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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

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av 
fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (14247/2019),

– med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade 
lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om 
övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C9-0198/2019),

– med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet1, särskilt artikel 33, 

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0100/2020).

1. Europaparlamentet förkastar rådets utkast.

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

1 EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.
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MOTIVERING

Det föreliggande utkastet till rådets genomförandebeslut, som grundar sig på artikel 33 
i rådets beslut 2008/615/RIF (nedan kallat Prümbeslutet)1, syftar till att möjliggöra utbyte av 
fingeravtrycksuppgifter mellan Förenade kungariket och de medlemsstater som omfattas av 
Prümbeslutet. 

1. Bakgrund

I Prümbeslutet föreskrivs utbyte av information mellan de myndigheter i medlemsstaterna 
som är ansvariga för förebyggande och utredning av brott. I detta syfte får de behöriga 
myndigheterna utbyta de fingeravtrycksuppgifter som har varit föremål för behandling i de för 
brottsförebyggande och brottsutredning inrättade nationella systemen för automatisk 
identifiering av fingeravtryck. Artikel 9 i Prümbeslutet ger en behörig myndighet i en 
medlemsstat rätt att göra automatiska sökningar av fingeravtrycksuppgifter i en annan 
medlemsstats nationella system. Översändande av personuppgifter i enlighet med detta beslut 
får inledas först när de allmänna dataskyddsbestämmelserna i Prümbeslutet (artiklarna 25.2 
och 33) enligt rådet har genomförts i den nationella lagstiftningen i de medlemsstater som 
önskar delta i detta utbyte. I enlighet med rådets beslut 2008/616/RIF2 ska det föreslagna 
genomförandebeslutet antas efter en utvärderingsrapport om genomförandet av de allmänna 
dataskyddsbestämmelserna i Prümbeslutet, grundat på ett frågeformulär, en testkörning och 
ett utvärderingsbesök, vars resultat ska meddelas rådet. 
Det system för informationsutbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter som 
inrättats genom Prümbeslutet bygger på principen om fullständig ömsesidighet i fråga om 
tillgång och syftar till att fördjupa det gränsöverskridande samarbetet genom utbyte av 
uppgifter som behandlas i deras nationella system för förebyggande och utredning av brott 
(t.ex. uppgifter om dömda eller misstänkta personer). Det står dock klart att olika 
medlemsstaters genomförande av Prümbeslutet inte helt överensstämmer med principen om 
fullständig ömsesidighet. Dessutom varierar kapaciteten till informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna i hög grad och leder till ett obalanserat informationsflöde. 

År 2019 antog rådet ett beslut om att bevilja Förenade kungariket tillgång till mekanismen för 
utbyte av DNA-relaterade uppgifter3. Genom det föreslagna utkastet har rådet för avsikt att ge 
Förenade kungariket tillgång till utbyte av fingeravtrycksuppgifter. Rådet har inte uttryckt 
någon avsikt att inleda en liknande process för uppgifter ur fordonsregister, som utgör den 
mest framgångsrika delen av Prümstrukturen. 

I rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF fastställs regler för utbyte mellan 
medlemsstaterna. I detta avseende är det värt att notera att kommissionen i oktober 2019 
beslutade att inleda överträdelseförfaranden genom att sända formella underrättelser till 
Österrike, Bulgarien, Ungern och Rumänien för att den 13 september 2018 ha undertecknat 

1 Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.
2 Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 
210, 6.8.2008, s. 12).
3 Genomförandebeslut (EU) 2019/968 av den 6 juni 2019 om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter 
i Förenade kungariket (EUT L 156, 13.6.2019, s. 8).
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ett avtal med fem länder på västra Balkan om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter, 
fingeravtrycksuppgifter och fordonsregister. Kommissionen anser att avtalet strider mot EU:s 
exklusiva befogenhet på området, särskilt eftersom utbytet av sådana uppgifter mellan 
medlemsstaterna omfattas av rådets Prümbeslut (rådets beslut 2008/615/RIF och 
2008/616/RIF).4 Liknande farhågor har uttryckts när det gäller inrättandet av ett utbyte av 
DNA-uppgifter och fingeravtrycksuppgifter med andra tredjeländer, till exempel Förenta 
staterna.

2. Syfte och huvudpunkter i utkastet till rådets beslut

Genom detta utkast till genomförandebeslut vill rådet ge Förenade kungariket möjlighet att 
delta i automatiska sökningar av fingeravtrycksuppgifter samt översändande och mottagande 
av fingeravtrycksuppgifter i enlighet med det system som fastställs i artikel 9 i Prümbeslutet. 

Förenade kungariket har dock, som rådet framhåller i sitt utkast till genomförandebeslut, inte 
för avsikt att tillgängliggöra misstänktas fingeravtrycksuppgifter, i motsats till vad rådet 
förväntar sig och i motsats till liknande beslut som antagits för andra medlemsstater. Detta 
strider också mot ömsesidighetsprincipen, som ligger till grund för Prümsystemet. 

Rådet godtog denna särskilda situation i sitt tidigare genomförandebeslut (EU) 2019/968 av 
den 6 juni 2019 om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket, 
som trädde i kraft den 7 juni 2019. Rådet framhöll – med tanke på åsidosättandet av 
ömsesidighetsprincipen och efter det att kommissionen avgett ett negativt yttrande på grund 
av åsidosättandet av principen om fullständig ömsesidighet – att det är av praktisk och 
operativ betydelse för den allmänna säkerheten, i synnerhet för bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet, att misstänkta personers profiler inkluderas i det automatiska 
utbytet av DNA-uppgifter. Rådet har därför uttryckligen villkorat en fortsättning av dessa 
utbyten med skyldigheten för Förenade kungariket att genomföra en fullständig översyn av 
sin policy att undanta misstänkta personers profiler från det automatiska utbytet av DNA-
uppgifter senast den 15 juni 2020. Om Förenade kungariket senast detta datum inte meddelat 
att man har sett över sin policy kommer rådet inom tre månader att göra en ny utvärdering av 
situationen för att besluta om man ska fortsätta eller avsluta utbytet av DNA-uppgifter med 
Förenade kungariket.

3. Översynsklausul

I likhet med rådets genomförandebeslut (EU) 2019/968 upprepar rådet, som är medvetet om 
denna anomali, i det föreslagna utkastet till beslut ”att det är av praktisk och operativ 
betydelse för den allmänna säkerheten, i synnerhet för bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet, att misstänkta personers profiler inkluderas i det automatiska 
utbytet av fingeravtrycksuppgifter”. 
Av detta skäl har rådet även med en översynsklausul för detta genomförandebeslut. Om 
Förenade kungariket senast den 15 juni 2020 inte sett över sin policy att undanta misstänkta 
personers profiler från det automatiska utbytet av fingeravtrycksuppgifter kan rådet komma 
att avsluta utbytet av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket.
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4. Förenade kungarikets utträde ur EU: övergångsperiodens inverkan

I detta fall kommer de praktiska konsekvenserna av antagandet av utkastet till 
genomförandebeslut och utbytet av fingeravtrycksuppgifter mellan medlemsstaterna och 
Förenade kungariket att begränsas till den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen5. Denna övergångsperiod kommer att löpa ut den 31 december 2020, 
varefter Förenade kungariket blir ett tredjeland. Vidare gäller det väsentliga kravet i artikel 
25.2 i Prümbeslutet de medlemsstater som deltar i Prümmekanismen. Om så anses relevant 
och om så beslutas, skulle ett tredjeland kräva ett annat rättsligt instrument för att delta i 
utbytet av fingeravtrycksuppgifter eller andra personuppgifter enligt Prümbeslutet.

5. De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket

De framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket kan komma att regleras 
genom ett nytt partnerskapsavtal. Förhandlingarna om detta nya partnerskapsavtal inleddes 
redan i mars 2020 och kommer även att omfatta brottsbekämpning och straffrättsligt 
samarbete. Fortsatt utbyte av fingeravtrycksuppgifter mellan medlemsstaterna och Förenade 
kungariket som tredjeland kommer att omfattas av särskilda villkor och skyddsåtgärder till 
följd av Förenade kungarikets status som tredjeland och det faktum att det självklart inte kan 
åtnjuta samma rättigheter och möjligheter som en medlemsstat.

I kommissionens rekommendation av den 3 februari 2020 till rådets beslut om bemyndigande 
att inleda förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland6 framhålls att det framtida partnerskapet inom ramen för brottsbekämpning 
bör bygga på åtaganden om att respektera grundläggande rättigheter, inbegripet ett adekvat 
skydd för personuppgifter, vilket är en drivkraft för samarbetet. Det framhålls vidare att 
ambitionsnivån för samarbetet på brottsbekämpningens och straffrättens område kommer att 
vara beroende av den skyddsnivå för personuppgifter som säkerställs i Förenade kungariket. 
Det har uppgetts att kommissionen kommer att arbeta för ett beslut om adekvat skyddsnivå 
för att underlätta sådant samarbete, om tillämpliga villkor är uppfyllda (punkt 112). 

I ett skriftligt uttalande från den brittiske premiärministern av den 3 februari 2020 om 
förbindelserna mellan Förenade kungariket och EU7 förklarade denne att Förenade kungariket 
i framtiden kommer att utarbeta en separat och oberoende politik på områden som dataskydd. 
Vidare meddelade Förenade kungariket under den första förhandlingsomgången (den 2–5 
mars 2020) för det framtida partnerskapsavtalet att man, när det gäller domstolssamarbete och 
polissamarbete i straffrättsliga frågor, inte kommer att förbinda sig att säkerställa 
efterlevnaden av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna och inte heller kommer att godta EU-domstolens behörighet. 
Som svar på detta klargjorde EU:s förhandlare, Barnier, att denna ståndpunkt, om den 
upprätthålls av Förenade kungariket, kommer att få omedelbara och praktiska konsekvenser 
för samarbetet mellan EU och Förenade kungariket – ett samarbete som visserligen kommer 

5 EUT L 29, 31.1.2020, s.1.
6 COM(2020)0035.
7 Skriftligt uttalande (HCWS86) med den brittiska regeringens föreslagna strategi för förhandlingarna med EU 
om de framtida förbindelserna, 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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att kvarstå som en möjlighet på grundval av internationella avtal, men som inte kommer att 
vara särdeles ambitiöst8. 

Europaparlamentet framhöll i sin resolution av den 12 februari 20209 att Förenade kungariket 
inte kan få direkt tillgång till uppgifter från EU:s informationssystem eller delta i EU-
organens styrande strukturer inom området med frihet, säkerhet och rättvisa och att all delning 
av information med Förenade kungariket, inbegripet personuppgifter, bör omfattas av stränga 
skyddsåtgärder och gransknings- och tillsynsvillkor, med en nivå på skyddet av 
personuppgifter som är likvärdig med den som föreskrivs i unionsrätten.

Parlamentet påminde om att kommissionen, för att kunna förklara Förenade kungarikets 
ramverk för dataskydd som adekvat, enligt unionsrätten så som den tolkas av Europeiska 
unionens domstol10, måste visa att Förenade kungariket har en skyddsnivå som är 
”väsentligen likvärdig” med den som föreskrivs i EU:s rättsliga ram, inbegripet vad gäller 
vidarebefordran till tredjeländer. Parlamentet anser i detta sammanhang att särskild 
uppmärksamhet måste riktas mot den rättsliga ramen i Förenade kungariket på området för 
nationell säkerhet och brottsbekämpande myndigheters behandling av personuppgifter.

Europaparlamentet framhöll också att alla ömsesidiga arrangemang för punktliga, effektiva 
och ändamålsenliga utbyten av passageraruppgifter samt för behandlingen av uppgifter 
gällande DNA, fingeravtryck och fordonsregister (Prüm), liksom operativa samarbeten genom 
Europol och Eurojust, måste ske på grundval av strikta skyddsåtgärder och villkor och stå i 
full överensstämmelse med yttrande 1/15 från Europeiska unionens domstol11. 

Vidare uppmanade parlamentet Förenade kungariket att genast åtgärda de allvarliga brister 
som konstaterats vad gäller dess användning av SIS, samt uppmanade rådet och 
kommissionen att övervaka processen väldigt noga för att säkerställa att alla brister 
vederbörligen åtgärdas utan dröjsmål. Parlamentet anser att arrangemangen för det framtida 
samarbetet mellan EU och Förenade kungariket inom området brottsbekämpning inte bör 
diskuteras förrän bristerna har åtgärdats.

6. Slutsatser

Fingeravtrycksuppgifter är en särskilt känslig kategori av personuppgifter som kräver ett 
särskilt skydd, eftersom behandlingen skulle kunna skapa betydande risker för de 
grundläggande rättigheterna och friheterna. Enligt unionsrätten ska sådan behandling omfattas 
av lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter och friheter. 

Mot bakgrund av läget i förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan Förenade 
kungariket och EU är det fortfarande oklart om Förenade kungariket efter den 31 december 
2020 kommer att uppfylla de villkor som krävs enligt unionsrätten för att kunna anses ha en 
skyddsnivå som är väsentligen likvärdig med den som föreskrivs i unionsrätten. I avsaknad av 
en väsentligen likvärdig skyddsnivå för personuppgifter, eller kraftfulla och strikta villkor och 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.
10 Mål C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
11 Yttrande 1/15 över överföring från unionen till Kanada av uppgifter om flygpassagerare, 
ECLI:EU:C:2017:592.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402
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skyddsåtgärder för behandling av fingeravtrycksuppgifter, skulle behandling till följd av 
automatisk sökning av fingeravtryck och utbyte av personuppgifter enligt artikel 9 i 
Prümbeslutet de facto medföra allvarliga risker för skyddet av enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter. 

Vidare anser föredraganden att frågan om att ta med uppgifter från misstänkta bör lösas innan 
man möjliggör utbyte av uppgifter med Förenade kungariket, för att säkerställa att det 
automatiska utbytet av uppgifter till fullo respekterar Prümsystemets ömsesidighetprincip, 
som tillämpas av övriga deltagande medlemsstater.

Det föreslagna utkastet till genomförandebeslut skulle kunna antas och träda i kraft endast 
några få veckor före den 15 juni 2020 – det datum då Förenade kungariket senast ska 
underrätta rådet om sin avsikt att tillgängliggöra misstänkta personers profiler och rådet ska 
göra en ny utvärdering av situationen för att besluta om man ska fortsätta utbytet av uppgifter.

Trots begäran från LIBE-utskottets ledamöter till rådets ordförandeskap om ytterligare 
upplysningar vid LIBE-utskottets sammanträde den 18 februari 2020 och skrivelserna från 
LIBE-utskottets ordförande av den 20 februari 2020 och den 5 mars till rådets ordförandeskap 
och till kommissionen med begäranden om svar på konkreta frågor för skriftligt besvarande 
samt alla de dokument som rör detta utkast till genomförandebeslut och Prümgenomförandet, 
har parlamentet dessutom inte tillhandahållits den utvärderingsrapport med en 
sammanfattning av resultaten av frågeformuläret, utvärderingsbesöket och testkörningen 
avseende utbyte av fingeravtrycksuppgifter som har förelagts rådet. I sin skrivelse av den 
20 mars 2020 underlät rådets ordförandeskap att tillhandahålla de begärda dokumenten utan 
någon tydlig motivering. Framläggandet av detta betänkande är en förutsättning för att 
genomförandebeslutet ska kunna godkännas. Föredraganden anser att nämnda 
utvärderingsrapport borde ha lagts fram för parlamentet för att det i vederbörlig ordning ska 
kunna utföra sina lagstiftnings- och kontrolluppdrag inom ramen för det pågående juridiska 
förfarandet. Föredraganden anser vidare att rådet bör anta genomförandeakten efter det att 
Förenade kungariket har meddelat sin avsikt att inkludera uppgifter om misstänkta i både 
utbytet av DNA-uppgifter och utbytet av fingeravtrycksuppgifter och därmed också har 
bekräftat sin avsikt att tillämpa fullständig ömsesidighet i de framtida säkerhetsförbindelserna 
med unionen.

I avsaknad av dessa väsentliga upplysningar – och eftersom det föreliggande utkastet till 
rådets genomförandebeslut med nödvändighet skulle vara tidsmässigt begränsat till den 
31 december 2020, och till och med skulle kunna upphöra att gälla efter den 15 juni 2020 – 
anser föredraganden därför att detta genomförandebeslut för att ge Förenade kungariket 
möjlighet att delta i automatiska sökningar av fingeravtrycksuppgifter samt mottagande och 
översändande av personuppgifter i enlighet med artikel 9 i beslut 2008/615/RIF inte bör antas 
under rådande omständigheter. 

Utkastet till rådets genomförandebeslut grundar sig på en rättsakt som antagits inom ramen 
för den tidigare tredje pelaren i det gamla fördraget om Europeiska unionen. Enligt artikel 
39.1 i det gamla fördraget om Europeiska unionen – som enligt domstolen fortfarande är 
tillämplig, i enlighet med artikel 9 i protokoll 36, när rådet antar genomförandeåtgärder på 
grundval av regelverket utifrån den tidigare tredje pelaren – måste parlamentet höras, men 
rådet får bestämma en tid inom vilken parlamentet ska avge sitt yttrande. I tidigare liknande 
ärenden föreslog respektive föredragande att parlamentet skulle godkänna 
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genomförandeakten, och ett godkännande utan ändringsförslag ansågs därför lämpligt 
(förenklat förfarande enligt artikel 52). Det förfarandet ansågs lämpligt även för att respektera 
den tidsfrist som fastställts av rådet. Eftersom det är föredragandens uppfattning att 
parlamentet inte bör godkänna det föreslagna utkastet till genomförandebeslut tillämpas i 
stället förfarandet för utarbetande av betänkanden enligt artikel 59 i arbetsordningen, eftersom 
det är lämpligare i detta fall.

7. Föredragandens rekommendation

Föredraganden rekommenderar därför parlamentet att förkasta utkastet till rådets 
genomförandebeslut och att uppmana rådet att inte anta utkastet till genomförandebeslut och 
att inte fatta något beslut i detta avseende förrän Förenade kungariket gett garantier avseende 
fullständig ömsesidighet och dataskydd och den nya rättsliga ramen för det nya 
partnerskapssamarbetet med Förenade kungariket har förhandlats fram och fastställts.
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