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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 Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston esityksen (14247/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on 
muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä 
tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C9-0198/2019),

– 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 työjärjestyksen 82 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0100/2020),

1. hylkää neuvoston esityksen;

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

1 EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.
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PERUSTELUT

Tällä esityksellä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi, joka perustuu neuvoston päätöksen 
2008/615/JHA (jäljempänä Prüm-päätös)1 33 artiklaan, pyritään mahdollistamaan 
sormenjälkitietojen vaihto Yhdistyneen kuningaskunnan ja niiden jäsenvaltioiden välillä, joita 
Prüm-päätös sitoo. 

1. Taustaa

Prüm-päätöksessä säädetään rikosten torjunnasta ja tutkinnasta vastaavien jäsenvaltioiden 
viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa rikosten 
torjumiseksi ja tutkimiseksi perustetuissa kansallisissa sormenjälkien automaattisissa 
tunnistusjärjestelmissään käsiteltyjä sormenjälkitietoja. Prüm-päätöksen 9 artiklassa 
säädetään, että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä sormenjälkitietojen 
automaattisen haun toisen jäsenvaltion kansallisesta järjestelmästä. Tässä päätöksessä 
tarkoitettu henkilötietojen toimittaminen voidaan aloittaa vasta, kun neuvosto on päättänyt, 
että jäsenvaltio, joka haluaa osallistua tähän tietojenvaihtoon, on saattanut Prüm-päätöksen 
yleiset tietosuojasäännökset (25 artiklan 2 kohta ja 33 artikla) osaksi kansallista 
lainsäädäntöään. Neuvoston päätöksen 2008/616/YOS2 mukaisesti ehdotettu 
täytäntöönpanopäätös hyväksytään sen jälkeen, kun Prüm-päätöksessä vahvistettujen yleisten 
tietosuojasäännösten täytäntöönpanosta on laadittu arviointiraportti, joka perustuu kyselyyn, 
pilottikokeiluun ja arviointikäyntiin ja jonka tulokset esitetään neuvostolle. 
Prüm-päätöksellä perustettu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen 
tietojenvaihtojärjestelmä perustuu tiedonsaannin täydelliseen vastavuoroisuuteen, ja sen 
tavoitteena on tehostaa rajatylittävää yhteistyötä vaihtamalla tietoja, joita on käsitelty 
jäsenvaltioiden kansallisissa järjestelmissä rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi (esim. tiedot 
tuomituista ja epäillyistä henkilöistä). On kuitenkin käynyt selväksi, että Prüm-päätöksen 
täytäntöönpano eri jäsenvaltioissa ei ole kokonaan täydellisen vastavuoroisuuden periaatteen 
mukaista. Lisäksi jäsenvaltioiden välinen tiedonvaihtokapasiteetti vaihtelee suuresti, mikä 
johtaa epätasapainoiseen tiedonkulkuun. 

Neuvosto hyväksyi vuonna 2019 päätöksen, jolla Yhdistyneelle kuningaskunnalle 
myönnettiin pääsy DNA-tietojen vaihtomekanismiin3. Ehdotetun neuvoston esityksen 
tarkoituksena on antaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle pääsy sormenjälkitietojen vaihtoon. 
Neuvosto ei ole esittänyt aikomusta käynnistää vastaavaa menettelyä ajoneuvojen 
rekisteröintitietojen osalta, joka on Prüm-rakenteen menestyksekkäin osa. 

Neuvoston päätöksissä 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS vahvistetaan jäsenvaltioiden välistä 
tietojenvaihtoa koskevat säännöt. Tässä yhteydessä on huomattava, että komissio päätti 

1 Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi, EUVL L 210, 
6.8.2008, s. 1.

2 Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 
2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).

3 Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/968, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019, DNA-tietoja 
koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (EUVL 
L 156, 28.1.2012, s. 8).
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lokakuussa 2019 käynnistää rikkomusmenettelyt lähettämällä viralliset ilmoitukset Itävallalle, 
Bulgarialle, Unkarille ja Romanialle siksi, että ne olivat 13. syyskuuta 2018 allekirjoittaneet 
viiden Länsi-Balkanin maan kanssa sopimuksen DNA-tietojen, sormenjälkitietojen sekä 
ajoneuvorekisteritietojen automaattisesta vaihdosta. Komissio katsoo, että sopimus rikkoo 
EU:n yksinomaista toimivaltaa tällä alalla erityisesti siksi, että tällaisten tietojen vaihto 
jäsenvaltioiden välillä kuuluu Prümin sopimusta koskevien neuvoston päätösten (neuvoston 
päätökset 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS)4 soveltamisalaan. Samanlaisia huolenaiheita on 
esitetty DNA- ja sormenjälkitietojen vaihdon aloittamisesta muiden kolmansien maiden, 
kuten Yhdysvaltojen, kanssa.

2. Neuvoston päätösesityksen tavoite ja pääkohdat

Tällä esityksellä täytäntöönpanopäätökseksi neuvosto pyrkii sallimaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan osallistumisen sormenjälkitietojen automaattiseen hakuun ja 
sormenjälkitietojen toimittamisen ja vastaanottamisen Prüm-päätöksen 9 artiklassa 
vahvistetun järjestelmän mukaisesti. 

Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei kuitenkaan ole aikomusta asettaa saataville epäiltyjen 
sormenjälkitietoja, mikä on vastoin neuvoston odotuksia ja eroaa muissa jäsenvaltioissa 
tehdyistä vastaavista päätöksistä, kuten neuvosto toteaa esityksessään 
täytäntöönpanopäätökseksi. Tämä on myös Prüm-järjestelmän perustana olevan 
vastavuoroisuusperiaatteen vastaista. 

Neuvosto hyväksyi tämän nimenomaisen tilanteen aiemmassa DNA-tietoja koskevan 
automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
6. kesäkuuta 2019 antamassaan täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/968, joka tuli voimaan 
7. kesäkuuta 2019. Neuvosto, joka on tietoinen vastavuoroisuusperiaatteen loukkaamisesta, ja 
komission annettua kielteisen lausunnon täyden vastavuoroisuuden periaatteen 
loukkaamisesta, korosti epäiltyjen profiilien DNA-tietojen automaattiseen tietojenvaihtoon 
sisällyttämisen käytännön ja operatiivista merkitystä yleisen turvallisuuden ja erityisesti 
terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjunnan kannalta. Tämän vuoksi neuvosto on 
nimenomaisesti asettanut tietojenvaihdon jatkamisen edellytykseksi sen, että Yhdistynyt 
kuningaskunta arvioi 15. kesäkuuta 2020 mennessä perusteellisesti uudelleen 
toimintatapaansa, jolla epäiltyjen profiilit suljetaan automatisoidun DNA-tietojen vaihdon 
ulkopuolelle. Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei kyseiseen päivämäärään mennessä ilmoita, että 
se on uudelleenarvioinut toimintatapaansa, neuvosto arvioi kolmen kuukauden kuluessa 
tilanteen uudelleen päättääkseen, jatketaanko DNA-tietojen automaattista tietojenvaihtoa 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa vai lopetetaanko se.

3. Uudelleenarviointilauseke

Kuten neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä 2019/968, neuvosto, joka on tietoinen tästä 
poikkeamasta, toistaa päätösesityksessä, että epäiltyjen profiilien sisällyttämisellä 
sormenjälkitietojen automaattiseen vaihtoon on käytännön ja operatiivista merkitystä yleisen 
turvallisuuden ja erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjunnan kannalta. 
Tästä syystä neuvosto esittää myös tätä täytäntöönpanopäätöstä koskevan 
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uudelleenarviointilausekkeen. Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei ole 15. kesäkuuta 2020 
mennessä uudelleenarvioinut epäiltyjen profiilien automatisoidusta sormenjälkitietojen 
vaihdosta poissulkemista koskevaa toimintatapaansa, neuvosto saattaa lopettaa 
sormenjälkitietojen vaihdon Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

4. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista: siirtymäkauden vaikutus

Nyt käsiteltävässä tapauksessa tämän luonnoksen täytäntöönpanopäätökseksi hyväksymisen 
sekä jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen sormenjälkitietojen vaihdon 
käytännön vaikutukset rajoittuvat Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä 
koskevassa sopimuksessa5 vahvistettuun siirtymäkauteen. Siirtymäkausi päättyy 
31. joulukuuta 2020, minkä jälkeen Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa. 
Lisäksi Prüm-päätöksen 25 artiklan 2 kohdassa säädettyä olennaista vaatimusta sovelletaan 
Prüm-mekanismiin osallistuviin jäsenvaltioihin. Jos asia katsotaan merkitykselliseksi ja jos 
niin päätetään, kolmatta maata varten tarvittaisiin erilainen oikeudellinen väline 
Prüm-päätöksen mukaisten sormenjälkitietojen tai muiden henkilötietojen vaihtamiseksi.

5. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva suhde

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta saatetaan säännellä uudella 
kumppanuussopimuksella. Neuvottelut tästä uudesta kumppanuussopimuksesta alkoivat jo 
maaliskuussa 2020, ja ne koskevat myös lainvalvonnan alalla tehtävää ja oikeudellista 
yhteistyötä rikosoikeuden alalla. Sormenjälkitietojen vaihdon jakamiseen jäsenvaltioiden ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä EU:n ulkopuolisena maana sovelletaan erityisiä ehtoja ja 
suojatoimia, koska Yhdistynyt kuningaskunta on kolmannen maan asemassa ja koska sillä ei 
tietenkään ole samoja oikeuksia ja mahdollisuuksia kuin jäsenvaltiolla.

Komission 3. helmikuuta 2020 antamassa suosituksessa neuvoston päätökseksi valtuutuksen 
antamisesta aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
yhdistyneen kuningaskunnan kanssa6 todetaan, että tulevaa kumppanuutta lainvalvonnan 
alalla olisi tuettava sitoumuksilla kunnioittaa perusoikeuksia, mukaan lukien riittävä 
henkilötietojen suoja, joka on yhteistyön edellytys. Suosituksessa todetaan, että lainvalvonnan 
alalla tehtävän ja oikeudellisen yhteistyön tavoitetaso riippuu Yhdistyneen kuningaskunnan 
takaamasta henkilötietojen suojan tasosta. Saatujen tietojen mukaan komissio pyrkii 
helpottamaan tällaista yhteistyötä tekemällä päätöksen tietosuojan riittävyydestä, jos vaaditut 
edellytykset täyttyvät (112 kohta). 

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri ilmoitti 3. helmikuuta 2020 antamassaan 
kirjallisessa lausunnossa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisistä suhteista7, että 
Yhdistynyt kuningaskunta kehittää tulevaisuudessa erillisiä ja riippumattomia politiikkoja 
esimerkiksi tietosuojan alalla. Lisäksi tulevaa kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen 

5 EUVL L 29, 31.1.2020, s. 1.
6 COM(2020)0035.
7 Kirjallinen lausuma HCWS86, jossa esitetään ”hallituksen ehdottama lähestymistapa 

EU:n kanssa käytäviin neuvotteluihin tulevasta suhteestamme”, 
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-
statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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ensimmäisellä kierroksella (2.–5. maaliskuuta 2020) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, että 
rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta se ei sitoudu 
panemaan täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimusta eikä hyväksy myöskään EU:n 
tuomioistuimen toimivaltaa. Vastauksena tähän EU:n neuvottelija Barnier teki selväksi, että 
jos Yhdistynyt kuningaskunta pysyy kannassaan, tällä on välittömiä käytännön seurauksia 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliselle yhteistyölle, joka on edelleen mahdollista 
kansainvälisten sopimusten perusteella mutta josta ei tule kovin kunnianhimoista8. 

Euroopan parlamentti korosti 12. helmikuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa9, että 
”Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei voi olla suoraa pääsyä EU:n tietojärjestelmien tietoihin 
eikä se voi osallistua vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta käsittelevien EU:n 
virastojen hallintorakenteisiin, kun taas kaikkeen tietojen, myös henkilötietojen, jakamiseen 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa olisi sovellettava tiukkoja suojatoimia, tarkastuksia ja 
valvontaa koskevia ehtoja, mukaan luettuna EU:n lainsäädännössä säädettyä tasoa vastaava 
henkilötietojen suojan taso”.

Parlamentti palautti mieliin, että voidakseen todeta Yhdistyneen kuningaskunnan 
tietosuojakehyksen riittävyyden komission on unionin oikeuden mukaan, sellaisena kuin sitä 
on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimessa10, osoitettava, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan tarjoaman suojan taso ”vastaa pääosiltaan” EU:n oikeusjärjestelmän 
takaamaa suojan tasoa, mukaan lukien tietojen siirtäminen edelleen kolmansiin maihin. 
Parlamentti pitää tässä yhteydessä tarpeellisena kiinnittää erityistä huomiota Yhdistyneen 
kuningaskunnan oikeudelliseen kehykseen kansallisen turvallisuuden ja 
lainvalvontaviranomaisten suorittaman henkilötietojen käsittelyn alalla. 

Parlamentti korosti lisäksi, että kaikkien vastavuoroisten järjestelyjen, jotka koskevat 
matkustajarekisteritietojen (PNR) oikea-aikaista, tehokasta ja tuloksellista vaihtoa ja DNA-, 
sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen käsittelyä (Prüm) sekä Europolin ja Eurojustin kautta 
tehtävää operatiivista yhteistyötä, on perustuttava vahvoihin suojatoimiin ja ehtoihin, ja niissä 
on kaikilta osin noudatettava Euroopan unionin tuomioistuimen lausuntoa 1/1511. 

Parlamentti kehotti lisäksi Yhdistynyttä kuningaskuntaa korjaamaan välittömästi 
SIS-järjestelmän käytössä havaitut vakavat puutteet ja kehotti neuvostoa ja komissiota 
seuraamaan prosessia erittäin tiiviisti sen varmistamiseksi, että kaikki puutteet korjataan 
asianmukaisesti ja viipymättä. Parlamentti katsoi, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
tulevaa yhteistyötä lainvalvonnan alalla koskevista järjestelyistä olisi keskusteltava vasta 
sitten, kun puutteet on korjattu.

6. Päätelmät

Sormenjälkitiedot ovat erityinen arkaluonteisten henkilötietojen luokka, joka edellyttää 
erityistä suojaa, koska niiden käsittely voisi aiheuttaa merkittäviä perusoikeuksiin ja 
-vapauksiin liittyviä riskejä. Unionin lainsäädännössä edellytetään, että tällaiseen käsittelyyn 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.
10 Asia C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, 

ECLI:EU:C:2015:650.
11 Lausunto 1/15 PNR-sopimuksesta Kanadan kanssa, ECLI:EU:C:2017:592.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/SPEECH_20_402.
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on sovellettava rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia koskevia asianmukaisia suojatoimia. 

Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisistä suhteista käytävien neuvottelujen 
nykytilanteen valossa ei ole selvää, täyttääkö Yhdistynyt kuningaskunta 31. joulukuuta 2020 
jälkeen unionin lainsäädännössä vaaditut edellytykset, jotta sen voitaisiin katsoa tarjoavan 
olennaisilta osiltaan EU:n lainsäädäntöä vastaavan suojan. Sormenjälkien automaattiseen 
hakuun ja Prüm-päätöksen 9 artiklassa tarkoitettuun henkilötietojen vaihtoon perustuva 
käsittely aiheuttaisi vakavia riskejä yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojelulle, jos 
henkilötiedoille ei ole olennaisilta osiltaan samantasoista suojaa tai jos sormenjälkitietojen 
käsittelylle ei ole vahvoja ja tiukkoja ehtoja ja takeita. 

Lisäksi esittelijä katsoo, että kysymys epäiltyjä koskevien tietojen sisällyttämisestä olisi 
ratkaistava ennen kuin mahdollistetaan tietojenvaihto Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, 
jotta voidaan varmistaa, että automaattisessa tietojenvaihdossa noudatetaan täysimääräisesti 
Prüm-järjestelmän vastavuoroisuusperiaatetta, jota muut siihen osallistuvat jäsenvaltiot 
soveltavat.

Ehdotettu esitys täytäntöönpanopäätökseksi voitaisiin hyväksyä ja se voisi tulla voimaan vain 
muutamia viikkoja ennen 15. päivää kesäkuuta 2020, johon mennessä Yhdistyneen 
kuningaskunnan on määrä ilmoittaa neuvostolle, aikooko se asettaa saataville epäiltyjen 
profiileja, minkä jälkeen neuvosto arvioi uudelleen tietojenvaihdon jatkamista.

Parlamentille ei ole sitä paitsi toimitettu arviointikertomusta, jossa esitetään yhteenveto 
sormenjälkitietojen vaihtoa koskevan kyselyn, arviointikäynnin ja pilottikokeilun tuloksista ja 
joka on esitetty neuvostolle, vaikka LIBE-valiokunnan jäsenet esittivät neuvoston 
puheenjohtajavaltiolle lisätietopyynnön LIBE-valiokunnan kokouksessa 18. helmikuuta 2020 
ja vaikka LIBE-valiokunnan puheenjohtaja lähetti neuvoston puheenjohtajavaltiolle ja 
komissiolle 20. helmikuuta 2020 ja 5. maaliskuuta päivätyt kirjeet, joissa pyydetään 
vastauksia ja kaikkia asiakirjoja, jotka liittyvät tähän täytäntöönpanopäätöstä koskevaan 
luonnokseen ja Prüm-päätöksen täytäntöönpanoon liittyviin konkreettisiin kirjallisiin 
kysymyksiin. Neuvoston puheenjohtajavaltio kieltäytyi 20. maaliskuuta 2020 päivätyssä 
kirjeessään toimittamasta pyydettyjä asiakirjoja perustelematta asiaa selkeästi. Tämän 
arviointikertomuksen esittäminen on ennakkoedellytys täytäntöönpanopäätöksen 
hyväksymiselle. Esittelijä katsoo, että arviointikertomus olisi pitänyt toimittaa parlamentille, 
jotta se voi hoitaa asianmukaisesti lainsäädäntö- ja valvontatehtävänsä tässä 
lainsäädäntömenettelyssä. Lisäksi esittelijä katsoo, että neuvoston olisi hyväksyttävä 
täytäntöönpanosäädös sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut 
aikomuksestaan sisällyttää epäiltyihin liittyvät tiedot sekä DNA- että sormenjälkitietojen 
vaihtoon ja näin ollen vahvistanut aikovansa soveltaa täyttä vastavuoroisuutta myös tulevissa 
turvallisuussuhteissa unionin kanssa.

Koska näitä oleellisia tietoja ei ole ja koska käsiteltävänä oleva esitys neuvoston 
täytäntöönpanopäätökseksi olisi välttämättä ajallisesti rajattu 31. joulukuuta 2020 saakka ja se 
voitaisiin jopa päättää 15. kesäkuuta 2020 jälkeen, esittelijä katsoo, että 
täytäntöönpanopäätöksen hyväksymistä, jotta Yhdistynyt kuningaskunta voisi toteuttaa 
sormenjälkitietojen automaattisen haun ja vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 
2008/615/YOS 9 artiklan mukaisesti, ei pitäisi hyväksyä nykyisissä olosuhteissa. 
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Esitys neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi perustuu entisen Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen entisen kolmannen pilarin nojalla annettuun säädökseen. Entisen Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdassa, jota unionin tuomioistuimen mukaan 
sovelletaan edelleen pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan mukaisesti, määrätään, että kun 
neuvosto hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä entisen kolmannen pilarin säännöstön 
perusteella, parlamenttia on kuultava, mutta neuvosto voi asettaa määräajan, johon mennessä 
parlamentin on annettava lausuntonsa. Aiemmissa samankaltaisissa asioissa esittelijät 
ehdottivat parlamentille täytäntöönpanosäädöksen hyväksymistä, joten hyväksyntä ilman 
tarkistuksia katsottiin aiheelliseksi (työjärjestyksen 52 artiklan mukainen yksinkertaistettu 
menettely). Tätä menettelyä pidettiin asianmukaisena myös neuvoston asettaman määräajan 
noudattamiseksi. Koska esittelijä katsoo, että parlamentin ei pitäisi hyväksyä ehdotettua 
esitystä täytäntöönpanopäätökseksi, on asianmukaisempaa soveltaa mietintöjen laatimisessa 
työjärjestyksen 59 artiklan mukaista menettelyä.

7. Esittelijän suositukset

Esittelijä kehottaakin parlamenttia hylkäämään esityksen neuvoston 
täytäntöönpanopäätökseksi ja pyytämään neuvostoa olemaan hyväksymättä esitystä 
täytäntöönpanopäätökseksi ja tekemään asiasta päätöksen vasta sitten, kun Yhdistyneeltä 
kuningaskunnalta on saatu takeet täydestä vastavuoroisuudesta ja tietosuojasta ja kun 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävän uuden kumppanuusyhteistyön uusi 
oikeudellinen kehys on neuvoteltu ja saatu valmiiksi.
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