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6.3.2019 A8-0018/105

Tarkistus 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0018/2018
Daniel Dalton
Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden 
kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan sellaisten 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilötietojen käsittelyyn, jotka ovat 
saaneet asiaansa koskevan lainvoimaisen 
päätöksen jäsenvaltioiden 
rikostuomioistuimissa, sen jäsenvaltion 
(niiden jäsenvaltioiden) määrittämiseksi, 
joissa kyseiset päätökset on annettu.

Tätä asetusta sovelletaan sellaisten 
kolmansien maiden kansalaisten 
henkilötietojen käsittelyyn, jotka ovat 
saaneet asiaansa koskevan lainvoimaisen 
päätöksen jäsenvaltioiden 
rikostuomioistuimissa, sen jäsenvaltion 
(niiden jäsenvaltioiden) määrittämiseksi, 
joissa kyseiset päätökset on annettu. 
Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 
unionin kansalaisiin, joilla on myös 
kolmannen maan kansalaisuus ja jotka 
ovat saaneet tuomion jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa säädetään toimielinten välisten neuvottelujen johdosta erilaisesta 
kohtelusta sen mukaan, onko kansalaisella vain jonkin jäsenvaltion kansalaisuus vai myös 
kolmannen maan kansalaisuus. Neuvotteluissa ei tuotu esille merkittäviä todisteita siitä, että 
tällainen erilainen kohtelu olisi perusteltua, ja se voitaisiin näin ollen helposti katsoa EU:n 
lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti syrjinnäksi. Siksi tämä erottelu olisi 
poistettava asetuksesta. Tällä tarkistuksella pyritään herättelemään keskustelua asiasta, jonka 
olisi tultava ilmi kaikkialla tekstissä.
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6.3.2019 A8-0018/106

Tarkistus 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0018/2018
Daniel Dalton
Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden 
kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Kasvokuvia koskevat erityissäännöt

1. Edellä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kasvokuvia käytetään 
ainoastaan alfanumeerisen haun 
tuloksena tai sormenjälkien avulla 
tunnistetun kolmannen maan kansalaisen 
henkilöllisyyden varmentamiseen.
2. Kasvokuvia saadaan myös käyttää 
kolmannen maan kansalaisen 
tunnistamiseen tämän biometrisen 
tunnisteen perusteella heti kun se on 
teknisesti mahdollista. Ennen kuin 
kyseinen toiminto otetaan käyttöön 
ECRIS-TCN-järjestelmässä, komissio 
esittää vaaditun tekniikan saatavuudesta 
ja valmiudesta kertomuksen, josta 
kuullaan Euroopan parlamenttia.

Or. en

Perustelu

Tuskin yhdelläkään jäsenvaltiolla on tällä hetkellä hyvin toimivaa kasvokuvajärjestelmää, 
jossa kasvokuvia voitaisiin tunnistaa ja vertailla digitaalisesti. Siksi tämän toiminnon 
käyttöönottaminen ECRIS-TCN-järjestelmässä on ennenaikaista. Tämä pitää vieläkin 
enemmän paikkansa, kun otetaan huomioon, että edes sormenjälkien vertailu ei vielä toimi 
luotettavasti. Tarkistuksella pyritään herättelemään keskustelua kasvokuvien ottamisesta 
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mukaan, ottaen huomioon yksityisyys- ja tietosuojanäkökohdat sekä tekninen toteutettavuus. 
Näiden seikkojen olisi tultava ilmi kaikkialla tekstissä.
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6.3.2019 A8-0018/107

Tarkistus 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0018/2018
Daniel Dalton
Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden 
kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jäsenvaltio pyytää 
rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen 
maan kansalaisesta kyseistä kolmannen 
maan kansalaista koskevaa rikosasian 
käsittelyä varten tai kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti mitä tahansa 
muuta tarkoitusta kuin rikosasian 
käsittelyä varten, kyseisen jäsenvaltion 
keskusviranomainen käyttää ECRIS-
TCN-järjestelmää sen jäsenvaltion (niiden 
jäsenvaltioiden) määrittämiseksi, jo(i)lla 
on rikosrekisteritietoja kyseisestä 
kolmannen maan kansalaisesta, jotta 
aiemmista tuomioista voidaan saada 
tietoja ECRIS-järjestelmän kautta.

1. Jäsenvaltioiden 
keskusviranomaisten on käytettävä 
ECRIS-TCN-järjestelmää sen 
jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) 
tunnistamiseksi, jo(i)lla on 
rikosrekisteritietoja tietystä kolmannen 
maan kansalaisesta, tietojen saamiseksi 
aikaisemmista tuomioista ECRIS-
järjestelmän kautta silloin, kun kyseistä 
henkilöä koskevia rikosrekisteritietoja 
pyydetään mainitussa jäsenvaltiossa tätä 
henkilöä koskevaa rikosasian käsittelyä 
varten tai jotakin seuraavassa mainittua 
tarkoitusta varten, jos siitä on säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä ja pyyntö 
on kansallisen lainsäädännön mukainen: 
henkilön oman rikosrekisterin 
tarkistaminen tämän pyynnöstä; 
turvallisuusselvitykset; – lisenssin tai 
luvan saaminen; – työnhakijaa koskeva 
taustaselvitys; – taustaselvitys sellaista 
vapaaehtoistoimintaa varten, jossa ollaan 
suoraan ja säännöllisesti tekemisissä 
lasten tai haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden kanssa; viisumimenettelyt, 
menettelyt kansalaisuuden saamiseksi, 
maahanmuuttomenettelyt, mukaan lukien 
turvapaikkamenettelyt ja 
hankintasopimuksiin ja julkisiin 
pätevyystutkintoihin liittyvät tarkistukset. 
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Yksittäisissä tapauksissa, jotka ovat muita 
kuin niitä tapauksia, joissa kolmannen 
maan kansalainen pyytää jäsenvaltion 
keskusviranomaiselta omia 
rikosrekisteritietojaan tai joissa pyyntö 
tehdään rikosrekisteritietojen saamiseksi 
direktiivin 2011/93/EU 10 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, rikosrekisteritietoja 
pyytävä viranomainen voi kuitenkin 
päättää, että ECRIS-TCN-järjestelmän 
käyttö ei ole asianmukaista.
1 a. Jäsenvaltio ei saa käyttää ECRIS-
TCN-järjestelmää mihinkään muihin 
kuin 1 kohdassa lueteltuihin 
tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

ECRIS-TCN-järjestelmän käyttö olisi rajattava sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseen, 
joilla on rikosrekisteritietoja, sekä 7 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin tarkoituksiin. 
Tarkistuksella halutaan näin ollen poistaa toimielintenvälisissä neuvotteluissa aikaansaadun 
tekstin 7 artiklan 1 a kohta säilyttäen loput sovitusta tekstistä, joka esitetään tässä.


