheten 
att ta och överlämna fingeravtryck till det 
centrala systemet. Om fingertopparnas 
tillstånd gör det omöjligt att ta 
fingeravtryck med en kvalitet som tillåter 
jämförelse enligt artikel 25 ska 
ursprungsmedlemsstaten ta nya 
fingeravtryck på den sökande och 
översända dem snarast möjligt, dock senast 
48 timmar efter det att avtrycken tagits.

4. Om fingertopparnas tillstånd gör det 
omöjligt att ta fingeravtryck med en 
kvalitet som tillåter jämförelse enligt 
artikel 25 ska ursprungsmedlemsstaten ta 
nya fingeravtryck på den sökande och 
översända dem snarast möjligt, dock senast 
48 timmar efter det att avtrycken tagits.

Or. en

Ändringsförslag 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 1 ska 
medlemsstater som inte kunnat ta 
fingeravtryck på en sökande, på grund av 
åtgärder som vidtagits för att skydda den 
sökandes hälsa eller allmänhälsan, ta 
dennes fingeravtryck och överföra dem 
inom den frist som anges i punkt 2 så snart 
hindren undanröjts.

5. Genom undantag från punkt 1 ska 
medlemsstater som inte kunnat ta 
fingeravtryck på en sökande, på grund av 
åtgärder som vidtagits för att skydda den 
sökandes hälsa eller allmänhälsan, ta 
dennes fingeravtryck och överföra dem 
inom den frist som anges i punkt 2 så snart 
hindren undanröjts. Om en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person som söker internationellt skydd 
tillfälligt eller permanent är oförmögen 
att lämna fingeravtryck får detta inte 
inverkan negativt på individens rättsliga 
situation.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om en individ tillfälligt eller 
permanent är oförmögen att lämna 
fingeravtryck får detta inte inverka 
negativt på individens rättsliga situation. 
Det får i synnerhet inte utgöra tillräckliga 
grunder för att vägra att behandla eller 
avslå en ansökan om internationellt 
skydd.

Or. en

Ändringsförslag 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De ansvariga för det centrala systemet 
ska informera alla ursprungsmedlemsstater 
om att uppgifter, av den orsak som anges i 
punkt 2 a eller b, raderats av en annan 
ursprungsmedlemsstat som registrerat en 
träff på uppgifter som varje medlemsstat 
har överfört om en person som omfattas av 
artikel 14.1.

3. De ansvariga för det centrala systemet 
ska så snart som möjligt och senast efter 
72 timmar informera alla 
ursprungsmedlemsstater om att uppgifter, 
av den orsak som anges i punkt 2 a eller b, 
raderats av en annan ursprungsmedlemsstat 
som registrerat en träff på överförda 
uppgifter om en person som omfattas av 
artikel 14.1. 

Or. en

Ändringsförslag 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
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Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De ansvariga för det centrala systemet 
ska informera alla ursprungsmedlemsstater 
om att uppgifter, av den orsak som anges i 
punkt 2 c, raderats av en annan 
ursprungsmedlemsstat som registrerat en 
träff på överförda uppgifter om en person 
som omfattas av artikel 9.1 eller 
artikel 14.1. 

4. De ansvariga för det centrala systemet 
ska så snart som möjligt och senast efter 
72 timmar informera alla 
ursprungsmedlemsstater om att uppgifter, 
av den orsak som anges i punkt 2, raderats 
av en annan ursprungsmedlemsstat som 
registrerat en träff på överförda uppgifter 
om en person som omfattas av artikel 9.1 
eller artikel 14.1. 

Or. en

Ändringsförslag 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Så snart som resultaten av 
jämförelsen har överförts till 
ursprungsmedlemsstaten ska den centrala 
enheten genast
a) radera uppgifter om fingeravtryck och 
andra uppgifter som överförts enligt 
punkt 1, och
b) förstöra de databärare som 
ursprungsmedlemsstaten använt för att 
överföra uppgifterna till den centrala 
enheten, såvida inte 
ursprungsmedlemsstaten har begärt att de 
ska lämnas tillbaka.

Or. en

Motivering

I juni 2012 konstaterade Europeiska datatillsynsmannens inspektörer att Eurodacs 
arkivsystem lagrar fullständiga fingeravtrycksuppgifter, inklusive kategori 3-begäran, vilket 
strider mot kravet i artikel 11.5 i den befintliga Eurodacförordningen. Kommissionen vill 
stryka denna bestämmelse, men den bör tvärtom förstärkas med tanke på följderna av tillgång 
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till Eurodac för brottsbekämpande ändamål och behovet av proportionalitet.

Ändringsförslag 107
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Så snart som resultaten av 
jämförelsen har överförts till 
ursprungsmedlemsstaten ska den centrala 
enheten genast
a) radera uppgifter om fingeravtryck och 
andra uppgifter som överförts enligt 
punkt 1, och
b) förstöra de databärare som 
ursprungsmedlemsstaten använt för att 
överföra uppgifterna till den centrala 
enheten, såvida inte 
ursprungsmedlemsstaten har begärt att de 
ska lämnas tillbaka.
Om en individ tillfälligt eller permanent 
är oförmögen att lämna fingeravtryck får 
detta inte inverka negativt på individens 
rättsliga situation. Det får i synnerhet inte 
utgöra tillräckliga grunder för att vägra 
att behandla eller avslå en ansökan om 
internationellt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Så snart som resultaten av 
jämförelsen har överförts till 



AM\917925SV.doc 57/100 PE500.400v01-00

SV

ursprungsmedlemsstaten ska den centrala 
enheten genast
a) radera uppgifter om fingeravtryck och 
andra uppgifter som överförts enligt 
punkt 1, och
b) förstöra de databärare som 
ursprungsmedlemsstaten använt för att 
överföra uppgifterna till den centrala 
enheten, såvida inte 
ursprungsmedlemsstaten har begärt att de 
ska lämnas tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 109
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Så snart som resultaten av 
jämförelsen har överförts till 
ursprungsmedlemsstaten ska den centrala 
enheten genast
a) radera uppgifter om fingeravtryck och 
andra uppgifter som överförts enligt 
punkt 1, och
b) förstöra de databärare som 
ursprungsmedlemsstaten använt för att 
överföra uppgifterna till den centrala 
enheten, såvida inte 
ursprungsmedlemsstaten har begärt att de 
ska lämnas tillbaka.

Or. en

Motivering

I juni 2012 konstaterade Europeiska datatillsynsmannens inspektörer att Eurodacs 
arkivsystem lagrar fullständiga fingeravtrycksuppgifter, inklusive kategori 3-begäran, vilket 
strider mot kravet i artikel 11.5 i den befintliga Eurodacförordningen. Kommissionen vill 
stryka denna bestämmelse, men den bör tvärtom förstärkas med tanke på följderna av tillgång 
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till Eurodac för brottsbekämpande ändamål och behovet av proportionalitet.

Ändringsförslag 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 Artikel 18

Markering av uppgifter Blockering av uppgifter
1. Den ursprungsmedlemsstat som beviljat 
en ansökan om internationellt skydd från 
en sökande vars uppgifter tidigare varit 
registrerade i det centrala systemet enligt 
artikel 11 ska markera de berörda 
uppgifterna enligt de villkor för 
elektronisk kommunikation med det 
centrala systemet som fastställts av byrån. 
Markeringen ska bevaras i det centrala 
systemet enligt artikel 12, för överföring 
enligt artikel 9.5. 

1. Uppgifter om en person som ansöker 
om internationellt skydd vilka har 
registrerats i enlighet med artikel 11 ska 
blockeras i den centrala databasen om 
personen i fråga har beviljats 
internationellt skydd i 
ursprungsmedlemsstaten. Denna 
blockering ska utföras av den centrala 
enheten enligt ursprungsmedlemsstatens 
anvisningar.

2. Ursprungsmedlemsstaten ska ta bort 
markeringen av uppgifter om en 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person vars uppgifter tidigare varit 
markerade enligt punkt 1 om personens 
status återkallats eller upphävts eller om 
personen förvägrats förnyelse av sin 
status i enlighet med artikel 14 eller19 i 
rådets direktiv 2004/83/EG. 

2. Träffar avseende personer som har 
beviljats internationellt skydd i en 
medlemsstat ska inte överföras. Den 
centrala enheten ska återsända ett 
negativt resultat till den ansökande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Förslag till förordning
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Artikel 18 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 Artikel 18

Markering av uppgifter Blockering av uppgifter
1. Den ursprungsmedlemsstat som beviljat 
en ansökan om internationellt skydd från 
en sökande vars uppgifter tidigare varit 
registrerade i det centrala systemet enligt 
artikel 11 ska markera de berörda 
uppgifterna enligt de villkor för 
elektronisk kommunikation med det 
centrala systemet som fastställts av byrån. 
Markeringen ska bevaras i det centrala 
systemet enligt artikel 12, för överföring 
enligt artikel 9.5. 

1. Uppgifter om en person som ansöker 
om internationellt skydd vilka har 
registrerats i enlighet med artikel 11 ska 
blockeras i den centrala databasen om 
personen i fråga har beviljats 
internationellt skydd i 
ursprungsmedlemsstaten. Denna 
blockering ska utföras av den centrala 
enheten enligt ursprungsmedlemsstatens 
anvisningar.

2. Ursprungsmedlemsstaten ska ta bort 
markeringen av uppgifter om en 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person vars uppgifter tidigare varit 
markerade enligt punkt 1 om personens 
status återkallats eller upphävts eller om 
personen förvägrats förnyelse av sin 
status i enlighet med artikel 14 eller 19 i 
rådets direktiv 2004/83/EG. 

2. Träffar avseende personer som har 
beviljats internationellt skydd i en 
medlemsstat ska inte överföras. Den 
centrala enheten ska återsända ett 
negativt resultat till den ansökande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 18 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 Artikel 18

Markering av uppgifter Blockering av uppgifter

1. Den ursprungsmedlemsstat som beviljat 
en ansökan om internationellt skydd från 
en sökande vars uppgifter tidigare varit 
registrerade i det centrala systemet enligt 

1. Uppgifter om en person som ansöker 
om internationellt skydd vilka har 
registrerats i enlighet med artikel 11 ska 
blockeras i den centrala databasen om 
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artikel 11 ska markera de berörda 
uppgifterna enligt de villkor för 
elektronisk kommunikation med det 
centrala systemet som fastställts av byrån. 
Markeringen ska bevaras i det centrala 
systemet enligt artikel 12, för överföring 
enligt artikel 9.5. 

personen i fråga har beviljats 
internationellt skydd i 
ursprungsmedlemsstaten. Denna 
blockering ska utföras av den centrala 
enheten enligt ursprungsmedlemsstatens 
anvisningar.

2. Ursprungsmedlemsstaten ska ta bort 
markeringen av uppgifter om en 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person vars uppgifter tidigare varit 
markerade enligt punkt 1 om personens 
status återkallats eller upphävts eller om 
personen förvägrats förnyelse av sin 
status i enlighet med artikel 14 eller 19 i 
rådets direktiv 2004/83/EG. 

2. Träffar avseende personer som har 
beviljats internationellt skydd i en 
medlemsstat ska inte överföras. Den 
centrala enheten ska återsända ett 
negativt resultat till den ansökande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Uppgifter om personer som har beviljats internationellt skydd bör inte markeras eftersom 
detta innebär att dessa uppgifter kan överföras till medlemsstaterna, även om den sökande 
har beviljats internationellt skydd.

Ändringsförslag 113
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 Denna artikel utgår.
Förfarande för jämförelser av 
fingeravtryck med Eurodacuppgifter
1. De utsedda myndigheter som avses i 
artikel 5.1 och Europol kan lämna en 
elektronisk framställan åtföljd av en 
motivering till kontrollmyndigheten om 
överföring för jämförelse av fingeravtryck 
till Eurodacs centrala system via den 
nationella åtkomstpunkten. Vid 
mottagandet av en framställan ska 
kontrollmyndigheten kontrollera om 
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villkoren för att göra en framställan om 
jämförelse är uppfyllda antingen enligt 
artikel 20 eller enligt artikel 21.
2. Om samtliga villkor för en framställan 
om jämförelse är uppfyllda ska 
kontrollmyndigheten överföra framställan 
om jämförelse till den nationella 
åtkomstpunkt som ska skicka den till 
Eurodacs centrala system för jämförelse 
med samtliga Eurodacuppgifter.
3. I brådskande undantagsfall kan 
kontrollmyndigheten när den mottar en 
framställan från en utsedd myndighet 
överföra fingeravtryck till den nationella 
åtkomstpunkten för omedelbar jämförelse 
och först i efterhand kontrollera om alla 
villkor i artikel 20 eller artikel 21 är 
uppfyllda, inklusive om ett brådskande 
undantagsfall verkligen varit för handen. 
Efterhandskontrollen ska äga rum utan 
oskälig fördröjning efter det att en 
framställan har behandlats.
4. Om det vid efterhandskontrollen 
framkommer att tillgången till uppgifter 
inte var motiverad ska den information 
som kommunicerades från Eurodac 
förstöras av alla myndigheter som har 
haft tillgång till den, och de ska informera 
kontrollmyndigheten om att så har skett.

Or. en

Ändringsförslag 114
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De utsedda myndigheter som avses i 
artikel 5.1 och Europol kan lämna en 
elektronisk framställan åtföljd av en 
motivering till kontrollmyndigheten om 
överföring för jämförelse av fingeravtryck 

1. De utsedda myndigheter som avses i 
artikel 5.1 och Europol kan i enlighet med 
artikel 20.1 lämna en elektronisk 
framställan åtföljd av en motivering till 
kontrollmyndigheten om överföring för 
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till Eurodacs centrala system via den 
nationella åtkomstpunkten. Vid 
mottagandet av en framställan ska 
kontrollmyndigheten kontrollera om 
villkoren för att göra en framställan om 
jämförelse är uppfyllda antingen enligt 
artikel 20 eller enligt artikel 21.

jämförelse av fingeravtryck till Eurodacs 
centrala system via den nationella 
åtkomstpunkten. Vid mottagandet av en 
framställan ska kontrollmyndigheten 
kontrollera om villkoren för att göra en 
framställan om jämförelse är uppfyllda 
antingen enligt artikel 20 eller enligt 
artikel 21.

Or. en

Motivering

Det bör uttryckligen anges att framställan bör uppfylla samtliga kriterier i artikel 20. 

Ändringsförslag 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De utsedda myndigheter som avses i 
artikel 5.1 och Europol kan lämna en 
elektronisk framställan åtföljd av en 
motivering till kontrollmyndigheten om 
överföring för jämförelse av fingeravtryck 
till Eurodacs centrala system via den 
nationella åtkomstpunkten. Vid 
mottagandet av en framställan ska 
kontrollmyndigheten kontrollera om 
villkoren för att göra en framställan om 
jämförelse är uppfyllda antingen enligt 
artikel 20 eller enligt artikel 21.

1. De utsedda myndigheter som avses i 
artikel 5.1 och Europol kan i enlighet med 
artikel 20.1 lämna en elektronisk 
framställan åtföljd av en motivering till 
kontrollmyndigheten om överföring för 
jämförelse av fingeravtryck till Eurodacs 
centrala system via den nationella 
åtkomstpunkten. Vid mottagandet av en 
framställan ska kontrollmyndigheten 
kontrollera om villkoren för att göra en 
framställan om jämförelse är uppfyllda 
antingen enligt artikel 20 eller enligt 
artikel 21.

Or. en

Motivering

Det bör uttryckligen anges att framställan bör uppfylla samtliga kriterier i artikel 20. Annars 
framgår det inte vad som ska anges i  framställan.
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Ändringsförslag 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I brådskande undantagsfall kan 
kontrollmyndigheten när den mottar en 
framställan från en utsedd myndighet 
överföra fingeravtryck till den nationella 
åtkomstpunkten för omedelbar jämförelse 
och först i efterhand kontrollera om alla 
villkor i artikel 20 eller artikel 21 är 
uppfyllda, inklusive om ett brådskande 
undantagsfall verkligen varit för handen. 
Efterhandskontrollen ska äga rum utan 
oskälig fördröjning efter det att en 
framställan har behandlats.

3. I brådskande undantagsfall när det är 
nödvändigt att förebygga en 
överhängande fara som är kopplad till ett 
terroristbrott eller ett annat grovt brott,
kan kontrollmyndigheten när den mottar en 
framställan från en utsedd myndighet 
överföra fingeravtryck till den nationella 
åtkomstpunkten för omedelbar jämförelse 
och först i efterhand kontrollera om alla 
villkor i artikel 20 eller artikel 21 är 
uppfyllda, inklusive om ett brådskande 
undantagsfall verkligen var för handen. 
Efterhandskontrollen ska äga rum utan 
oskälig fördröjning efter det att en 
framställan har behandlats.

Or. en

Motivering

Kraven för att förbigå förhandskontroller bör skärpas.

Ändringsförslag 117
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska offentliggöra en 
vägledande icke-bindande mall för 
Eurodacframställningar för användning i 
enlighet med artikel 19. Kriterierna i 
artikel 20.1 ska anges i mallen.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör kunna besluta internt om hur den ansökande myndighetens kontakt med 
kontrollmyndigheten bör vara utformad. Eftersom kontrollmyndigheten ska utvärdera 
kriterierna i artikel 20.1. i form av en ”elektronisk framställan” kan vägledning på EU-nivå 
om blankettens utformning vara till hjälp.

Ändringsförslag 118
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 Denna artikel utgår.
Villkor för de utsedda myndigheternas 
åtkomst till Eurodacuppgifter
1. De utsedda myndigheterna får göra en 
framställan om jämförelser av 
fingeravtryck med de uppgifter som lagras 
i Eurodacs centrala databas inom sitt 
befogenhetsområde endast om jämförelser 
i nationella databaser med fingeravtryck 
och andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt 
beslut 2008/615/RIF inte gett några 
positiva resultat och när
a) jämförelsen är nödvändig för att 
förebygga, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott,
b) jämförelsen är nödvändig i ett särskilt 
fall, vilket innebär att systematiska 
jämförelser inte får förekomma, och
c) det finns rimliga skäl att anta att en 
sådan jämförelse med Eurodacuppgifter 
kommer att bidra till att brotten i fråga 
förebyggs, upptäcks eller utreds.
2. En framställan om jämförelser med 
Eurodacuppgifter ska begränsas till 
sökningar på fingeravtryck.

Or. en
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Ändringsförslag 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De utsedda myndigheterna får göra en 
framställan om jämförelser av 
fingeravtryck med de uppgifter som lagras 
i Eurodacs centrala databas inom sitt 
befogenhetsområde endast om jämförelser 
i nationella databaser med fingeravtryck 
och andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt 
beslut 2008/615/RIF inte gett några 
positiva resultat och när

1. De utsedda myndigheterna får göra en 
framställan om jämförelser av 
fingeravtryck med de uppgifter som lagras 
i Eurodacs centrala databas inom sitt 
befogenhetsområde endast om jämförelser 
i nationella databaser med fingeravtryck,
informationssystemet för viseringar och 
minst en tredjedel av andra medlemsstaters 
automatiska fingeravtrycksdatabaser enligt 
beslut 2008/615/RIF inte gett några 
positiva resultat och när samtliga följande 
kumulativa villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Det bör vara ett förhandskrav att kontrollera i Eurodac innan en sökning görs i 
informationssystemet för viseringar, eftersom Eurodac innehåller fler fingeravtryck från 
tredjelandsmedborgare. Det bör dessutom klargöras att villkoren i artikel 20.1 är kumulativa.

Ändringsförslag 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De utsedda myndigheterna får göra en 
framställan om jämförelser av 
fingeravtryck med de uppgifter som lagras 
i Eurodacs centrala databas inom sitt 
befogenhetsområde endast om jämförelser 
i nationella databaser med fingeravtryck 
och andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt 

1. De utsedda myndigheterna får göra en 
framställan om jämförelser av 
fingeravtryck med de uppgifter som lagras 
i Eurodacs centrala databas inom sitt 
befogenhetsområde endast om jämförelser 
i nationella databaser med fingeravtryck 
och minst en tredjedel av andra 
medlemsstaters automatiska 
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beslut 2008/615/RIF inte gett några 
positiva resultat och när

fingeravtrycksdatabaser enligt 
beslut 2008/615/RIF och 
informationssystemet för viseringar inte 
gett några positiva resultat och när

Or. en

Ändringsförslag 121
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De utsedda myndigheterna får göra en 
framställan om jämförelser av 
fingeravtryck med de uppgifter som lagras 
i Eurodacs centrala databas inom sitt 
befogenhetsområde endast om jämförelser 
i nationella databaser med fingeravtryck 
och andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt 
beslut 2008/615/RIF inte gett några 
positiva resultat och när

1. De utsedda myndigheterna får lämna in
en elektronisk framställan om jämförelser 
av fingeravtryck med de uppgifter som 
lagras i Eurodacs centrala databas inom sitt 
befogenhetsområde endast om jämförelser 
i nationella databaser med fingeravtryck 
och andra medlemsstaters automatiska 
fingeravtrycksdatabaser enligt 
beslut 2008/615/RIF inte gett några 
positiva resultat och när

Or. en

Ändringsförslag 122
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) det finns bestyrkta misstankar om att 
förövare av terroristbrott eller grova brott 
har ansökt om internationellt skydd,

Or. en
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Ändringsförslag 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) det finns rimliga skäl att anta att en 
sådan jämförelse med Eurodacuppgifter 
kommer att bidra till att brotten i fråga 
förebyggs, upptäcks eller utreds.

c) det finns ett hot mot den allmänna 
säkerheten eller brottet som är så 
allvarligt att det kan anses vara berättigat 
att göra sökningar i en databas med
uppgifter om personer utan brottsligt 
förflutet och om det finns rimliga skäl att 
anta att en sådan jämförelse med 
Eurodacuppgifter väsentligen kommer att 
bidra till att brotten i fråga förebyggs, 
upptäcks eller utreds på grund av att det 
finns allvarliga skäl att förmoda att 
specifika personer för vilka en 
framställan om jämförelser med Eurodac 
har gjorts kommer att begå eller har 
begått eller är offer för terroristbrott eller 
andra grova brott.

Or. en

Ändringsförslag 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) det finns rimliga skäl att anta att en 
sådan jämförelse med Eurodacuppgifter 
kommer att bidra till att brotten i fråga 
förebyggs, upptäcks eller utreds.

c) det finns ett hot mot den allmänna 
säkerheten eller brottet som är så 
allvarligt att det kan anses vara berättigat 
att göra sökningar i en databas med 
uppgifter om personer utan brottsligt 
förflutet och om det finns rimliga skäl att 
anta att en sådan jämförelse med 
Eurodacuppgifter väsentligen kommer att 
bidra till att brotten i fråga förebyggs, 
upptäcks eller utreds.
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Or. en

Motivering

Denna ordalydelse i skäl 9 bör infogas i texten.

Ändringsförslag 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) det finns bestyrkta misstankar om att 
misstänkta för, förövare av eller offer för 
terroristbrott eller grova brott har ansökt 
om internationellt skydd,

Or. en

Motivering

Sökningar i Eurodac bör endast tillåtas under vissa begränsade omständigheter, som ett led i 
en pågående brottsutredning och i fall där det finns bestyrkta misstankar om att förövare eller 
misstänkta har ansökt om asyl. Eurodacsökningar bör inte bli en ”automatisk” sökning som 
utförs av de brottsbekämpande myndigheterna.

Ändringsförslag 126
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) det finns bestyrkta misstankar om att 
förövare eller offer omfattas av någon av 
förordningens kategorier.

Or. en

Motivering

I skäl 9 anger kommissionen att myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten skulle 
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kunna få tillgång till Eurodac i väl avgränsade fall, då bestyrkta misstankar föreligger om att 
förövare av terroristbrott eller grova brott har ansökt om asyl. I skäl 26 anges att detta även 
kan gälla brottsoffer. Denna princip är mycket viktig, och bör därför anges i både artikeln 
och skälet. 

Ändringsförslag 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) då bestyrkta misstankar föreligger om 
att förövaren eller offret för brottet i fråga 
har ansökt om internationellt skydd. 

Or. en

Ändringsförslag 128
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 Denna artikel utgår.
Villkor för Europols åtkomst till 
Eurodacuppgifter
1. Framställningar från Europol om 
jämförelser med Eurodacuppgifter ska 
ske inom ramen för denna byrås uppdrag 
och när detta är nödvändigt för att den 
ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i 
kraft av Europolbeslutet samt för 
specialanalyser eller analyser av allmän 
karaktär och strategiskt slag.
2. Framställningar om jämförelser med 
Eurodacuppgifter ska begränsas till 
jämförelser av fingeravtryck.
3. Behandling av information som 
erhållits av Europol genom jämförelser 



PE500.400v01-00 70/100 AM\917925SV.doc

SV

med Eurodac förutsätter tillåtelse från 
ursprungsmedlemsstaten. Europol ska 
inhämta detta tillstånd från den nationella 
Europolenheten i medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 129
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med artikel 20.1 bör 
Europol emellertid endast få tillgång till 
Eurodac i speciella fall, under speciella 
omständigheter och enligt stränga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 130
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 Denna artikel utgår.
Kommunikation mellan 
kontrollmyndigheter och de nationella 
åtkomstpunkter
1. Eurodacs 
kommunikationsinfrastruktur ska 
användas för överföring av uppgifter från 
medlemsstaternas kontrollmyndigheter 
och Europol till de nationella 
åtkomstpunkterna och vice versa. All 
kommunikation ska ske elektroniskt.
2. Fingeravtryck ska behandlas digitalt av 
medlemsstaten och överföras i det 
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dataformat som avses i bilaga I, så att 
jämförelsen kan göras med det 
elektroniska systemet för igenkänning av 
fingeravtryck.

Or. en

Ändringsförslag 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resultatet av jämförelsen ska 
omedelbart kontrolleras av en expert på 
fingeravtryck i ursprungsmedlemsstaten. 
Slutlig identifiering ska göras av 
ursprungsmedlemsstaten i samarbete med 
de berörda medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 32 i Dublinförordningen.

4. Resultatet av jämförelsen ska 
omedelbart kontrolleras av en erfaren 
expert på fingeravtryck i 
ursprungsmedlemsstaten. Slutlig 
identifiering ska göras av 
ursprungsmedlemsstaten i samarbete med 
de berörda medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 32 i Dublinförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den slutliga identifieringen enligt 
punkt 4 visar att resultatet av jämförelsen i 
det centrala systemet innehåller 
felaktigheter ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen och byrån om 
detta. 

5. Om den slutliga identifieringen enligt 
punkt 4 visar att resultatet av jämförelsen i 
det centrala systemet innehåller 
felaktigheter ska medlemsstaterna så snart 
som möjligt och senast efter 72 timmar 
underrätta kommissionen och byrån om 
detta samt så snart som möjligt och senast 
efter 72 timmar informera den andra 
berörda medlemsstaten om att uppgifterna 
innehåller felaktigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 133
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den slutliga identifieringen enligt 
punkt 4 visar att resultatet av jämförelsen i 
det centrala systemet innehåller 
felaktigheter ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen och byrån om 
detta. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 134
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De myndigheter i medlemsstaterna som 
enligt punkt 1 ska ha tillgång till de 
uppgifter som registrerats i det centrala 
systemet ska vara de som utses av 
respektive medlemsstat för tillämpningen 
av artikel 1.1. När en myndighet utses ska 
det anges uttryckligen vilken enhet som 
ska ansvara för de uppgifter som gäller 
genomförandet av denna förordning. Varje 
medlemsstat ska utan dröjsmål förse 
kommissionen och byrån med en 
förteckning över dessa myndigheter och 
alla förändringar i denna. Byrån ska 
offentliggöra den konsoliderade 
förteckningen i Europeiska unionens 
officiella tidning. Om förteckningen ändras 
ska byrån en gång om året offentliggöra en 

2. De myndigheter i medlemsstaterna som 
enligt punkt 1 ska ha tillgång till de 
uppgifter som registrerats i det centrala 
systemet ska vara de som utses av 
respektive medlemsstat för tillämpningen 
av artikel 1.1. När en myndighet utses ska 
det anges exakt vilken enhet som ska 
ansvara för de uppgifter som gäller 
genomförandet av denna förordning. Varje 
medlemsstat ska utan dröjsmål förse 
kommissionen och 
förvaltningsmyndigheten med en 
förteckning över dessa myndigheter och 
alla förändringar i denna samt, inom 30 
dagar efter eventuella ändringar i denna 
förteckning, med uppgifter om sådana 
ändringar. Byrån ska offentliggöra den 
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uppdaterad konsoliderad förteckning. konsoliderade förteckningen i Europeiska 
unionens officiella tidning. Om 
förteckningen ändras ska byrån en gång om 
året offentliggöra en uppdaterad 
konsoliderad förteckning.

Or. en

Ändringsförslag 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De myndigheter i medlemsstaterna som 
enligt punkt 1 ska ha tillgång till de 
uppgifter som registrerats i det centrala 
systemet ska vara de som utses av 
respektive medlemsstat för tillämpningen 
av artikel 1.1. När en myndighet utses ska 
det anges uttryckligen vilken enhet som 
ska ansvara för de uppgifter som gäller 
genomförandet av denna förordning. Varje 
medlemsstat ska utan dröjsmål förse 
kommissionen och byrån med en 
förteckning över dessa myndigheter och 
alla förändringar i denna. Byrån ska 
offentliggöra den konsoliderade 
förteckningen i Europeiska unionens 
officiella tidning. Om förteckningen ändras 
ska byrån en gång om året offentliggöra en 
uppdaterad konsoliderad förteckning. 

2. De myndigheter i medlemsstaterna som 
enligt punkt 1 ska ha tillgång till de 
uppgifter som registrerats i det centrala 
systemet ska vara de som utses av 
respektive medlemsstat för tillämpningen 
av artikel 1.1. När en myndighet utses ska
det anges uttryckligen vilken enhet som 
ska ansvara för de uppgifter som gäller 
genomförandet av denna förordning. Varje 
medlemsstat ska utan dröjsmål förse 
kommissionen och byrån med en 
förteckning över dessa enheter och alla 
förändringar i denna. Byrån ska 
offentliggöra den konsoliderade 
förteckningen i Europeiska unionens 
officiella tidning. Om förteckningen ändras 
ska byrån regelbundet offentliggöra en 
uppdaterad konsoliderad förteckning 
online.

Or. en

Motivering

För konsekvensens skull bör medlemsstaterna inte bara vara skyldiga att ange den exakta 
ansvariga enheten, utan även att anmäla detta till kommissionen och byrån.

Ändringsförslag 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som omfattas av denna 
förordning ska av ursprungsmedlemsstaten 
skriftligen eller i lämpliga fall muntligen 
informeras om följande, på ett språk som 
han eller hon rimligen förväntas förstå:

1. En person som omfattas av denna 
förordning ska av ursprungsmedlemsstaten 
skriftligen eller i lämpliga fall muntligen 
informeras om följande, på ett språk som 
han eller hon förstår:

Or. en

Motivering

Fingeravtrycken kan användas av brottsbekämpande myndigheter i brottsfall, och därför är 
det viktigt att den berörda personen fullständigt förstår de eventuella följderna av att lämna 
sina uppgifter. 

Ändringsförslag 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som omfattas av denna 
förordning ska av ursprungsmedlemsstaten 
skriftligen eller i lämpliga fall muntligen 
informeras om följande, på ett språk som 
han eller hon rimligen förväntas förstå:

1. En person som omfattas av denna 
förordning ska av ursprungsmedlemsstaten 
skriftligen eller om så är nödvändigt
muntligen informeras om följande, på ett 
språk som han eller hon förstår eller 
rimligen kan antas förstå:

Or. en

Ändringsförslag 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
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Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När det gäller ändamålen med 
behandlingen av uppgifterna i Eurodac, 
inklusive en redogörelse för målen med 
Dublinförordningen i enlighet med 
artikel 4 i den förordningen.

b) Ändamålen med behandlingen av 
uppgifterna i Eurodac, inklusive en 
redogörelse för målen med 
Dublinförordningen i enlighet med 
artikel 4 i den förordningen, och en 
fullständig och tydlig förklaring av 
brottsbekämpande myndigheters eller 
Europols eventuella tillgång för 
brottsbekämpande ändamål.

Or. en

Motivering

Fingeravtrycken kan användas av brottsbekämpande myndigheter i brottsfall, och därför är 
det viktigt att den berörda personen fullständigt förstår de eventuella följderna av att lämna 
sina uppgifter.

Ändringsförslag 139
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När det gäller ändamålen med 
behandlingen av uppgifterna i Eurodac, 
inklusive en redogörelse för målen med 
Dublinförordningen i enlighet med 
artikel 4 i den förordningen.

b) När det gäller ändamålen med 
behandlingen av uppgifterna i Eurodac 
inklusive en redogörelse för målen med 
Dublinförordningen i enlighet med 
artikel 4 i den förordningen och att tillgång 
till Eurodac kan beviljas för 
brottsbekämpande ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 140
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
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Artikel 29 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förekomsten av rättigheter att få tillgång 
till uppgifter som rör honom eller henne 
och att begära att oriktiga uppgifter 
korrigeras eller att olagligen behandlade 
uppgifter raderas, inbegripet rätten att få 
information om förfarandena för utövande 
av dessa rättigheter och kontaktuppgifter 
till de nationella tillsynsmyndigheter som 
avses i artikel 31.1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En gemensam broschyr, som ska innehålla 
minst uppgifterna i punkt 1 i denna artikel 
samt de som anges i artikel 4.1 i 
Dublinförordningen, ska sammanställas 
enligt förfarandet i artikel 40.2 i 
Dublinförordningen. Broschyren ska vara 
tydlig och lättbegriplig, och vara utformad 
på ett språk som den berörda personen 
förstår eller rimligen förväntas förstå. 

En gemensam broschyr, som ska innehålla 
minst uppgifterna i punkt 1 i denna artikel 
samt de som anges i artikel 4.1 i 
Dublinförordningen, ska sammanställas 
enligt förfarandet i artikel 40.2 i 
Dublinförordningen. Broschyren ska vara 
tydlig och lättbegriplig, och vara utformad 
på ett språk som den berörda personen 
förstår eller rimligen förväntas förstå. Den 
ska också innehålla information om den 
registrerades rättigheter och möjligheten 
att få hjälp från nationella 
tillsynsmyndigheter samt kontaktuppgifter 
till kontrollmyndigheten och de nationella 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht



AM\917925SV.doc 77/100 PE500.400v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den som omfattas av den här 
förordningen är minderårig ska 
medlemsstaterna lämna informationen på 
ett sätt som är anpassat till personens ålder.

Om den som omfattas av den här 
förordningen är minderårig ska 
medlemsstaterna lämna informationen på 
ett sätt som är anpassat till personens ålder. 
Kommissionen ska tillhandahålla 
medlemsstaterna broschyrmallar för såväl 
vuxna som minderåriga.

Or. en

Ändringsförslag 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om en person begär tillgång till 
uppgifter som rör honom eller henne i 
enlighet med punkt 2 ska den behöriga 
myndigheten upprätta och bevara en 
handling där det anges att en sådan begäran 
skett, och på uppmaning från de nationella 
tillsynsmyndigheter som avses i artikel 25 
göra handlingen tillgänglig för dessa 
myndigheter.

9. Om en person begär tillgång till 
uppgifter som rör honom eller henne i 
enlighet med punkt 2 ska den behöriga 
myndigheten upprätta och bevara en 
handling där det anges att en sådan begäran 
skett, och på uppmaning från de nationella 
tillsynsmyndigheter som avses i artikel 25 
göra handlingen tillgänglig för dessa 
myndigheter. Den behöriga myndigheten 
ska omedelbart informera de nationella 
tillsynsmyndigheterna om en person 
begär rättelse eller radering av sina 
uppgifter. Senast tre veckor efter begäran 
ska den behöriga myndigheten för de 
nationella tillsynsmyndigheterna bekräfta 
att den har vidtagit åtgärder för att rätta 
till eller radera uppgifterna. Om 
medlemsstaten inte anser att uppgifterna i 
det centrala systemet är felaktiga eller har 
registrerats olagligen ska den ange skälen 
till att den inte är beredd att rätta till eller 
radera uppgifterna. 
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Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheternas roll bör stärkas eftersom personer vars uppgifter lagras 
i Eurodac förmodligen inte känner till vilka rättigheter och förfaranden som gäller på 
dataskyddsområdet i medlemsstaterna. Om brottsbekämpande myndigheter får tillgång till 
uppgifterna är det ännu viktigare att de berörda personerna kan få hjälp av de nationella 
tillsynsmyndigheterna. 

Ändringsförslag 144
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska se till att en granskning av 
behandlingen av personuppgifter i 
enlighet med artikel 1.2 utförs varje år, 
inbegripet en analys av alla elektroniska 
framställningar.
Granskningen ska bifogas de årsrapporter 
som medlemsstaterna ska lämna i enlighet 
med artikel 40.8.

Or. en

Motivering

Den nationella dataskyddsmyndigheten bör en gång om året granska användningen av 
Eurodac, särskilt när det gäller brottsbekämpande ändamål. I enlighet med artikel 40 ska 
medlemsstaterna lägga fram årsrapporter för Europaparlamentet. De nationella 
myndigheternas användning av Eurodac för brottsbekämpande ändamål bör dock granskas 
av de nationella dataskyddsmyndigheterna och resultaten av dessa granskningar bör också 
meddelas parlamentet.

Ändringsförslag 145
Renate Weber

Förslag till förordning
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Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska datatillsynsmannen ska 
bevaka att all behandling av 
personuppgifter i samband med Eurodac, i 
synnerhet vid byrån, sker enligt 
bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 45/2001 och denna förordning.

1. Europeiska datatillsynsmannen ska 
bevaka att all behandling av
personuppgifter i samband med Eurodac, i 
synnerhet vid byrån och av Europol, sker 
enligt bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 45/2001 och denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska datatillsynsmannen ska se 
till att en granskning av byråns behandling 
av personuppgifter genomförs minst vart 
fjärde år i enlighet med internationella 
revisionsstandarder. En rapport från dessa 
granskningar ska sändas till 
Europaparlamentet, rådet, byrån och de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Byrån 
ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten 
antas.

2. Europeiska datatillsynsmannen ska se 
till att en granskning av byråns behandling 
av personuppgifter genomförs minst 
vartannat år i enlighet med internationella 
revisionsstandarder. En rapport från dessa 
granskningar ska sändas till 
Europaparlamentet, rådet, byrån och de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Byrån 
ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten 
antas.

Or. en

Ändringsförslag 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska se till att en granskning av 
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behandlingen av personuppgifter i 
enlighet med artikel 1.2 utförs varje år, 
inbegripet en analys av alla elektroniska 
framställningar.
Granskningen ska bifogas de årsrapporter 
som medlemsstaterna ska lämna i enlighet
med artikel 40.8.

Or. en

Motivering

Den nationella dataskyddsmyndigheten bör en gång om året granska användningen av 
Eurodac, särskilt när det gäller brottsbekämpande ändamål. I enlighet med artikel 40 ska 
medlemsstaterna lägga fram årsrapporter för Europaparlamentet. De nationella 
myndigheternas användning av Eurodac för brottsbekämpande ändamål bör dock granskas 
av de nationella dataskyddsmyndigheterna och resultaten av dessa granskningar bör också 
meddelas parlamentet.

Ändringsförslag 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Både nationella och europeiska 
tillsynsmyndigheter ska förses med 
tillräckliga ekonomiska resurser och 
personalresurser för att kunna övervaka 
användningen av och tillgången till 
Eurodacuppgifter på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 149
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
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Skydd av personuppgifter för att 
förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott och andra grova brott
1. Rambeslut 2008/977/RIF är tillämpligt 
på behandling av relevanta 
personuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål enligt denna förordning.
2. Europols behandling av 
personuppgifter i enlighet denna 
förordning ska vara förenlig med 
beslut 2009/371/RIF.
3. De personuppgifter som erhålls från 
Eurodac i enlighet med denna förordning 
ska enbart behandlas för att förhindra, 
upptäcka och utreda terroristbrott eller 
andra grova brott.
4. Personuppgifter som en medlemsstat 
eller Europol har erhållit från Eurodac i 
kraft av denna förordning ska raderas i 
det nationella registret och i Europols 
register efter en månad, om inte 
uppgifterna behövs i en specifik pågående 
brottsutredning som företas av denna 
medlemsstat, eller av Europol.
5. Övervakningen av lagenligheten vid 
medlemsstaternas behandling av 
personuppgifter enligt denna förordning, 
inklusive överföringar av dessa uppgifter 
till och från Eurodac, ska handhas av de 
nationella behöriga myndigheter som 
utsetts i enlighet med 
rambeslut 2008/977/RIF.

Or. en

Ändringsförslag 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De personuppgifter som erhålls från 3. De personuppgifter som erhålls från 
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Eurodac i enlighet med denna förordning 
ska enbart behandlas för att förhindra, 
upptäcka och utreda terroristbrott eller 
andra grova brott.

Eurodac i enlighet med denna förordning 
för de ändamål som fastställs i artikel 1.2 
ska enbart behandlas för att förhindra, 
upptäcka och utreda det specifika brott 
som medlemsstaten eller Europol har 
begärt uppgifterna för.

Or. en

Motivering

Syftet är att se till att denna artikel överensstämmer med artikel 33.4.

Ändringsförslag 151
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Personuppgifter som en medlemsstat 
eller Europol har erhållit från Eurodac i 
kraft av denna förordning ska raderas i 
det nationella registret och i Europols 
register efter en månad, om inte 
uppgifterna behövs i en specifik pågående 
brottsutredning som företas av denna 
medlemsstat, eller av Europol.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Personuppgifter som en medlemsstat 
eller Europol har erhållit från Eurodac i 
kraft av denna förordning ska raderas i det 
nationella registret och i Europols register 

4. Personuppgifter och sökregister som en 
medlemsstat eller Europol har erhållit från 
Eurodac i kraft av denna förordning ska 
raderas i det nationella registret och i 
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efter en månad, om inte uppgifterna behövs 
i en specifik pågående brottsutredning som 
företas av denna medlemsstat, eller av 
Europol.

Europols register efter en månad, om inte 
uppgifterna behövs i en specifik pågående 
brottsutredning som uppgifterna har 
begärts för och som företas av denna 
medlemsstat, eller av Europol.

Or. en

Motivering

Kraven avseende radering behöver skärpas och utvidgas till att omfatta sökregister.

Ändringsförslag 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Personuppgifter som en medlemsstat 
eller Europol har erhållit från Eurodac i 
kraft av denna förordning ska raderas i det
nationella registret och i Europols register 
efter en månad, om inte uppgifterna behövs 
i en specifik pågående brottsutredning som 
företas av denna medlemsstat, eller av 
Europol.

4. Personuppgifter och sökregister som en 
medlemsstat eller Europol har erhållit från 
Eurodac i kraft av denna förordning ska 
raderas i alla nationella register och i hela
Europols register efter en månad, om inte 
uppgifterna behövs i en specifik pågående 
brottsutredning som uppgifterna har 
begärts för och som företas av denna 
medlemsstat, eller av Europol.

Or. en

Motivering

Kraven avseende radering behöver skärpas och utvidgas till att omfatta sökregister.

Ändringsförslag 154
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiskt skydda uppgifter, bland annat a) fysiskt skydda uppgifter, bland annat 
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genom att utarbeta beredskapsplaner för att 
skydda kritisk infrastruktur,

genom att utarbeta beredskapsplaner för att 
skydda relevant infrastruktur,

Or. en

Ändringsförslag 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiskt skydda uppgifter, bland annat 
genom att utarbeta beredskapsplaner för att 
skydda kritisk infrastruktur,

a) fysiskt skydda uppgifter, bland annat 
genom att utarbeta beredskapsplaner för att 
skydda relevant infrastruktur,

Or. en

Ändringsförslag 156
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fysiskt skydda uppgifter, bland annat
genom att utarbeta beredskapsplaner för att 
skydda kritisk infrastruktur,

a) fysiskt skydda uppgifter, bland annat 
genom att utarbeta beredskapsplaner för att 
skydda relevant infrastruktur,

Or. en

Ändringsförslag 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) se till att alla myndigheter med rätt att g) se till att alla myndigheter med rätt att 
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söka på uppgifter i Eurodac skapar profiler 
som beskriver uppgifter och ansvar för 
personer som har rätt att få tillgång till, 
lägga in, uppdatera, radera och söka 
uppgifter och på begäran utan dröjsmål ger 
de nationella tillsynsmyndigheter som 
avses i artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF 
tillgång till dessa profiler 
(personalprofiler),

söka på uppgifter i Eurodac skapar profiler 
som beskriver uppgifter och ansvar för 
personer som har rätt att få tillgång till, 
lägga in, uppdatera, radera och söka 
uppgifter och på begäran utan dröjsmål ger 
de nationella tillsynsmyndigheter som 
avses i artikel 28 i direktiv 95/46/EG och
artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF 
tillgång till dessa profiler (personalprofiler) 
samt all annan information som 
myndigheterna kan behöva för att utöva 
tillsyn,

Or. en

Ändringsförslag 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) övervaka att de säkerhetsåtgärder som 
avses i denna punkt är verkningsfulla och 
vidta erforderliga organisatoriska åtgärder i 
fråga om inre övervakning för att 
säkerställa att denna förordning efterlevs 
(egenrevision).

k) övervaka att de säkerhetsåtgärder som 
avses i denna punkt är verkningsfulla och 
vidta erforderliga organisatoriska åtgärder i 
fråga om inre övervakning för att 
säkerställa att denna förordning efterlevs 
(egenrevision). När det gäller 
reservplanen ska medlemsstaterna 
informera byrån och de nationella 
tillsynsmyndigheterna om eventuella 
säkerhetsincidenter som de har upptäckt i 
sina system. Byrån ska informera 
medlemsstaterna, Europol och 
Europeiska datatillsynsmyndigheten om 
eventuella säkerhetsincidenter. Alla 
parter ska samarbeta under 
säkerhetsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 159
Renate Weber
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) övervaka att de säkerhetsåtgärder som 
avses i denna punkt är verkningsfulla och 
vidta erforderliga organisatoriska åtgärder i 
fråga om inre övervakning för att 
säkerställa att denna förordning efterlevs 
(egenrevision).

k) övervaka att de säkerhetsåtgärder som 
avses i denna punkt är verkningsfulla och 
vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder i 
fråga om inre övervakning för att 
säkerställa att denna förordning efterlevs 
(egenrevision) och även nära 
realtidsobservation av systemet med hjälp 
av specialiserade verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 160
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska informera byrån 
om eventuella säkerhetsincidenter som de 
har upptäckt i sina system.
Byrån ska informera alla intressenter om 
sådana säkerhetsincidenter. 
Alla parter ska samarbeta under en 
säkerhetsincident.
De nationella tillsynsmyndigheterna och 
Europeiska datatillsynsmannen ska också 
informeras om eventuella 
säkerhetsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
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Artikel 35 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personuppgifter som en medlemsstat eller 
Europol i kraft av denna förordning erhållit 
från Eurodacs centrala databas får inte 
överföras eller göras tillgängliga för 
tredjeländer eller internationella 
organisationer eller privata enheter som är 
etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen. Detta förbud påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att överföra sådana 
uppgifter till tredjeländer för vilka 
Dublinförordningen är tillämplig.

Personuppgifter som en medlemsstat eller 
Europol i kraft av denna förordning erhållit 
från Eurodacs centrala databas, inbegripet 
personuppgifter som erhållits av en 
medlemsstat och vidarebehandlats i 
nationella databaser för 
brottsbekämpande ändamål, får inte 
överföras eller göras tillgängliga för 
tredjeländer eller internationella 
organisationer eller privata enheter som är 
etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen. Detta förbud påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att överföra sådana 
uppgifter till tredjeländer för vilka 
Dublinförordningen är tillämplig, på 
villkor att en medlemsstat som överför 
sådana uppgifter har fått en garanti från 
det berörda tredjelandet om att det inte 
kommer att överföra uppgifterna eller 
göra dem tillgängliga för andra 
tredjeländer, internationella 
organisationer eller privata enheter som 
är etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen.

Or. en

Motivering

Överföring av uppgifter till tredjeländer måste förbjudas, inbegripet alla uppgifter och all 
information som utbyts mellan medlemsstaterna vid en ”positiv träff” i Eurodac.

Ändringsförslag 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 35 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personuppgifter som en medlemsstat eller 
Europol i kraft av denna förordning erhållit 

Personuppgifter som en medlemsstat eller 
Europol i kraft av denna förordning erhållit 
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från Eurodacs centrala databas får inte 
överföras eller göras tillgängliga för 
tredjeländer eller internationella 
organisationer eller privata enheter som är 
etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen. Detta förbud påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att överföra sådana 
uppgifter till tredjeländer för vilka 
Dublinförordningen är tillämplig.

från Eurodacs centrala databas får inte 
överföras eller göras tillgängliga för 
tredjeländer eller internationella 
organisationer eller privata enheter som är 
etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen. Detta förbud påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att överföra sådana 
uppgifter till tredjeländer för vilka 
Dublinförordningen är tillämplig.
Personuppgifter som en medlemsstat eller 
Europol har erhållit och som 
vidarebehandlas i nationella databaser får 
inte överföras eller göras tillgängliga för 
tredjeländer, internationella 
organisationer eller privata enheter som 
är etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen.

Or. en

Motivering

Förbudet mot överföringar bör utvidgas till att omfatta uppgifter som har vidarebehandlats.

Ändringsförslag 163
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 35 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personuppgifter som en medlemsstat eller 
Europol i kraft av denna förordning erhållit 
från Eurodacs centrala databas får inte 
överföras eller göras tillgängliga för 
tredjeländer eller internationella 
organisationer eller privata enheter som är 
etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen. Detta förbud påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att överföra sådana 
uppgifter till tredjeländer för vilka 
Dublinförordningen är tillämplig.

Personuppgifter som en medlemsstat eller 
Europol i kraft av denna förordning erhållit 
från Eurodacs centrala databas får inte 
överföras eller göras tillgängliga för 
tredjeländer eller internationella 
organisationer eller privata enheter som är 
etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen. Detta förbud påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att överföra sådana 
uppgifter till tredjeländer för vilka 
Dublinförordningen är tillämplig. 
Personuppgifter som en medlemsstat eller 
Europol ha erhållit och som 
vidarebehandlas i nationella databaser får 
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inte överföras eller göras tillgängliga för 
tredjeländer, internationella 
organisationer eller privata enheter som 
är etablerade i eller utanför Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 164
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Loggen eller dokumentationen ska under 
alla omständigheter utvisa följande:

2. Loggen eller dokumentationen ska under 
alla omständigheter utvisa följande:

a) Det exakta syftet med en framställan om 
jämförelse, inklusive den berörda formen 
av terroristbrott eller annat grovt brott och, 
för Europols del, det exakta syftet med 
framställan om jämförelse.

a) Det exakta syftet med en framställan om 
jämförelse, inklusive den berörda formen 
av terroristbrott eller annat grovt brott och, 
för Europols del, det exakta syftet med 
framställan om jämförelse.

b) Referensnummer för det nationella 
registret.

b) Referensnummer för det nationella 
registret.

c) Datum och exakt klockslag för en 
framställan om jämförelse från den 
nationella åtkomstpunkten till Eurodacs 
centrala system.

c) Datum och exakt klockslag för en 
framställan om jämförelse från den 
nationella åtkomstpunkten till Eurodacs 
centrala system.

d) Namn på den myndighet som har begärt 
tillgång till uppgifter för jämförelse, och 
ansvarig person som har gjort framställan 
och behandlat uppgifterna.

d) Namn på den myndighet som har begärt 
tillgång till uppgifter för jämförelse, och 
ansvarig person som har gjort framställan 
och behandlat uppgifterna.

e) När så är tillämpligt, användning av 
det förfarande för brådskande 
undantagsfall som avses i artikel 19.3 och 
det beslut som fattats med avseende på 
efterhandskontrollen.
f) Vilka uppgifter som använts för 
jämförelsen.

da) Vilka uppgifter som använts för 
jämförelsen.

g) I enlighet med nationella bestämmelser 
eller Europolbeslutets bestämmelser, 
kännetecken för identifiering av den 
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tjänsteman som har utfört sökningen och 
av den tjänsteman som beordrade 
sökningen eller överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 165
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Led t, u och v ska ersättas med följande: a) Led t, u och v ska ersättas med följande:
”t) anta rapporterna om den tekniska 
funktionen hos SIS II enligt artikel 50.4 
i förordning (EG) nr 1987/2006 respektive 
artikel 66.4 i beslut 2007/533/RIF, hos VIS
enligt artikel 50.3 i förordning 
(EG) nr 767/2008 respektive artikel 17.3 
i beslut 2008/633/RIF, och Eurodac i 
enlighet med artikel 40.4 i förordning (EU) 
nr …./…[i Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Eurodac för 
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv 
tillämpning av förordning (EU) nr {…/….} 
om kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en ansökan om internationellt skydd 
som en tredjelandsmedborgare eller en 
statslös person har gett in i någon 
medlemsstat] och för när 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter begär jämförelser med 
uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande 
ändamål.

”t) anta rapporterna om den tekniska 
funktionen hos SIS II enligt artikel 50.4 
i förordning (EG) nr 1987/2006 respektive 
artikel 66.4 i beslut 2007/533/RIF, hos VIS 
enligt artikel 50.3 i förordning 
(EG) nr 767/2008 respektive artikel 17.3 
i beslut 2008/633/RIF, och Eurodac i 
enlighet med artikel 40.4 i förordning (EU) 
nr …./…[i Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av Eurodac för 
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv 
tillämpning av förordning (EU) nr {…/….} 
om kriterier och mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för att 
pröva en ansökan om internationellt skydd
som en tredjelandsmedborgare eller en 
statslös person har gett in i någon 
medlemsstat]. 

Or. en

Ändringsförslag 166
Cornelis de Jong
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artikel 15.4 ska ersättas med följande: utgår
“4. Europol och Eurojust får delta i 
styrelsens möten som observatörer när en 
fråga rörande SIS II, i samband med 
tillämpningen av beslut 2007/533/RIF, är 
på dagordningen. Europol får också delta 
vid styrelsens möten som observatör när 
en fråga rörande VIS i samband med 
tillämpningen av beslut 2008/633/RIF, 
eller en fråga rörande Eurodac i samband 
med tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/…. [om inrättande 
av Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv tillämpning 
av förordning (EU) nr …/…], är på 
dagordningen.”

Or. en

Ändringsförslag 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 5 ska led g ersättas med 
följande:

utgår

”g) utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 17 i tjänsteföreskrifterna fastställa 
sekretesskrav som överensstämmer med 
artikel 17 i förordning (EG) nr 1987/2006, 
artikel 17 i beslut 2007/533/RIF 
respektive artikel 26.9 i förordning (EG) 
nr 767/2008, och av artikel 4.6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/…. [om inrättande 
av Eurodac för jämförelse av 
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fingeravtryck för en effektiv tillämpning 
av förordning (EU) nr …/…],”

Or. en

Ändringsförslag 168
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Artikel 19.3 ska ersättas med följande: utgår
"3. Europol och Eurojust får utse varsin 
företrädare i den rådgivande gruppen för 
SIS II. Europol får även utse en 
företrädare i den rådgivande gruppen för 
VIS respektive i den rådgivande gruppen 
för Eurodac.

Or. en

Ändringsförslag 169
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat och Europol ska på 
egen bekostnad inrätta och underhålla 
den tekniska infrastruktur som behövs för 
att genomföra denna förordning och 
vidare stå för de kostnader som uppstår 
vid framställningar om jämförelse med 
Eurodacuppgifter för att förebygga, 
upptäcka eller utreda något av de brott 
som anges i denna förordning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska vartannat år förse 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och Europeiska datatillsynsmannen med en 
rapport om det centrala systemets tekniska 
funktion, inklusive säkerhetsaspekter. 

4. Byrån ska varje år förse 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och Europeiska datatillsynsmannen med en 
rapport om det centrala systemets tekniska 
funktion, inklusive säkerhetsaspekter. 

Or. en

Ändringsförslag 171
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tre år efter det att förordningen har 
börjat tillämpas i enlighet med artikel 46.2 
och vart fjärde år därefter ska 
kommissionen göra en övergripande 
utvärdering av Eurodac och granska 
uppnådda resultat mot uppställda mål samt 
bedöma om systemet fortfarande är 
berättigat och eventuella följder för 
framtida verksamhet, och samtidigt lämna 
nödvändiga rekommendationer. 
Kommissionen ska sända resultaten av sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

5. Tre år efter det att förordningen har 
börjat tillämpas i enlighet med artikel 46.2 
och vart fjärde år därefter ska 
kommissionen göra en övergripande 
utvärdering av Eurodac och granska 
uppnådda resultat mot uppställda mål samt 
bedöma om systemet fortfarande är 
berättigat, inbegripet om 
brottsbekämpande myndigheters tillgång 
har lett till att personer som söker 
internationellt skydd har stigmatiserats,
och eventuella följder för framtida 
verksamhet, och samtidigt lämna 
nödvändiga rekommendationer. 
Kommissionen ska sända resultaten av sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tre år efter det att förordningen har 
börjat tillämpas i enlighet med artikel 46.2 
och vart fjärde år därefter ska 
kommissionen göra en övergripande 
utvärdering av Eurodac och granska 
uppnådda resultat mot uppställda mål samt 
bedöma om systemet fortfarande är 
berättigat och eventuella följder för 
framtida verksamhet, och samtidigt lämna 
nödvändiga rekommendationer. 
Kommissionen ska sända resultaten av sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

5. Tre år efter det att förordningen har 
börjat tillämpas i enlighet med artikel 46.2 
och vart fjärde år därefter ska 
kommissionen göra en övergripande 
utvärdering av Eurodac och granska 
uppnådda resultat mot uppställda mål och 
inverkan på de grundläggande 
rättigheterna samt bedöma om systemet 
fortfarande är berättigat och eventuella 
följder för framtida verksamhet, inbegripet 
om användningen av sökfunktioner för 
brottsbekämpande ändamål har lett till att 
personer som söker internationellt skydd 
har stigmatiserats, och samtidigt lämna 
nödvändiga rekommendationer. 
Kommissionen ska sända resultaten av sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. 

Or. en

Motivering

Information om sårbara personer görs uttryckligen tillgänglig. Alla nödvändiga åtgärder 
måste vidtas för att se till att dessa personers grundläggande rättigheter skyddas och att 
förordningen inte leder till att de stigmatiseras. 

Ändringsförslag 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tre år efter det att förordningen har 5. Tre år efter det att förordningen har 
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börjat tillämpas i enlighet med artikel 46.2 
och vart fjärde år därefter ska 
kommissionen göra en övergripande 
utvärdering av Eurodac och granska 
uppnådda resultat mot uppställda mål samt 
bedöma om systemet fortfarande är 
berättigat och eventuella följder för 
framtida verksamhet, och samtidigt lämna 
nödvändiga rekommendationer. 
Kommissionen ska sända resultaten av sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

börjat tillämpas i enlighet med artikel 46.2 
och vart tredje år därefter ska 
kommissionen göra en övergripande 
utvärdering av Eurodac och granska 
uppnådda resultat mot uppställda mål samt 
bedöma om systemet fortfarande är 
berättigat och eventuella följder för 
framtida verksamhet, och samtidigt lämna 
nödvändiga rekommendationer. 
Kommissionen ska sända resultaten av sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 174
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlemsstat och Europol ska 
utarbeta årliga rapporter om hur effektiva 
jämförelserna av fingeravtryck med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål varit, innehållande information 
och statistik om det exakta syftet med 
jämförelserna, inklusive typ av 
terroristbrott eller grovt brott, antal 
tillfällen då framställningar om 
jämförelser har gjorts, antal och typ av 
ärenden som lett till identifieringar, men 
även information om behovet och 
utnyttjandet av möjligheten att åberopa 
brådskande undantagsfall och om de fall 
där brådska inte godtogs som skäl vid 
kontrollmyndighetens efterhandskontroll. 
Dessa rapporter ska översändas till 
kommissionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlemsstat och Europol ska 
utarbeta årliga rapporter om hur effektiva 
jämförelserna av fingeravtryck med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål varit, innehållande information 
och statistik om det exakta syftet med 
jämförelserna, inklusive typ av 
terroristbrott eller grovt brott, antal 
tillfällen då framställningar om 
jämförelser har gjorts, antal och typ av 
ärenden som lett till identifieringar, men 
även information om behovet och 
utnyttjandet av möjligheten att åberopa 
brådskande undantagsfall och om de fall 
där brådska inte godtogs som skäl vid 
kontrollmyndighetens efterhandskontroll. 
Dessa rapporter ska översändas till 
kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 176
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlemsstat och Europol ska 
utarbeta årliga rapporter om hur effektiva 
jämförelserna av fingeravtryck med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål varit, innehållande information 
och statistik om det exakta syftet med 
jämförelserna, inklusive typ av 
terroristbrott eller grovt brott, antal 
tillfällen då framställningar om jämförelser 

8. Varje medlemsstat och Europol ska 
utarbeta årliga rapporter om hur effektiva 
jämförelserna av fingeravtryck med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål varit, innehållande information 
och statistik om det exakta syftet med 
jämförelserna, inklusive typ av 
terroristbrott eller grovt brott, angivna skäl 
för bestyrkta misstankar, antal tillfällen då 
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har gjorts, antal och typ av ärenden som 
lett till identifieringar, men även 
information om behovet och utnyttjandet 
av möjligheten att åberopa brådskande 
undantagsfall och om de fall där brådska 
inte godtogs som skäl vid 
kontrollmyndighetens efterhandskontroll. 
Dessa rapporter ska översändas till 
kommissionen.

framställningar om jämförelser har gjorts, 
antal och typ av ärenden som lett till 
identifieringar, men även information om 
behovet och utnyttjandet av möjligheten att 
åberopa brådskande undantagsfall och om 
de fall där brådska inte godtogs som skäl 
vid kontrollmyndighetens 
efterhandskontroll. Dessa rapporter ska 
översändas till kommissionen. På grundval 
av dessa årsrapporter och utöver den 
allmänna utvärdering som avses i punkt 5 
ska kommissionen sammanställa en 
årsrapport om tillgång till Eurodac för 
brottsbekämpande ändamål och 
översända utvärderingen till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
datatillsynsmannen.

Or. en

Motivering

Den första ändringen är i linje med ändringsförslaget i artikel 20d (ny). Syftet med den andra 
ändringen är att kommissionen på grundval av nationella rapporter och Europolrapporter 
ska sammanställa årsrapporter om tillgång för brottsbekämpande ändamål.

Ändringsförslag 177
Claude Moraes

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Varje medlemsstat och Europol ska 
utarbeta årliga rapporter om hur effektiva 
jämförelserna av fingeravtryck med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål varit, innehållande information 
och statistik om det exakta syftet med 
jämförelserna, inklusive typ av 
terroristbrott eller grovt brott, antal 
tillfällen då framställningar om jämförelser 
har gjorts, antal och typ av ärenden som 
lett till identifieringar, men även 
information om behovet och utnyttjandet 

8. Varje medlemsstat och Europol ska 
utarbeta årliga rapporter om hur effektiva 
jämförelserna av fingeravtryck med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål varit, innehållande information 
och statistik om det exakta syftet med 
jämförelserna, inklusive typ av 
terroristbrott eller grovt brott, angivna skäl 
för bestyrkta misstankar, antal tillfällen då 
framställningar om jämförelser har gjorts, 
antal och typ av ärenden som lett till 
identifieringar, men även information om 
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av möjligheten att åberopa brådskande 
undantagsfall och om de fall där brådska 
inte godtogs som skäl vid 
kontrollmyndighetens efterhandskontroll. 
Dessa rapporter ska översändas till 
kommissionen.

behovet och utnyttjandet av möjligheten att 
åberopa brådskande undantagsfall och om 
de fall där brådska inte godtogs som skäl 
vid kontrollmyndighetens 
efterhandskontroll. Dessa rapporter ska 
översändas till kommissionen. På grundval 
av dessa årsrapporter och utöver den 
allmänna utvärdering som avses i punkt 5 
ska kommissionen sammanställa en 
årsrapport om tillgång till Eurodac för 
brottsbekämpande ändamål och 
översända utvärderingen till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
datatillsynsmannen.

Or. en

Motivering

Den första ändringen är i linje med ändringsförslaget i artikel 20d (ny). Syftet med den andra 
ändringen är att kommissionen på grundval av nationella rapporter och Europolrapporter 
ska sammanställa årsrapporter om tillgång för brottsbekämpande ändamål.

Ändringsförslag 178
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Byrån, medlemsstaterna och Europol
ska förse kommissionen med den 
information som behövs för att utarbeta de 
utvärderingsrapporter som avses i punkt 5. 
Denna information får inte äventyra 
arbetsmetoder eller innehålla uppgifter som 
röjer de utsedda myndigheternas källor, 
personal eller utredningar.

9. Byrån och medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med den information som 
behövs för att utarbeta de 
utvärderingsrapporter som avses i punkt 5. 
Denna information får inte äventyra 
arbetsmetoder eller innehålla uppgifter som 
röjer de utsedda myndigheternas källor, 
personal eller utredningar.

Or. en

Ändringsförslag 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast [tre månader efter dagen för 
ikraftträdandet av denna förordning] ska 
varje medlemsstat meddela kommissionen 
namnet på sina utsedda myndigheter och 
utan dröjsmål anmäla eventuella 
förändringar i detta avseende. 

1. Senast [tre månader efter dagen för 
ikraftträdandet av denna förordning] ska 
varje medlemsstat meddela kommissionen 
namnet på sina utsedda myndigheter och 
de operativa enheter som avses i 
artikel 5.3 och utan dröjsmål anmäla 
eventuella förändringar i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 180
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska fortlöpande 
uppdatera den information som de har 
lämnat till kommissionen. Kommissionen 
ska göra denna information tillgänglig för 
de andra medlemsstaterna, Europol och 
allmänheten via en kontinuerligt 
uppdaterad elektronisk publikation.

Or. en

Ändringsförslag 181
Renate Weber

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europol ska fortlöpande uppdatera 
den information som har lämnats till 
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kommissionen. Kommissionen ska göra 
denna information tillgänglig för de 
andra medlemsstaterna, Europol och 
allmänheten via en kontinuerligt 
uppdaterad elektronisk publikation.

Or. en

Ändringsförslag 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska årligen offentliggöra 
den information som avses i punkterna 1, 2 
och 3 i Europeiska unionens officiella 
tidning.

4. Kommissionen ska årligen offentliggöra 
den information som avses i punkterna 1, 2 
och 3 i Europeiska unionens officiella 
tidning, via en regelbundet uppdaterad 
elektronisk publikation.

Or. en


