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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til 
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning 
(EU) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken 
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international 
beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en 
statsløs] og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang 
til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på 
retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et 
europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed  (omarbejdning)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0254),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 87, stk. 2, litra a), og 
artikel 88, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0148/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af 20. september 2012 fra Retsudvalget til Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 87, 
stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A7–0000/2012),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer;

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med henblik på anvendelsen af Rådets 
forordning (EU) nr. […/…] [om 
fastsættelse af kriterier og procedurer til 
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for behandlingen af en ansøgning 
om international beskyttelse, der er 
indgivet i en af medlemsstaterne af en 
tredjelandsstatsborger eller en statsløs] , er 
det nødvendigt at fastslå identiteten af 
personer, der søger om international 
beskyttelse, og identiteten af personer, der 
pågribes i forbindelse med ulovlig passage 
af Unionens ydre grænser . Med henblik på 
en effektiv anvendelse af Rådets
forordning (EU) nr. […/…] [om 
fastsættelse af kriterier og procedurer til 
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for behandlingen af en ansøgning 
om international beskyttelse, der er 
indgivet i en af medlemsstaterne af en 
tredjelandsstatsborger eller en statsløs] , 
særlig artikel 18, stk. 1, litra b) og d), er det 
ligeledes ønskeligt, at hver medlemsstat 
kan kontrollere, om 
en tredjelandsstatsborger eller statsløs , der 
opholder sig ulovligt på dens område, har 
søgt om international beskyttelse i en 
anden medlemsstat.

(4) Med henblik på anvendelsen 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […/…] [om 
fastsættelse af kriterier og procedurer til 
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for behandlingen af en ansøgning 
om international beskyttelse, der er 
indgivet i en af medlemsstaterne af en 
tredjelandsstatsborger eller en statsløs], er 
det nødvendigt at fastslå identiteten af 
personer, der søger om international 
beskyttelse, og identiteten af personer, der 
pågribes i forbindelse med ulovlig passage 
af Unionens ydre grænser . Med henblik på 
en effektiv anvendelse af forordning (EU) 
nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og 
procedurer til afgørelse af, hvilken 
medlemsstat der er ansvarlig for 
behandlingen af en ansøgning om 
international beskyttelse, der er indgivet i 
en af medlemsstaterne af en 
tredjelandsstatsborger eller en statsløs] , 
særlig artikel 18, stk. 1, litra b) og d), er det 
ligeledes ønskeligt, at hver medlemsstat 
kan kontrollere, om en 
tredjelandsstatsborger eller statsløs , der 
opholder sig ulovligt på dens område, har 
søgt om international beskyttelse i en 
anden medlemsstat.

(Termen “Fællesskab" erstattes med 
“Unionen” gennem hele teksten.)
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Or. en

Begrundelse

Denne ændring er teknisk og har til formål at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre lige behandling af alle 
ansøgere og personer, der nyder 
international beskyttelse, samt sikre 
sammenhæng med gældende EU-ret 
vedrørende asyl, navnlig Rådets direktiv 
2004/83/EF af 29. april 2004 om 
fastsættelse af minimumsstandarder for 
anerkendelse af tredjelandsstatsborgere 
eller statsløse som flygtninge eller som 
personer, der af anden grund behøver 
international beskyttelse, og indholdet af 
en sådan beskyttelse og forordning (EU) 
nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og 
procedurer til afgørelse af, hvilken 
medlemsstat der er ansvarlig for 
behandlingen af en ansøgning om 
international beskyttelse, der er indgivet i 
en af medlemsstaterne af en 
tredjelandsstatsborger eller en statsløs], er 
det hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for denne forordning 
til også at omfatte ansøgere om subsidiær 
beskyttelse og personer, der nyder 
subsidiær beskyttelse.

(14) For at sikre lige behandling af alle 
ansøgere og personer, der nyder 
international beskyttelse, samt sikre 
sammenhæng med gældende EU-ret 
vedrørende asyl, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/95/EU af 13. december 2011 om 
fastsættelse af standarder for 
anerkendelse af tredjelandsstatsborgere 
eller statsløse som personer med 
international beskyttelse, for en ensartet 
status for flygtninge eller for personer, 
der er berettiget til subsidiær beskyttelse, 
og for indholdet af en sådan beskyttelse1

og forordning (EU) nr. […/…] [om 
fastsættelse af kriterier og procedurer til 
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for behandlingen af en ansøgning 
om international beskyttelse, der er 
indgivet i en af medlemsstaterne af en 
tredjelandsstatsborger eller en statsløs], er 
det hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for denne forordning 
til også at omfatte ansøgere om subsidiær 
beskyttelse og personer, der nyder 
subsidiær beskyttelse.

_______________
1EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9.

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring er teknisk og har til formål at bringe teksten i overensstemmelse med titlen på 
det ændrede kvalifikationsdirektiv.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
fingeraftryksoplysninger videregives i en 
kvalitet, der er egnet til sammenligning i 
det elektroniske 
fingeraftryksgenkendelsessystem. Alle 
myndigheder med adgangsret til Eurodac 
bør investere i tilstrækkelig uddannelse og 
i det nødvendige teknologiske udstyr. 
Myndigheder med adgangsret til Eurodac 
bør informere agenturet om særlige
vanskeligheder, som de støder på, med 
hensyn til oplysningernes kvalitet, således 
at disse vanskeligheder kan blive løst.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 
18. december 2000 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger, 
særlig artikel 21 og 22 vedrørende 
fortrolighed og behandlingssikkerhed, 
finder anvendelse på den behandling af 

(35) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 
18. december 2000 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger, 
særlig artikel 21 og 22 vedrørende 
fortrolighed og behandlingssikkerhed, 
finder anvendelse på den behandling af 
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personoplysninger, som Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer foretager i medfør af denne 
forordning. Visse punkter bør dog 
præciseres, hvad angår ansvaret for 
behandlingen af oplysninger og tilsynet 
med databeskyttelsen. 

personoplysninger, som Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer foretager i medfør af denne 
forordning. Visse punkter bør dog 
præciseres, hvad angår ansvaret for 
behandlingen af oplysninger og tilsynet 
med databeskyttelsen i betragtning af, at 
databeskyttelse er af central betydning 
for, at Eurodac kan fungere 
hensigtssvarende, og at datasikkerhed, høj 
teknisk kvalitet og lovligheden af 
søgninger er af afgørende betydning for 
at sikre, at Eurodac fungerer problemfrit 
og korrekt og at lette anvendelsen af 
forordning (EU) nr. […/…][om 
fastsættelse af kriterier og procedurer til 
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for behandlingen af en 
ansøgning om international beskyttelse, 
der er indgivet i en af medlemsstaterne af 
en tredjelandsstatsborger eller en 
statsløs]. 

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Eurodacs virke bør overvåges og 
evalueres med jævne mellemrum 

(37) Eurodacs virke bør overvåges og 
evalueres med jævne mellemrum.
Agenturet forelægger en gang om året 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om det centrale systems virksomhed.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) " ansøger om international beskyttelse ": 
en tredjelandsstatsborger eller en statsløs , 
der har indgivet en en ansøgning om 
international beskyttelse som defineret i 
artikel 2, litra g), i Rådets direktiv 
2004/83/EF, og som der endnu ikke er 
truffet endelig afgørelse om .

b) " ansøger om international beskyttelse ": 
en tredjelandsstatsborger eller en statsløs , 
der har indgivet en ansøgning om 
international beskyttelse som defineret i 
artikel 2, litra h), i direktiv 2011/95/EU, 
og som der endnu ikke er truffet endelig 
afgørelse om ,

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er teknisk og har til formål at bringe teksten i overensstemmelse med det 
ændrede kvalifikationsdirektiv.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) med hensyn til en person, som er 
omfattet af artikel 14, den medlemsstat, der 
videregiver personoplysningerne til det 
centrale system og modtager resultaterne af 
sammenligningen

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "hit": det centrale systems konstatering 
af, at der ved sammenligning på et eller 
flere punkter er overensstemmelse mellem 
de fingeraftryksoplysninger, der er 
registreret i den centrale database , og de 
fingeraftryk, en medlemsstat har 
videregivet vedrørende en person, idet 
medlemsstaterne dog er forpligtet til i 
medfør af artikel 18, stk. 4, omgående at 
kontrollere resultaterne af 
sammenligningen.

e) "hit": det centrale systems konstatering 
af, at der ved sammenligning på et eller 
flere punkter er overensstemmelse mellem 
de fingeraftryksoplysninger, der er 
registreret i den elektroniske centrale 
fingeraftryksdatabase , og de fingeraftryk, 
en medlemsstat har videregivet vedrørende 
en person, idet medlemsstaterne dog er 
forpligtet til i medfør af artikel 18, stk. 4, 
omgående at kontrollere resultaterne af 
sammenligningen.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er teknisk og har til formål at bringe ordlyden i overensstemmelse med 
ordlyden i artikel 3, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Proceduren for optagelse af fingeraftryk 
fastlægges og anvendes efter den 
pågældende medlemsstats nationale praksis 
og i overensstemmelse med de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, i den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og i De Forenede 
Nationers konvention om barnets 
rettigheder. 

5. Proceduren for optagelse af fingeraftryk 
fastlægges og anvendes efter den 
pågældende medlemsstats nationale praksis 
og i overensstemmelse med de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, i den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og i De Forenede 
Nationers konvention om barnets 
rettigheder. Medlemsstaterne skal først og 
fremmest tage hensyn til barnets tarv ved 
gennemførelsen af denne forordning. 
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer forordningen på linje med direktivet om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse i medlemsstaterne, ifølge 
hvilket medlemsstaterne først og fremmest bør tage hensyn til barnets tarv i forbindelse med 
deres gennemførelse af forordningen. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse 
fremhævede ligeledes i sin aktivitetsrapport for 2008-2009 de rettigheder, som personer, der 
underkastes en aldersvurdering, har.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet er ansvarligt for den 
operationelle forvaltning af Eurodac. 
Agenturet sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at den bedste disponible 
teknologi, på grundlag af en 
costbenefitanalyse, til enhver tid anvendes 
til det centrale system.

1. Agenturet er ansvarligt for den 
operationelle forvaltning af Eurodac. 
Agenturet sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at de bedste disponible 
teknikker, på grundlag af en cost-benefit-
analyse, til enhver tid anvendes til det 
centrale system.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "teknikker" omfatter både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå 
anlægget bliver udformet, bygget, vedligeholdt og drevet, som det også foreslås af Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i dennes udtalelse om Eurodac af 18. februar 
2009.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Agenturet udarbejder hver måned en 
statistik over det centrale systems arbejde 
med angivelse af navnlig :

1. Agenturet udarbejder hvert kvartal en 
statistik over det centrale systems arbejde 
med angivelse af navnlig :

Or. en
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Begrundelse

Det er for hyppigt at udarbejde statistikker hver måned, og de månedlige statistikker vil kun 
bidrage til at overbelaste agenturet og de institutioner, som modtager dem, og kan medføre, 
at der ikke bliver formidlet et relevant billede af de aktiviteter, der udarbejdes en rapport om.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) antallet af anmodninger om mærkning 
og fjernelse af mærkning, der er sendt i 
henhold til artikel 18, stk. 1 og 2

f) antallet af datasæt mærket i henhold til 
artikel 18, stk. 1 og 2

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 18 er det medlemsstaterne, der mærker og fjerner mærkningerne af de 
relevante data. Statistikker bør indeholde antallet af mærkede datasæt og ikke anmodningerne 
om en sådan mærkning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) antallet af hits, der har været for de i 
artikel 18, stk. 1, omhandlede personer i 
henhold til denne artikels litra b) og d).

g) antallet af hits, der har været for de i 
artikel 18, stk. 1, omhandlede personer i 
henhold til denne artikels litra b), c) og d).

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved udgangen af hvert år opstilles der en 
statistik, der 
sammenfatter månedsstatistikkerne for det 
pågældende år med angivelse af, hvor 
mange hits der har været for de personer, 
der er nævnt i henholdsvis litra b), c) og d). 
Statistikken skal indeholde særskilte 
angivelser for hver enkelt medlemsstat. 

2. Ved udgangen af hvert år opstilles der en 
statistik, der sammenfatter de kvartalsvise 
statistikker for det pågældende år med 
angivelse af, hvor mange hits der har været 
for de personer, der er nævnt i henholdsvis 
litra b), c) og d). Statistikken skal 
indeholde særskilte angivelser for hver 
enkelt medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsamling, videregivelse og 
sammenligning af fingeraftryk

Indsamling, videregivelse og 
sammenligning af 

fingeraftryksoplysninger

Or. en

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag (harmonisering af ordlyden i overensstemmelse med overskrifterne i 
artikel 14 og 17).
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når det ikke er muligt at optage 
fingeraftryk for en ansøger på grund af 
foranstaltninger truffet af hensyn til 
ansøgerens helbred eller til beskyttelsen af
folkesundheden, optager og videresender 
medlemsstaterne som en undtagelse fra 
stk. 1 ansøgerens fingeraftryk snarest 
muligt og senest 48 timer efter, at disse 
hensyn ikke længere er nødvendige.

2. Når det ikke er muligt at optage 
fingeraftryk for en ansøger på grund af 
foranstaltninger truffet af hensyn til 
ansøgerens helbred eller til beskyttelsen af 
folkesundheden eller af tekniske årsager, 
optager og videresender medlemsstaterne 
som en undtagelse fra stk. 1 ansøgerens 
fingeraftryk snarest muligt og senest 
48 timer efter, at disse hensyn ikke længere 
er nødvendige.

Or. en

Begrundelse

Tekniske vanskeligheder kan forekomme når som helst, og derfor er der behov for denne 
tilføjelse.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det ikke er muligt at optage 
fingeraftryk for den pågældende på grund 
af foranstaltninger truffet af hensyn til 
vedkommendes helbred eller til 
beskyttelsen af folkesundheden, optager og 
videresender den berørte medlemsstat 
personens fingeraftryk inden for den i 
stk. 2 fastsatte tidsfrist, når disse hensyn 
ikke længere er nødvendige, jf. dog stk. 1.

5. Når det ikke er muligt at optage 
fingeraftryk for den pågældende på grund 
af foranstaltninger truffet af hensyn til 
vedkommendes helbred eller til 
beskyttelsen af folkesundheden eller af 
tekniske årsager, optager og videresender 
den berørte medlemsstat personens 
fingeraftryk inden for den i stk. 2 fastsatte 
tidsfrist, når disse hensyn ikke længere er 
nødvendige, jf. dog stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Tekniske vanskeligheder kan forekomme når som helst, og derfor er der behov for denne 
tilføjelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europols anmodninger om 
sammenligning med Eurodacoplysninger 
skal indgives inden for rammerne af 
Europols mandat og om nødvendigt med 
henblik på udførelsen af dens opgaver i 
henhold til Europolafgørelsen samt med 
henblik på en specifik analyse eller en 
analyse af general art og af strategisk art.

1. Europols anmodninger om 
sammenligning med Eurodacoplysninger 
skal indgives inden for rammerne af 
Europols mandat og om nødvendigt med 
henblik på udførelsen af dens opgaver i 
henhold til Europolafgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er foreslået med henblik på at tilpasse teksten til de betingelser, der er 
fremsat i artikel 20, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvorvidt der gives ret til at få indsigt i de 
oplysninger, der vedrører den 
registrerede og ret til at anmode om at få 
ukorrekte oplysninger vedrørende den 
registrerede berigtiget eller at ulovligt 
lagrede oplysninger om vedkommende 
slettes, samt i procedurerne for udøvelse af 
disse rettigheder, herunder 
kontaktoplysninger om den 
registeransvarlige og de nationale 
tilsynsmyndigheder, som er omhandlet i 

e) retten til at få indsigt i de oplysninger, 
der vedrører den registrerede, og retten til 
at anmode om at få ukorrekte oplysninger 
vedrørende den registrerede berigtiget eller 
at ulovligt lagrede oplysninger om 
vedkommende slettes, samt i procedurerne 
for udøvelse af disse rettigheder, herunder 
kontaktoplysninger om den 
registeransvarlige og de nationale 
tilsynsmyndigheder, som er omhandlet i 
artikel 31, stk. 1 .
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artikel 31, stk. 1 .

Or. en

Begrundelse

Formålet er at præcisere, at en person, der er omfattet af forordningen, informeres om "retten 
til at få indsigt i oplysninger, der vedrører den registrerede", i stedet for "hvorvidt der gives 
ret". I overensstemmelse hermed er det tydeligere at angive, at personen vil blive informeret 
om "procedurerne for udøvelse af disse rettigheder", som det også er blevet foreslået i 
udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en person omfattet af denne forordning 
er mindreårig, giver medlemsstaterne disse 
oplysninger på en måde, der tager hensyn 
til ansøgerens alder. 

Når en person omfattet af denne forordning 
er mindreårig, giver medlemsstaterne disse 
oplysninger på en måde, der tager hensyn 
til ansøgerens alder. Medlemsstaterne skal 
først og fremmest tage hensyn til barnets 
tarv ved gennemførelsen af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer forordningen på linje med direktivet om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse i medlemsstaterne, ifølge 
hvilket medlemsstaterne først og fremmest bør tage hensyn til barnets tarv i forbindelse med 
deres gennemførelse af forordningen. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse 
fremhævede ligeledes i sin aktivitetsrapport for 2008-2009 de rettigheder, som personer, der 
underkastes en aldersvurdering, har.
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BEGRUNDELSE

Eurodac blev oprettet ved forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af "Eurodac" til 
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af 
Dublinkonventionen1. Kommissionen vedtog i december 20082 et omarbejdet forslag om 
ændring af Eurodacforordningen med henblik på at sikre en mere effektiv støtte til 
anvendelsen af Dublinforordningen og således løse problemer med hensyn til databeskyttelse 
på en ordentlig måde og tage højde for de udviklinger i asylreglerne og det teknisk fremskridt, 
som har fundet sted siden vedtagelsen af forordningen i 2000. Forslaget bragte også de 
forvaltningsmæssige it-rammer i overensstemmelse med rammerne for SIS II- og VIS-
forordningerne ved at fastsætte, at opgaver i tilknytning til Eurodacs operationelle forvaltning 
skulle overtages af det fremtidige agentur for den operationelle forvaltning af store it-
systemer på området frihed, sikkerhed og retfærdighed3.

I maj 2009 vedtog Europa-Parlamentet en lovgivningsmæssig beslutning4 om godkendelse af 
Kommissionens forslag med forbehold af en række ændringer.

Kommissionen vedtog et ændret forslag i september 2009 for dels at tage højde for Europa-
Parlamentets beslutning og resultatet af drøftelserne i Rådet, dels at give medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder og Europol adgang til den centrale Eurodacdatabase med 
henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige 
lovovertrædelser5. Med dette forslag indførtes en passerellebestemmelse, der tillader adgang 
med henblik på retshåndhævelse, muliggør de nødvendige ledsagebestemmelser samt ændrer 
forslaget fra december 2008. Samtidig fremsatte Kommissionen et forslag til en rådsafgørelse 
om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive 
anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse6, 

                                               
1 EFT L 62 af 5.3.2002, s. 1.
2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til 

sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning 
(EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken 
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international 
beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller statsløs i en af 
medlemsstaterne] (COM(2008) 825 endelig).

3 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for 
den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed 
og retfærdighed (COM(2009) 293 endelig) blev vedtaget den 24. juni 2009. Et ændret 
forslag blev vedtaget den 19. marts 2010: Ændret forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/… om oprettelse af et agentur for den operationelle 
forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed 
(COM(2010) 93).

4 Oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk (omarbejdning), 
(P6_TA(2009)0378).
5 Et sådan forslag blev efterlyst i Rådets konklusioner af 12. og 13. juni 2007 

vedrørende adgang til Eurodac for medlemsstaternes politimyndigheder og 
retshåndhævende myndigheder samt Europol.

6 COM(2009) 344.
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der fastlagde de nærmere bestemmelser for en sådan adgang1.
Europa-Parlamentet har ikke vedtaget en lovgivningsmæssig beslutning om forslagene fra 
september 2009. 

Forslaget til en rådsafgørelse bortfaldt som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden. Ifølge 
meddelelsen om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende 
interinstitutionelle beslutningsprocedurer2 vil et sådant forslag formelt blive trukket tilbage og 
erstattet med et nyt forslag udarbejdet i overensstemmelse med den nye ramme i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Det forslag, som Kommissionen fremsatte den 11. oktober 2010, indeholdt ikke den mulighed 
for adgang med henblik på retshåndhævelse, som var til stede i forslaget fra september 2009, 
og indførte to yderligere elementer:
– I artikel 18, stk. 4, gøres det klart, at der er behov for en fingeraftryksekspert til at
kontrollere det elektroniske hitresultat.
– I artikel 24, stk. 1, er der indføjet hensigtsmæssige bestemmelser, som giver udvalget under 
Dublinforordningen mulighed for at medtage information om Eurodac i den folder, der skal 
udarbejdes i henhold til artikel 4, stk. 3.
Den 3. februar 2011 gennemførte Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender en vejledende afstemning om Kommissionens forslag.  

Med nærværende forslag trækkes forslaget fra 2010 tilbage, og det erstattes med et nyt med 
henblik på for det første at tage bedre hensyn til Europa-Parlamentets beslutning og resultatet 
af drøftelserne i Rådet og for det andet at åbne mulighed for, at medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder og Europol kan få adgang til den centrale Eurodacdatabase 
som led i forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige 
lovovertrædelser. Det var nødvendigt at inkludere de retshåndhævende myndigheders adgang 
til Eurodac som led i en afbalanceret aftale om forhandlingerne om pakken for et fælles 
europæisk asylsystem for derved at afslutte forhandlingerne om pakken inden udgangen af 
2012.  

Organiserede kriminelle netværk fra tredjelande forsøger at misbruge asylsystemet for at 
bringe kriminelle medlemmer af et netværk til en af EU’s medlemsstater som kontakter for 
deres kriminelle virksomhed. Lige så snart disse medlemmer af det organiserede kriminelle 
netværk befinder sig på en medlemsstats territorium anmoder de om asyl med falske 
identiteter for at få lovligt ophold i EU uden en plettet straffeattest. Endvidere tyder 
oplysninger fra Europol på, at menneskehandlere desuden forsøger at misbruge asylsystemet 
ved at anmode om asyl med en angivelse af et falsk hjemland. Med disse bekymringer in 
mente glæder ordføreren sig over muligheden for, at de myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne, og Den Europæiske Politienhed (Europol) kan anmode om sammenligning 
af fingeraftryksoplysninger – i form af positive/negative hits – med de oplysninger, der er 
lagret i Eurodacdatabasen med henblik på at bekæmpe terrorhandlinger og andre alvorlige 
lovovertrædelser. Ordføreren mener, at adgangen for de retshåndhævende myndigheder til 
Eurodac er et betydeligt skridt fremad i forhold til det sidste forslag og kan forebygge den 
type situationer, som er beskrevet ovenfor, samtidig med at det ledsages af de nødvendige 
                                               
1 COM(2010) 555, s. 2-3.
2 COM(2009) 665 endelig/2.



PR\913490DA.doc 21/26 PE450.875v03-00

DA

foranstaltninger. 

Ordføreren støtter Kommissionens forslag. Hun har stillet en række ændringsforslag, som kan 
sammenfattes i to kategorier: tekniske ændringer (f.eks. tilpasning til bestemmelser i 
Lissabontraktaten, henvisninger til det omarbejdede forslag om "kvalifikationsdirektivet" og 
interne referencer) og ændringer, der skal gøre teksten klarere (f.eks. udskiftning af termen 
"teknologi" med "teknikker" i artikel 4, tilføjelser i statistiksektionen og en præcisering af 
retten til adgang til oplysninger). Øvrige ændringer har til formål at medtage relevante 
bemærkninger fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2012)46723

Hr. Juan Fernando López Aguilar
Formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
ASP 11G306
Bruxelles

Vedr.: Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
"Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv 
anvendelse af forordning (EU) nr. […/…][om fastsættelse af kriterier og 
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for 
behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en 
af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs] og om 
medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at 
indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik 
på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om 
oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-
systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
(omarbejdning).
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag i overensstemmelse 
med forretningsordenens artikel 87 om omarbejdning.

Denne artikels stk. 3 lyder som følger: 

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, 
underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder 
betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder 
ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle 
aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det 
omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. 
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artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt 
den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i 
den rådgivende gruppe, der behandlede forslaget om omarbejdning, og i tråd med 
henstillingerne fra ordføreren for udtalelsen mener Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer 
andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at 
forslaget, hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter 
sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en simpel kodifikation af de 
eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Efter drøftelser på mødet den 17. september 2012 vedtog Retsudvalget med 17 stemmer for, 2 
imod og ingen hverken for eller imod1 at henstille, at Deres udvalg som korresponderende 
udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

                                               
1 Til stede – medlemmer: Charalampos Angourakis, Raffaele Baldassarre, Edit Bauer, Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn
Regner, Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 18. juli 2012

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til 
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning 
(EU) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken 
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international 
beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en 
statsløs] og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang 
til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på 
retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et 
europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed  (omarbejdning)
COM(2012)0254 af 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af 
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på møder den 14. og 20. 
juni 2012 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

På disse møder resulterede behandlingen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 
om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv 
anvendelse af Dublinkonventionen og Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28. februar 
2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse 
af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af 
Dublinkonventionen i, at den rådgivende gruppe samstemmende konstaterede følgende:

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for at være udformet i fuld overensstemmelse med de 
relevante krav i den interinstitutionelle aftale præcist have angivet, hvilke bestemmelser i den 
tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, litra a), 
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nr. iii).

2) Følgende dele af teksten i forslaget til omarbejdning burde have været fremhævet med den 
gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

– i retsaktens titel, de sidste ord "og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og 
Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med 
henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af 
et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed"

– i artikel 8, stk. 1, indledningen, i artikel 24, stk. 1, 5, og 6, og i artikel 26, erstatningen af 
ordene "Den centrale enhed" med ordet "Agenturet"

– i artikel 9, stk. 3, ordene " med undtagelse af dem, der videregives i henhold til artikel 10, 
litra b)"

– i artikel 9, stk. 5, erstatningen af artikelnummeret "5, stk. 1" med nummeret "8, litra a)-g)"

– i artikel 17, stk. 4, udeladelsen af ordene "og 6"

– i artikel 24, stk. 2, ordene "artikel 14, stk. 2, og artikel 17, stk. 2"

– i artikel 27, stk. 3, udeladelsen af artikelnummeret "12, stk. 4, litra a) ".

3) Den eksisterende ordlyd af betragtning 13, 14, 20 og 23 i forordning (EF) nr. 2725/2000 
burde have været medtaget i teksten til det omarbejdede forslag. Ordlyden burde have været 
markeret med den dobbelte gennemstregning og den gråskravering, der normalt anvendes til 
markering af indholdsmæssige ændringer i form af foreslåede udeladelser af eksisterende 
tekstdele.

4) I artikel 2, stk. 1, litra c), nr. i) synes henvisningen til "artikel 6" at være unøjagtig, og den 
bør erstattes af en korrekt henvisning.

5) I artikel 2, stk. 1, litra c), nr. ii) bør henvisningen til "artikel 11" ændres til "artikel 14".

6) I artikel 2, stk. 1, litra c), nr. iii) bør henvisningen til "artikel 14" ændres til "artikel 17".

7) I artikel 2, litra e), bør henvisningen til "artikel 18, stk. 4" ændres til "artikel 25, stk. 4".

8) I artikel 8, stk. 1, litra a), burde ordene "asylansøgere og de" foran ordet "personer" i den 
eksisterende ordlyd af artikel 3, stk. 3, første afsnit, litra a), i forordning (EF) nr. 2725/2000 
have været medtaget og markeret med dobbelt gennemstregning.

9) I artikel 9, stk. 3, burde ordene "den centrale enhed", der står mellem ordene 
"sammenlignes i" og "med de fingeraftryksoplysninger" i den eksisterende ordlyd af artikel 4, 
stk. 3, i forordning (EF) nr. 2725/2000, have været medtaget og markeret med dobbelt 
gennemstregning.

10) I artikel 16, stk. 2, bør henvisningen til "artikel 28, stk. 3" ændres til "artikel 27, stk. 3".
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11) I artikel 29, stk. 13, bør henvisningen til "stk. 13" ændres til "stk. 11".

12) Den eksisterende ordlyd af artikel 20 i forordning (EF) nr. 2725/2000 burde have været 
medtaget og markeret med dobbelt gennemstregning.

13) Indledningen og litra a) og b) i artikel 1 i forordning (EF) nr. 407/2002 burde have været
medtaget i den omarbejdede tekst og markeret med dobbelt gennemstregning. Litra c) i 
samme artikel burde også have været medtaget og markeret med dobbelt gennemstregning og 
gråskravering.

14) Den eksisterende ordlyd af artikel 5 i forordning (EF) nr. 407/2002 burde have været 
medtaget i den omarbejdede tekst og markeret med dobbelt gennemstregning.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent 
faktisk ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som 
sådanne. Gruppen konstaterede desuden med hensyn til kodifikationen af de uændrede 
bestemmelser i den tidligere retsakt med de nævnte indholdsmæssige ændringer, at forslaget 
indeholder en simpel kodifikation af den eksisterende retsakt uden ændring af indholdet.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
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