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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta] annetun asetuksen 
(EU) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämiä, Eurodac-tietoihin 
lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevia pyyntöjä varten ja vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0254),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 
78 artiklan 2 kohdan e alakohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 
2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0148/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 
20. syyskuuta 2012 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2012),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 
muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositukset;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) [Kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […] soveltamiseksi on 
tarpeen määrittää kansainvälistä suojelua 
hakevien ja yhteisön ulkorajan luvattoman 
ylittämisen yhteydessä pidätettyjen 
henkilöiden henkilöllisyys. [Kolmannen 
maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
-menettelyjen vahvistamisesta] annetun 
asetuksen (EU) N:o […/…] ja erityisesti 
sen 18 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan 
tehokkaan soveltamisen kannalta on myös 
suotavaa, että kukin jäsenvaltio voi 
tarkistaa, onko sen alueella laittomasti 
oleskeleva kolmannen maan kansalainen 
tai kansalaisuudeton henkilö hakenut 
kansainvälistä suojelua toisesta 
jäsenvaltiosta.

(4) [Kolmannen maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o […] soveltamiseksi on tarpeen 
määrittää kansainvälistä suojelua hakevien 
ja unionin ulkorajan luvattoman 
ylittämisen yhteydessä pidätettyjen 
henkilöiden henkilöllisyys. [Kolmannen 
maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
menettelyjen vahvistamisesta] annetun 
asetuksen (EU) N:o […/…] ja erityisesti 
sen 18 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan 
tehokkaan soveltamisen kannalta on myös 
suotavaa, että kukin jäsenvaltio voi 
tarkistaa, onko sen alueella laittomasti 
oleskeleva kolmannen maan kansalainen 
tai kansalaisuudeton henkilö hakenut 
kansainvälistä suojelua toisesta 
jäsenvaltiosta.

(Ilmaus "yhteisö" korvataan ilmauksella 
"unioni" kaikkialla tekstissä.)
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on tekninen, ja sillä pyritään saattamaan teksti vastaamaan Lissabonin sopimuksen 
määräyksiä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voitaisiin taata kaikkien 
kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien 
yhtäläinen kohtelu ja varmistaa, että asetus 
on yhdenmukainen unionin voimassa 
olevan turvapaikkasäännöstön, erityisesti 
kolmansien maiden kansalaisten tai 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
määrittelyä pakolaisiksi tai muuta 
kansainvälistä suojelua tarvitseviksi 
henkilöiksi koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn 
suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun neuvoston direktiivin 
2004/83/EY ja [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
-menettelyjen vahvistamisesta] annetun 
asetuksen (EU) N:o […/…], kanssa, on 
asianmukaista laajentaa tämän asetuksen 
soveltamisalaa niin, että se kattaa 
toissijaista suojelua hakevat ja toissijaista 
suojelua saavat henkilöt.

(14) Jotta voitaisiin taata kaikkien 
kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien 
yhtäläinen kohtelu ja varmistaa, että asetus 
on yhdenmukainen unionin voimassa 
olevan turvapaikkasäännöstön, erityisesti 
vaatimuksista kolmansien maiden 
kansalaisten ja kansalaisuudettomien 
henkilöiden määrittelemiseksi 
kansainvälistä suojelua saaviksi 
henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, 
jotka voivat saada toissijaista suojelua, 
yhdenmukaiselle asemalle sekä 
myönnetyn suojelun sisällölle 13 päivänä 
joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/95/EU1 ja [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
-menettelyjen vahvistamisesta] annetun 
asetuksen (EU) N:o […/…], kanssa, on 
asianmukaista laajentaa tämän asetuksen 
soveltamisalaa niin, että se kattaa 
toissijaista suojelua hakevat ja toissijaista 
suojelua saavat henkilöt.
_______________
1 EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.

Or. en



PR\913490FI.doc 9/26 PE450.875v03-00

FI

Perustelu

Tarkistus on tekninen, ja tarkoitus on saattaa sanamuoto vastaamaan muutetun 
määrittelydirektiivin otsikon sanamuotoa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että sormenjälkiä koskevat tiedot 
siirretään sen laatuisina, että vertaaminen 
tietokonepohjaisessa sormenjälkien 
tunnistusjärjestelmässä voidaan suorittaa. 
Kaikkien viranomaisten, joilla on pääsy 
Eurodac-järjestelmään, olisi koulutettava 
henkilöstönsä asianmukaisesti ja 
hankittava tarvittava tekninen laitteisto. 
Viranomaisten, joilla on pääsy 
Eurodac-järjestelmään, olisi ilmoitettava 
virastolle havaitsemistaan tietojen laatuun 
liittyvistä erityisistä ongelmista, jotta 
ongelmat voidaan ratkaista.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 45/2001 ja etenkin käsittelyn 
luottamuksellisuutta koskevaa 21 artiklaa 
ja käsittelyn turvallisuutta koskevaa 

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

22 artiklaa olisi sovellettava Euroopan 
unionin toimielinten, elinten, laitosten ja 
virastojen tätä asetusta sovellettaessa 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. 
Tietojenkäsittelyvastuuta ja tietosuojan 
valvontaa olisi kuitenkin joiltakin osin 
selkeytettävä pitäen mielessä, että 
tietosuoja on tärkeä edellytys 
Eurodac-järjestelmän toimivuudelle ja 
että tietoturvallisuus, korkea tekninen 
laatu ja tietoihin tutustumisen 
lainmukaisuus ovat erittäin tärkeitä 
Eurodacin joustavan ja moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi ja [kolmannen 
maan kansalaisen tai 
kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen 
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen 
vahvistamisesta] annetun asetuksen (EU) 
N:o […] soveltamisen helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) On asianmukaista valvoa ja arvioida 
Eurodacin toimintaa säännöllisin väliajoin. 
Viraston olisi annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
vuosikertomus keskusjärjestelmän 
toiminnasta.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'kansainvälistä suojelua hakevalla' 
kolmannen maan kansalaista tai 
kansalaisuudetonta henkilöä, joka 
on tehnyt neuvoston direktiivin 
2004/83/EY 2 artiklan g alakohdassa
määritellyn kansainvälistä suojelua 
koskevan hakemuksen, jonka johdosta ei 
vielä ole tehty lopullista päätöstä;

b) 'kansainvälistä suojelua hakevalla' 
kolmannen maan kansalaista tai 
kansalaisuudetonta henkilöä, joka on 
tehnyt direktiivin 2011/95/EY 2 artiklan 
h alakohdassa määritellyn kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen, jonka 
johdosta ei vielä ole tehty lopullista 
päätöstä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tekninen, ja tarkoitus on saattaa sanamuoto vastaamaan muutetun 
määrittelydirektiivin sanamuotoa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) jäljempänä 14 artiklassa tarkoitetun 
henkilön osalta jäsenvaltiota, joka siirtää 
tällaiset tiedot keskusjärjestelmään ja ottaa 
vastaan vertailun tulokset;

iii) jäljempänä 14 artiklassa tarkoitetun 
henkilön osalta jäsenvaltiota, joka siirtää 
henkilötiedot keskusjärjestelmään ja ottaa 
vastaan vertailun tulokset;

Or. en

Perustelu

Terminologinen mukautus.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'osumalla' keskusjärjestelmän 
suorittaman vertailun perusteella todettua 
vastaavuutta tai todettuja vastaavuuksia 
keskustietokantaan tallennettujen 
sormenjälkitietojen ja jäsenvaltion sille 
siirtämien jonkin henkilön sormenjälkien 
välillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltioilla 18 artiklan 4 kohdan nojalla 
olevaan velvoitteeseen tarkistaa 
välittömästi vertailun tulokset.

e) 'osumalla' keskusjärjestelmän 
suorittaman vertailun perusteella todettua 
vastaavuutta tai todettuja vastaavuuksia 
tietokoneistettuun 
sormenjälkikeskustietokantaan
tallennettujen sormenjälkitietojen ja 
jäsenvaltion sille siirtämien jonkin 
henkilön sormenjälkien välillä, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioilla 
18 artiklan 4 kohdan nojalla olevaan 
velvoitteeseen tarkistaa välittömästi 
vertailun tulokset.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tekninen, ja sillä pyritään saattamaan sanamuoto vastaamaan 3 artiklan 
1 kohdan a alakohdan sanamuotoa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sormenjälkien ottamismenettely 
määräytyy ja sitä sovelletaan asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen käytännön sekä 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen 
oikeuksista tehdyssä sopimuksessa 
määrättyjen turvalausekkeiden mukaisesti. 

5. Sormenjälkien ottamismenettely 
määräytyy ja sitä sovelletaan asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen käytännön 
sekä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
yleissopimuksessa ja Yhdistyneiden 
Kansakuntien lapsen oikeuksista tehdyssä 
sopimuksessa määrättyjen 
turvalausekkeiden mukaisesti. 
Soveltaessaan tätä asetusta 
jäsenvaltioiden olisi otettava ensisijaisesti 
huomioon lapsen etu. 
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella asetus saatetaan vastaamaan pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista 
koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista annettua 
direktiiviä, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu 
pannessaan täytäntöön tätä asetusta. Myös Euroopan tietosuojavaltuutettu korosti 
toimintakertomuksessaan 2008–2009 iän arvioimisen kohteena olevien henkilöiden oikeuksia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto laatii kuukausittain
keskusjärjestelmän toiminnasta tilaston, 
josta käyvät ilmi erityisesti seuraavat asiat:

1. Virasto laatii neljännesvuosittain
keskusjärjestelmän toiminnasta tilaston, 
josta käyvät ilmi erityisesti seuraavat asiat:

Or. en

Perustelu

Kuukausittaiset tilastot kuormittaisivat liikaa virastoa ja niitä vastaanottavia tahoja eivätkä 
näin ollen ehkä antaisi oikeaa kuvaa toiminnasta,
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) 18 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
merkinnällä varustettujen 
tietokokonaisuuksien määrä;

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen 18 artiklan mukaan jäsenvaltiot vastaavat merkitsemisestä ja merkintöjen 
poistamisesta. Tilastoissa olisi esitettävä merkitsemistä koskevien pyyntöjen määrän sijasta 
merkinnällä varustettujen tietokokonaisuuksien määrä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
sellaisia henkilöitä koskevien osumien 
määrä, joiden osalta on todettu tämän 
artiklan b tai d alakohdan mukainen 
osuma.

g) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
sellaisia henkilöitä koskevien osumien 
määrä, joiden osalta on todettu tämän 
artiklan b, c tai d alakohdan mukainen 
osuma.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin vuoden lopussa laaditaan tilasto, 
jossa esitetään yhteenveto kyseisen vuoden 
aikana kuukausittain tehdyistä tilastoista 

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

tilastoista ja jossa ilmoitetaan sellaisten 
henkilöiden lukumäärä, joiden osalta on 
todettu b, c, tai d alakohdan mukainen
osuma. Tiedot esitetään tilastossa kunkin 
jäsenvaltion osalta erikseen.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistuksen 11 perustelu.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sormenjälkien kerääminen, siirtäminen ja 
vertailu

Sormenjälkitietojen kerääminen, 
siirtäminen ja vertailu

Or. en

Perustelu

Tekninen tarkistus (sanamuodon mukauttaminen 14 ja 17 artiklan otsikoihin).

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Lisäys on tarpeen, koska teknisiä vikoja voi esiintyä milloin tahansa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lisäys on tarpeen, koska teknisiä vikoja voi esiintyä milloin tahansa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Esittäessään pyyntöjä 
sormenjälkitietojen vertailusta 
Eurodac-tietoihin Europolin on 
pitäydyttävä toimivaltuuksiensa rajoissa, ja 
vertailun on oltava tarpeen Europolin 
Europol-päätöksen mukaisten tehtävien 
hoitamiseksi tai tapauskohtaista analyysia 
tai yleisluonteista ja strategista 
analysointityötä varten.

1. Esittäessään pyyntöjä 
sormenjälkitietojen vertailusta 
Eurodac-tietoihin Europolin on 
pitäydyttävä toimivaltuuksiensa rajoissa, ja 
vertailun on oltava tarpeen Europolin 
Europol-päätöksen mukaisten tehtävien 
hoitamiseksi.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus saattaa sanamuoto vastaamaan 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
ehtoa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluva henkilö on alaikäinen, 
jäsenvaltioiden on annettava tiedot 
ikätasolle sopivalla tavalla. 
Jäsenvaltioiden on tätä artiklaa 
soveltaessaan otettava ensisijaisesti 
huomioon lapsen etu.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella asetus saatetaan vastaamaan pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista 
koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista annettua 
direktiiviä, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu 
pannessaan täytäntöön tätä asetusta. Myös Euroopan tietosuojavaltuutettu korosti
toimintakertomuksessaan 2008–2009 iän arvioimisen kohteena olevien henkilöiden oikeuksia.
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PERUSTELUT

Eurodac perustettiin asetuksella (EY) N:o 2725/2000 Eurodac-järjestelmän perustamisesta 
sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi1.
Komissio hyväksyi joulukuussa 20082 uudelleenlaaditun ehdotuksen Eurodac-asetuksen 
tarkistamiseksi; sillä pyritään varmistamaan tehokkaampi tuki Dublinin asetuksen 
soveltamiselle, ratkaisemaan asianmukaisesti tietosuojaan liittyvät kysymykset sekä ottamaan 
huomioon turvapaikkaa koskevan unionin säännöstön viimeaikainen kehitys ja tekninen 
edistys, joka on tapahtunut sen jälkeen, kun asetus hyväksyttiin vuonna 2000. Ehdotuksessa 
myös yhdenmukaistetaan tietojärjestelmien hallinnointikehys SIS II- ja VIS-asetusten 
säännösten kanssa säätämällä, että Eurodacin operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät 
siirtyvät tulevalle virastolle, joka vastaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen 
liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista3.

Euroopan parlamentti antoi toukokuussa 2009 lainsäädäntöpäätöslauselman4, jossa komission 
ehdotus hyväksyttiin tietyin tarkistuksin.

Syyskuussa 2009 komissio antoi muutetun ehdotuksen, jotta toisaalta voidaan ottaa huomioon 
Euroopan parlamentin päätöslauselma ja neuvostossa käytyjen neuvottelujen tulokset ja 
toisaalta antaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille ja Europolille mahdollisuus tutustua 
Eurodac-keskustietokannan tietoihin terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten 
torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi5. Ehdotukseen oli sisällytetty ns. 
yhdyskäytävälauseke, joka mahdollisti käytön lainvalvontatarkoituksiin, sekä tarvittavat 
oheissäännökset, ja sillä muutettiin joulukuussa 2008 esitettyä ehdotusta. Samanaikaisesti 
komissio esitti ehdotuksen neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
ja Europolin oikeudesta pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-tietojen kanssa 
lainvalvontatarkoituksia varten6, jossa esitettiin tällaisen oikeuden käyttöä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt7.
Euroopan parlamentti ei antanut lainsäädäntöpäätöslauselmaa syyskuussa 2009 annetuista 
ehdotuksista. 
                                               
1 EYVL L 62, 5.3.2002, s. 1.
2 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta 
sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön 
johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa 
olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta] annetun asetuksen 
(EY) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi, COM(2008)0825 final.
3 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston 
perustamisesta (COM(2009)0293 final) annettiin 24. kesäkuuta 2009. Muutettu ehdotus hyväksyttiin 
19. maaliskuuta 2010: muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) 
N:o …/… vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta, COM(2010)0093.
4 Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten (uudelleenlaatiminen), 
P6_TA(2009)0378 .
5 Tätä ehdotusta pyydettiin 12. ja 13. kesäkuuta 2007 annetuissa neuvoston päätelmissä, jotka koskivat 
jäsenvaltioiden poliisin, lainvalvontaviranomaisten ja Europolin pääsyä Eurodac-järjestelmään.
6 COM(2009)0344.
7 COM(2010)0555, s. 2–3.
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Ehdotus neuvoston päätökseksi raukesi Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin annetun tiedonannon1 mukaan ehdotus on peruutettava virallisesti 
ja korvattava uudella ehdotuksella, jossa otetaan huomioon Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) mukainen uusi kehys.

Komission 11. lokakuuta 2010 esittämään ehdotukseen ei sisältynyt syyskuussa 2009 esitetyn 
ehdotuksen mahdollisuutta lainvalvontatarkoituksissa tapahtuvaan käyttöön, mutta siinä 
sisällytettiin tekstiin kaksi uutta elementtiä:

– ehdotuksen 18 artiklan 4 kohdassa on selvennetty sitä, että automaattinen osuma olisi 
annettava sormenjälkiasiantuntijan tarkastettavaksi
– ehdotuksen 24 artiklan 1 kohtaan on sisällytetty tarvittavat säännökset, jotta 
Dublin-asetuksen mukainen komitea voi sisällyttää 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
laadittavaan esittelylehtiseen tietoja Eurodacista.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta hyväksyi komission ehdotuksen 
suuntaa antavassa äänestyksessä 3. helmikuuta 2011.

Käsiteltävänä olevalla ehdotuksella peruutetaan vuonna 2010 annettu ehdotus ja korvataan se 
uudella ehdotuksella, jotta parlamentin päätöslauselma ja neuvostossa käytyjen neuvottelujen 
tulokset tulisivat paremmin huomioon otetuiksi. Tavoitteena on myös antaa jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisille ja Europolille mahdollisuus tutustua Eurodac-keskustietokannan 
tietoihin terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi. Oli tarpeen sisällyttää lainvalvontaviranomaisten pääsy Eurodac-tietokantaan, 
jotta Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevasta ehdotuspaketista käytävissä 
neuvotteluissa päästäisiin vuoden 2012 loppuun mennessä tasapainoiseen kokonaisratkaisuun.

Kolmansissa maissa toimivat järjestäytyneen rikollisuudet verkostot pyrkivät hyödyntämään 
turvapaikkajärjestelmää ja tuomaan verkoston rikollisia jäseniä EU-maihin rikollisten 
liiketoimiensa yhteyshenkilöiksi. Päästyään unionin jäsenvaltion alueelle nämä 
järjestäytyneen rikollisuuden verkostoon kuuluvat henkilöt hakevat väärällä henkilöllisyydellä 
turvapaikkaa saadakseen EU-alueen oleskeluluvan puhtain rikosrekisteritiedoin. Europolin 
tietojen perusteella on syytä olettaa, että ihmissalakuljettavat pyrkivät väärinkäyttämään 
turvapaikkajärjestelmää tekemällä hakemuksen, jossa ilmoitetaan väärä alkuperämaa. Näiden 
tietoja valossa esittelijä pitää myönteisenä mahdollisuutta siihen, että nimetyt jäsenvaltioiden 
viranomaiset ja Euroopan poliisivirasto (Europol) voivat pyytää sormenjälkitietojen vertailua 
Eurodac-tietokantaan tallennettujen tietojen kanssa (osuma tai ei osumaa) terrorismirikosten 
ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi. Esittelijä katsoo, että lainvalvontaviranomaisten 
pääsy Eurodac-järjestemään on tärkeä edistysaskel aiempaan ehdotukseen verrattuna, koska 
näin voidaan estää edellä kuvan kaltaisia tilanteita ja huolehtia tarvittavista turvatoimista.

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta. Hän on esittänyt joukon tarkistuksia, jotka voidaan 
jakaa kahteen ryhmään: ensinnäkin teknisiin tarkistuksiin (esim. mukauttaminen Lissabonin 
sopimuksen määräyksiin, viittaukset uudelleen laadittuun ehdotukseen 
                                               
1 COM(2009)0665 final/2.
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"määrittelydirektiiviksi", sisäiset viittaukset) ja toiseksi tarkistuksiin, joilla pyritään 
selkeyttämään tekstiä (esim. 4 artiklaa koskeva täsmennys, tilastoja koskevat lisäykset sekä 
tietojen käyttöoikeutta koskeva selvennys). Lisäksi tarkistuksilla halutaan sisällyttää 
asetukseen Euroopan tietosuojavaltuutetun asiaa koskevat huomiot.



PE450.875v03-00 22/26 PR\913490FI.doc

FI

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2012)46723

Juan Fernando López Aguilar
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja
ASP 11G306
Bryssel

Asia: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten 
[kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen 
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
-menettelyjen vahvistamisesta] annetun asetuksen (EU) N:o […/…] 
tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja 
Europolin esittämiä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä 
vertailuja koskevia pyyntöjä varten ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtajana toimin, on tarkastellut edellä 
mainittua ehdotusta työjärjestykseen sisältyvän uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan 
mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 
vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 
157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan 
mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava 
aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle 
kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko 
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se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta 
käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella 
ja valmistelijan suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä 
oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi 
yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät 
säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään ehdotusta kokouksessaan 17. syyskuuta 2012 oikeudellisten asioiden valiokunta 
suosittaa äänin 17 puolesta, 2 vastaan, ei yhtään tyhjää1, että asiasta vastaava 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta tarkastelee edellä mainittua 
ehdotusta työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti.

Ystävällisin terveisin

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

                                               
1 Läsnä olleet jäsenet : 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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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 18.7.2012

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan 
kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta] annetun asetuksen 
(EU) N:o […/…] tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämiä, Eurodac-tietoihin 
lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevia pyyntöjä varten ja vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
COM(2012)0254, 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 14. ja 20. kesäkuuta 2012 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission 
esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, 
jolla laaditaan uudelleen Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten 
Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 11. joulukuuta 2000 annettu neuvoston 
asetus (EY) N:o 2725/2000 ja tietyistä säännöistä Eurodac-järjestelmän perustamisesta 
sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 
annetun asetuksen (EY) N:o 2725/2000 täytäntöönpanemiseksi 28. helmikuuta 2002 annettu 
neuvoston asetus (EY) N:o 407/2002, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:
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1) Jotta ehdotus täyttäisi toimielinten välisen sopimuksen asiaankuuluvat vaatimukset, sen 
perusteluissa olisi pitänyt yksilöidä tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset 
säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa 
määrätään.

2) Seuraavat uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen osat olisi pitänyt merkitä harmaalla 
taustavärillä, jota yleensä käytetään sisällön muutosten merkitsemiseen:

– säädöksen englanninkielisen version otsikossa viimeiset sanat "and to request comparisons 
with EURODAC data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law 
enforcement purposes and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European 
Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, 
security and justice"

– 8 artiklan 1 kohdan johdantokappaleessa, 24 artiklan 1, 5 ja 6 kohdassa sekä 26 artiklassa 
sana "keskusyksikkö", joka korvataan sanalla "virasto"

– 9 artiklan 3 kohdassa sanat "10 artiklan b alakohdan mukaisesti siirrettyjä sormenjälkitietoja 
lukuun ottamatta"

– 9 artiklan 5 kohdassa viittaus "5 artiklan 1 kohdan", joka korvataan viittauksella "8 artiklan 
a–g alakohdassa"

– 17 artiklan 4 kohdassa sanojen "ja 6" poisto

– 24 artiklan 2 kohdassa sanat "14 artiklan 2 kohdassa ja 17 artiklan 2 kohdassa"

– 27 artiklan 3 kohdassa viittauksen "12 artiklan 4 kohdan a alakohdan" poisto.

3) Asetuksen (EY) N:o 2725/2000 johdanto-osan 13, 14, 20 ja 23 kappaleen nykyinen 
sanamuoto olisi pitänyt esittää uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen tekstissä. Ne olisi 
pitänyt merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella ja harmaalla taustavärillä, jota yleensä 
käytetään voimassa olevien tekstien ehdotettua poistoa koskevien sisällön muutosten 
merkitsemiseen.

4) 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan viittaus "6 artiklassa" on epätäsmällinen, joten 
se olisi korvattava asianmukaisella viittauksella.

5) 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan viittaus "11 artiklassa" olisi muutettava 
viittaukseksi "14 artiklassa".

6) 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan viittaus "14 artiklassa" olisi muutettava 
viittaukseksi "17 artiklassa".

7) 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan viittaus "18 artiklan 4 kohdan" olisi muutettava 
viittaukseksi "25 artiklan 4 kohdan".

8) Ehdotuksen englanninkielisen version 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanat "applicants for 
asylum and the" ennen sanaa "persons" asetuksen (EY) N:o 2725/2000 3 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan nykyisessä sanamuodossa olisi pitänyt esittää tekstissä ja 
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merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella.

9) Ehdotuksen englanninkielisen version 9 artiklan 3 kohdan sanat "by the Central Unit" 
ennen sanoja "shall be compared" ja "with the fingerprint data" asetuksen (EY) 
N:o 2725/2000 4 artiklan 3 kohdan nykyisessä sanamuodossa olisi pitänyt esittää tekstissä ja 
merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella.

10) 16 artiklan 2 kohdan viittaus "28 artiklan 3 kohtaan" olisi muutettava viittaukseksi 
"27 artiklan 3 kohtaan".

11) 29 artiklan 13 kohdan viittaus "13 kohtaan" olisi muutettava viittaukseksi "11 kohtaan".

12) Asetuksen (EY) N:o 2725/2000 20 artiklan nykyinen sanamuoto olisi pitänyt esittää 
tekstissä ja merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella.

13) Asetuksen (EY) N:o 407/2002 1 artiklan johdantokappaleen ja a ja b alakohdan nykyinen 
sanamuoto olisi pitänyt esittää uudelleenlaatimista koskevassa tekstissä ja merkitä 
kaksinkertaisella yliviivauksella. Myös saman artiklan c alakohdan nykyinen sanamuoto olisi 
pitänyt esittää tekstissä ja merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella ja harmaalla taustavärillä.

14) Asetuksen (EY) N:o 407/2002 5 artiklan nykyinen sanamuoto olisi pitänyt esittää 
uudelleenlaatimista koskevassa tekstissä ja merkitä kaksinkertaisella yliviivauksella.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. 
Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman 
säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten 
asiasisältöä muuttamatta.
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