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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande 
av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning 
(EG) 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, samt om ändring av förordning (EU) 
nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av 
stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0254),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 78.2 e, 87. a och 88.2 a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0148/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den 20 september 2012 från utskottet för rättsliga frågor 
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i 
enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För tillämpningen av rådets förordning
(EG) 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 fastställa identiteten
hos personer som ansöker om 
internationellt skydd och hos personer som 
grips i samband med att de olagligen 
passerar gemenskapens yttre gränser. För 
att säkerställa en effektiv tillämpning
av rådets förordning (EG) 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] , särskilt artikel 18.1 b och d 
i denna, är det också önskvärt att tillåta 
varje medlemsstat att kontrollera om
en tredjelandsmedborgare eller statslös 
person som befunnits uppehålla sig 
olagligen på dess territorium har ansökt
om internationellt skydd i en annan 
medlemsstat.

(4) För tillämpningen av 
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] är 
det nödvändigt att fastställa identiteten hos 
personer som ansöker om internationellt 
skydd och hos personer som grips i 
samband med att de olagligen passerar
unionens yttre gränser. För att säkerställa 
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], 
särskilt artikel 18.1 b och d i denna, är det 
också önskvärt att tillåta varje medlemsstat 
att kontrollera om en 
tredjelandsmedborgare eller statslös person 
som befunnits uppehålla sig olagligen på 
dess territorium har ansökt om 
internationellt skydd i en annan 
medlemsstat.
(Ordet ” gemenskapen” ersätts med 
”unionen” i hela texten.)

Or. en
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Motivering

Ett tekniskt ändringsförslag som syftar till att anpassa texten till bestämmelserna i 
Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 2

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) 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 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

Motivering

Ett tekniskt ändringsförslag som syftar till att anpassa texten till det ändrade skyddsdirektivet.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
uppgifter om fingeravtryck överförs i en 
kvalitet som lämpar sig för jämförelse 
med hjälp av det elektroniska systemet för 
igenkänning av fingeravtryck. Alla 
myndigheter med åtkomsträtt till Eurodac 
bör investera i lämpliga utbildningar och 
nödvändig teknisk utrustning. 
Myndigheter med åtkomsträtt till Eurodac 
bör underrätta byrån om särskilda 
problem som de stött på beträffande 
kvaliteten på uppgifterna, i syfte att lösa 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 , 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. Det bör framhållas 
att uppgiftsskyddet är en 
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grundförutsättning för ett effektivt 
fungerande Eurodac, och att det är 
mycket viktigt med datasäkerhet, hög 
teknisk kvalitet och lagliga sökmöjligheter 
för att man ska kunna se till att Eurodac 
fungerar på ett smidigt och korrekt sätt 
och 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]. 

Or. en

Ändringsförslag 5

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. 
Byrån bör årligen överlämna rapporter 
om det centrala systemets verksamhet till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) person som ansöker om internationellt
skydd : en tredjelandsmedborgare eller 
statslös person som ansökt om sådant 
internationellt skydd som avses i 
artikel 2 g i rådets direktiv 2004/83/EG

b) person som ansöker om internationellt
skydd : en tredjelandsmedborgare eller 
statslös person  som ansökt om sådant 
internationellt skydd som avses i 
artikel 2 h i direktiv 2011/95/EU och där 
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och där inget slutligt avgörande ännu 
fattats ,

inget slutligt avgörande ännu fattats,

Or. en

Motivering

Ett tekniskt ändringsförslag som syftar till att anpassa texten till det ändrade skyddsdirektivet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) i fråga om en person som omfattas av 
artikel  14, den medlemsstat som överför 
sådana uppgifter till det centrala 
systemet  och erhåller resultatet av 
jämförelsen,

iii) i fråga om en person som omfattas av 
artikel 14 , den medlemsstat som överför 
personuppgifterna till det centrala 
systemet och som erhåller resultatet av 
jämförelsen,

Or. en

Motivering

Terminologisk anpassning.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) träff: en överensstämmelse eller 
överensstämmelser som kan konstateras 
i det centrala systemet för en person vid en 
jämförelse mellan uppgifter om de 
fingeravtryck som finns registrerade i den 
centrala databasen och fingeravtryck som 
överförs av en medlemsstat, utan att detta 
påverkar kravet om att medlemsstaterna 
omedelbart ska kontrollera resultatet av 
jämförelsen enligt artikel 18.4,

e) träff: en överensstämmelse eller 
överensstämmelser som kan konstateras i 
det centrala systemet för en person vid en 
jämförelse mellan uppgifter om de 
fingeravtryck som finns registrerade i den 
datoriserade centrala databasen för 
fingeravtryck och fingeravtryck som 
överförs av en medlemsstat, utan att detta 
påverkar kravet om att medlemsstaterna 
omedelbart ska kontrollera resultatet av 
jämförelsen enligt artikel 18.4.
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Or. en

Motivering

Ett tekniskt ändringsförslag som syftar till att anpassa texten till lydelsen i artikel 3.1 a.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förfarandet för att ta fingeravtryck ska 
fastställas och tillämpas i enlighet med 
nationell praxis i den berörda 
medlemsstaten och i enlighet med de 
bestämmelser om skydd som anges 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och i Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter. 

5. Förfarandet för att ta fingeravtryck ska 
fastställas och tillämpas i enlighet med 
nationell praxis i den berörda 
medlemsstaten och i enlighet med de 
bestämmelser om skydd som anges 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och i Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter. 
Medlemsstaterna ska i första hand ta 
hänsyn till barnets bästa när de tillämpar 
denna förordning. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget anpassar förordningen till direktivet om miniminormer för 
medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla internationellt skydd, i vilket det 
anges att man vid tillämpningen av förordningen i första hand bör ta hänsyn till barnets 
bästa. I sin verksamhetsrapport för 2008−2009 framhöll Europeiska datatillsynsmannen 
också rättigheterna för personer som blir föremål för en åldersbedömning.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska ansvara för den operativa 
förvaltningen av Eurodac. Den ska i 

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

samarbete med medlemsstaterna se till att 
bästa möjliga tekniker, med förbehåll för 
en kostnads-nyttoanalys, alltid används för 
det centrala systemet.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”tekniker” omfattar både den använda tekniken och det sätt på vilket 
anläggningen utformas, konstrueras, underhålls och drivs, vilket även anges i Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande över Eurodac av den 18 februari 2009.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska varje månad sammanställa 
statistik över det centrala systemets arbete , 
särskilt med uppgifter om

1. Byrån ska varje kvartal sammanställa 
statistik över det centrala systemets arbete, 
särskilt med uppgifter om

Or. en

Motivering

Att lämna statistik varje månad skulle bli alltför mycket; byrån skulle bara bli överbelamrad 
med arbete och de institutioner som tar emot statistiken skulle bli överlastade, med risk för att 
bilden av den verksamhet som rapporterna gäller blir missvisande.

Ändringsförslag 12

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 uppgifter som markerats i 
enlighet med artikel 18.1 och 2.

Or. en
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Motivering

Enligt artikel 18 är det medlemsstaterna som markerar och avmarkerar de aktuella 
uppgifterna. Statistiken bör omfatta det antal uppgifter som markerats och inte 
framställningar om sådana markeringar.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) antalet träffar på personer som avses i 
artikel 18.1 för vilka träffar har registrerats 
enligt b och d i denna artikel.

g) antalet träffar på personer som avses i 
artikel 18.1 för vilka träffar har registrerats 
enligt led b, c och d i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 14

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 kvartalsstatistiken 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.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 11.



PE450.875v03-00 14/24 PR\913490SV.doc

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insamling, överföring och jämförelse av 
fingeravtryck

Insamling, överföring och jämförelse av 
uppgifter om fingeravtryck

Or. en

Motivering

Teknisk ändring (harmonisering med rubrikerna till artiklarna 14 och 17).

Ändringsförslag 16

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 
sökandes hälsa eller allmänhälsan ta 
fingeravtryck på den sökande så snart som 
möjligt och senast 48 timmar efter det att 
hindren undanröjts.

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 
sökandes hälsa eller allmänhälsan eller på 
grund av tekniska skäl ta fingeravtryck på 
den sökande så snart som möjligt och 
senast 48 timmar efter det att hindren 
undanröjts.

Or. en

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt eftersom tekniska problem kan uppstå när som helst.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 1 ska 5. Genom undantag från punkt 1 ska 
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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.

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

Or. en

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt eftersom tekniska problem kan uppstå när som helst.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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.

Or. en

Motivering

Denna ändring föreslås för att anpassa texten till de villkor som anges i artikel 20.1 b.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förekomsten av rättigheter att få e) De berörda personernas rätt att få
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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 .

tillgång till uppgifter som rör dem och att 
begära att oriktiga uppgifter korrigeras 
eller att olagligen behandlade uppgifter
raderas, liksom förfarandena för utövande 
av dessa rättigheter och kontaktuppgifter 
till de nationella tillsynsmyndigheter som 
avses i artikel 31.1.

Or. en

Motivering

Målet är att klargöra att de berörda personerna ska informeras om sin ”rätt att få tillgång till 
uppgifter som rör dem” i stället för ”förekomsten av rättigheter”. På samma sätt är det 
tydligare att ange att de berörda personerna kommer informeras om  ”förfarandena för 
utövande av dessa rättigheter”, så som datatillsynsmannen också föreslog i sitt yttrande.

Ändringsförslag 20

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. 
Medlemsstaterna ska i första hand ta 
hänsyn till barnets bästa när de tillämpar 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget anpassar förordningen till direktivet om miniminormer för 
medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla internationellt skydd, i vilket det 
anges att man vid tillämpningen av förordningen i första hand bör ta hänsyn till barnets 
bästa. I sin verksamhetsrapport för 2008−2009 framhöll Europeiska datatillsynsmannen 
också rättigheterna för personer som blir föremål för en åldersbedömning.
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MOTIVERING

Eurodac inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för 
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen1.
Kommissionen antog i december 20082 ett förslag till omarbetning av förslaget till ändring av 
Eurodacförordningen i syfte att säkerställa ett effektivare stöd till tillämpningen av 
Dublinförordningen, på ett korrekt sätt ta itu med dataskyddsproblemen och beakta 
utvecklingen inom asylregelverket och de tekniska framsteg som skett sedan förordningen 
antogs 2000. Förslaget anpassade också den förvaltningsmässiga it-strukturen till den som 
används i förordningarna om SIS-II och VIS genom att föreskriva att arbetsuppgifterna i 
samband med den operativa förvaltningen av Eurodac skulle övertas av den framtida byrån 
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och 
rättvisa.3

I maj 2009 antog Europaparlamentet i en lagstiftningsresolution4 kommissionens förslag 
tillsammans med en rad ändringsförslag.

I september 2009 antog kommissionen ett ändrat förslag för att dels ta hänsyn till 
Europaparlamentets resolution och utfallet av förhandlingarna i rådet, dels ge 
medlemsstaternas rättstillämpande myndigheter och Europol möjlighet att få tillgång till 
Eurodacs centrala databas för att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra 
grova brott.5 I det förslaget infördes en övergångsbestämmelse som ska tillåta sådan tillgång i 
brottsbekämpningssyfte samt en rad kompletterande bestämmelser. Härigenom ändrades det 
tidigare förslaget från december 2008. Samtidigt lade kommissionen fram ett förslag till 
rådets beslut om medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheters och Europols 
framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter i brottsbekämpande syfte6, där det 
ingick exakta bestämmelser om denna tillgång.7

                                               
1 EGT L 062, 05.03.2002, s. 1.
2 Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av 

fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) 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], COM(2008)0825.

3 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för den 
operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och 
rättvisa [COM(2009)0293]; förslaget antogs den 24 juni 2009. En ny version av 
förslaget antogs den 19 mars 2010, under benämningen ändrat förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om inrättande av en byrå för 
den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och 
rättvisa, COM(2010) 0093.

4 Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck 
(omarbetning), P6_TA(2009)0378.
5 Ett sådant förslag efterlystes i rådets slutsatser av den 12 och 13 juni 2007 om tillgång 

till Eurodac för medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol.
6 COM(2009)0344.
7 COM(2010)0555, s. 2–3.
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Europaparlamentet har inte antagit någon lagstiftningsresolution om förslagen från 
september 2009. 

Rådets förslag har blivit inaktuellt som en följd av Lissabonfördragets ikraftträdande. Enligt 
meddelandet om konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående 
interinstitutionella beslutsförfaranden1 ska sådana förslag formellt dras tillbaka och ersättas 
med nya förslag som är anpassade till de nya reglerna i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget).

Det förslag som kommissionen lade fram den 11 oktober 2010 omfattade inte möjligheten till 
tillgång i brottsbekämpningssyfte, som fanns med i förslaget från september 2009. Vidare 
infördes två nya inslag:
– I artikel 18.4 förtydligas kravet att maskinellt genererade träffar ska kontrolleras av en 
expert på fingeravtryck.
– I artikel 24.1 införs bestämmelser som behövs för att den kommitté som avses i 
Dublinförordningen ska kunna införa uppgifter om Eurodac i den broschyr som ska 
förberedas enligt artikel 4.3.
Den 3 februari 2011 antog utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor en vägledande omröstning om kommissionens förslag.  

Det föreslås att förslaget från 2010 dras tillbaka och ersätts med ett nytt, för det första för att 
bättre beakta Europaparlamentets resolution och resultaten av förhandlingarna i rådet, för det 
andra för att ge medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol möjlighet att 
få tillgång till Eurodacs centrala databas för att förebygga, upptäcka eller utreda terroristbrott 
eller andra grova brott. Eurodac behöver få tillgång till systemet i brottsbekämpande syfte 
som en del av balanserad kompromiss i överläggningarna om paketet om ett gemensamt 
europeiskt asylsystem, så att paketet kan bli slutbehandlat före utgången av 2012.  

Organiserade kriminella nätverk från tredjeländer försöker missbruka asylsystemet i syfte att 
få in medlemmar i ett brottsnätverk i en EU-medlemsstat som kontakter för sin kriminella 
verksamhet. När sådana medlemmar i ett organiserat brottsnätverk väl har tagit sig in på en 
medlemsstats territorium begär de asyl med falska identitetshandlingar för att kunna uppehålla 
sig lagligt i EU utan att finnas med i något belastningsregister. Uppgifter från Europol pekar 
också på att även människosmugglare försöka missbruka asylsystemet genom att begära asyl 
och uppge ett falskt ursprungsland. Med detta i åtanke välkomnar föredraganden möjligheten 
för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol att göra framställningar om 
jämförelser av fingeravtryck med fingeravtryck som är lagrade i Eurodacs databas i syfte att 
bekämpa terrorbrott och andra grova brott. Föredraganden anser att det är ett betydelsefullt 
framsteg jämfört med förra förslaget att brottsbekämpande myndigheter får tillgång till 
Eurodac och att det kan förhindra den ovan beskrivna typen av situationer, samtidigt som 
detta åtföljs av nödvändiga skyddsåtgärder. 

Föredraganden stöder kommissionens förslag. Hon har lagt fram en rad ändringsförslag som 
faller inom två kategorier: dels tekniska ändringsförslag (t.ex. anpassning till 
Lissabonfördragets bestämmelser, hänvisningar till det omarbetade förslaget till 
skyddsdirektiv, interna hänvisningar), dels ändringsförslag som syftar till att förtydliga texten 
                                               
1 COM(2009)0665/2.
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(t.ex. ersättande av termen ”teknik” med ”tekniker” i artikel 4,  tillägg i statistikdelen och 
klargöranden beträffande rätten till åtkomst till uppgifter). Övriga ändringsförslag syftar till 
att beakta relevanta anmärkningar från Europeiska datatillsynsmannen.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Ref.: D(2012)46723

Juan Fernando López Aguilar
Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
ASP 11G306
Bryssel

Ärende: Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
förordning (EG) 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, 
samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en 
Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området 
frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Utskottet för rättsliga frågor, som jag är ordförande för, har behandlat det ovannämnda 
förslaget i enlighet med artikel 87 om omarbetning i Europaparlamentets arbetsordning.

Punkt 3 i denna artikel har följande lydelse: 

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 
ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om 
detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de 
berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 
och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet 
avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det 
omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före 
omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till 
ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller 
inte.”
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Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som 
behandlade omarbetningsförslaget. Efter deras yttrande och med hänsyn tagen till 
föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär 
några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget samt att förslaget, vad 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär 
att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Sammanfattningsvis rekommenderar utskottet för rättsliga frågor, efter att ha behandlat 
förslaget vid sitt sammanträde den 17 september 2012, med 17 röster för, 3 emot och inga 
nedlagda röster1, att ert utskott såsom ansvarigt utskott behandlar ovanstående förslag i 
enlighet med artikel 87.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner LEHNE

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

                                               
1 Närvarande ledamöter: 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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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 18 juli 2012

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning 
av förordning (EG) 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, samt om ändring av förordning 
(EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen 
av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
COM(2012)0254 av den 30 maj 2012 – 2008/0242(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 14 och den 20 juni 2012 för att bland annat 
granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och
rådets förordning, som syftar till att omarbeta rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 
11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv 
tillämpning av Dublinkonventionen, och rådets förordning (EG) nr 407/2002 av 
den 28 februari 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2725/2000 om 
inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
Dublinkonventionen, och konstaterade enhälligt följande:

1. När det gäller motiveringen skulle det, för att denna skulle ha utarbetats i full 
överensstämmelse med de relevanta kraven i det interinstitutionella avtalet, ha angetts 
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exakt vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras i förslaget, enligt vad 
som föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.

2. Följande avsnitt i den omarbetade texten borde ha markerats med den gråskuggning som 
normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I den engelska versionen i rättsaktens titel: de avslutande orden ”och för när 
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med 
uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av 
förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den 
operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och 
rättvisa”,

– i artikel 8.1, inledningen, i artikel 24.1, 24.5 och 24.6 samt i artikel 26:
ersättningen av orden ”den centrala enheten” med ordet ”byrån”,

– i artikel 9.3: orden ”utom om de överlämnats i enlighet med artikel 10 b”,

– i artikel 9.5: ersättningen av artikelnumret ”5.1” med ”8 a–g”,

– i artikel 17.4: strykningen av orden ”och 4.6”.

– i artikel 24.2: orden ”artiklarna 14.2 och 17.2”,

– i artikel 27.3: strykningen av artikelnumret ”12.4 a”.

3. De befintliga formuleringarna i skäl 13, 14 och 20 samt artikel 23 i 
förordning (EG) nr 2725/2000 borde ha funnits med i omarbetningsförslaget. Dessa 
textavsnitt borde ha markerats med den dubbla genomstrykning och gråskuggning som 
normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar som består i förslag till 
strykning av befintlig text.

4. I artikel 2.1 c i tycks hänvisningen till ”artikel 6” felaktig och bör ersättas av en korrekt 
hänvisning.

5. I artikel 2.1 c ii bör hänvisningen till ”artikel 11” ändras till en hänvisning till 
”artikel 14”.

6. I artikel 2.1 c iii bör hänvisningen till ”artikel 14” ändras till en hänvisning till 
”artikel 17”.

7. I artikel 2 e bör hänvisningen till ”artikel 18.4” ändras till en hänvisning till 
”artikel 25.4”.

8. I artikel 8.1 a borde de ord som står framför ordet ”personer” i den befintliga texten 
i artikel 3.3 första stycket led a i förordning (EG) nr 2725/2000 ha funnits med:
”asylsökande och”, och de borde ha markerats med dubbel genomstrykning.
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9. I artikel 9.3 borde orden ”av den centrala enheten” som i den befintliga ordalydelsen 
i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2725/2000 står framför ”jämföras med uppgifter om 
fingeravtryck” ha funnits med, och de borde ha markerats med dubbel genomstrykning.

10. I artikel 16.2 bör hänvisningen till ”artikel 28.3” ändras till en hänvisning till 
”artikel 27.3”.

11. I artikel 29.13 bör hänvisningen till ”punkt 13” ändras till en hänvisning till ”punkt 11”.

12. Den befintliga texten i artikel 20 i förordning (EG) nr 2725/2000 borde ha funnits med 
och ha markerats med dubbel genomstrykning.

13. Inledningen och led a och b i artikel 1 i förordning (EG) nr 407/2002 borde ha funnits 
med i omarbetningsförslaget och ha markerats med dubbel genomstrykning. Led c 
i samma artikel borde också ha funnits med och ha markerats med dubbel 
genomstrykning och gråskuggning.

14. Den befintliga texten i artikel 5 i förordning (EG) nr 407/2002 borde ha funnits med 
i omarbetningsförslaget och ha markerats med dubbel genomstrykning.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 
ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 
att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare 
rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga 
rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera H. Legal L. Romero Requena
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör


