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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 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan 

automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa 

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)) 

(Kuuleminen) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston esityksen (11220/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on 

muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä 

tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut 

parlamenttia (C8-0341/2016), 

– ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 

rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston 

päätöksen 2008/615/YOS1 ja erityisesti sen 33 artiklan,  

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman rajatylittävän 

lainvalvontayhteistyön vahvistamisesta EU:ssa: ”Prümin päätöksen” täytäntöönpano ja 

eurooppalainen tietojenvaihtomalli2,  

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan 

turvallisuusagendasta3,  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön (A8-0288/2016), 

1. hyväksyy neuvoston esityksen; 

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

parlamentin hyväksymään tekstiin; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

                                                 
1 EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0419. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0269. 
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ASIAN KÄSITTELY 
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA 
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