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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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muihin EU:n 
tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten sekä 
asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja 
asetuksen (EU) 2018/1861 muuttamisesta 
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0004),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan a, b ja d alakohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0024/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0255/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
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NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS

muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn 
edellytyksistä ETIAS-järjestelmän 
tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 
2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, 
asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen 
(EU) 2018/1861 muuttamisesta

muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn 
edellytyksistä ETIAS-järjestelmän 
tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 
2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, 
asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 
2018/1861 ja asetuksen (EU) 2019/817 
muuttamisesta

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tehokkuussyistä ja kustannusten 
vähentämiseksi ETIAS-järjestelmän olisi 
käytettävä asetuksen (EU) 2018/1240 6 
artiklan 3 kohdan mukaisesti 
rajanylitystietojärjestelmää, jäljempänä 
’EES’, varten kehitettyjä laitteisto- ja 
ohjelmistokomponentteja jaetun 
henkilötietorekisterin kehittämistä varten. 
Tämä henkilötietorekisteri, jota käytetään 
sekä ETIAS-hakijoiden että EES-
järjestelmään rekisteröityjen kolmansien 
maiden kansalaisten aakkosnumeeristen 
tietojen säilyttämiseen, olisi kehitettävä 
siten, että se voidaan tulevaisuudessa 
laajentaa yhteiseksi 
henkilötietorekisteriksi. Perustettavaa 
välinettä, jonka avulla ETIAS voi yhdellä 
kyselyllä vertailla tietojaan kaikkien 
hakujen kohteena olevien muiden 
järjestelmien tietoihin, olisi samoin 
kehitettävä siten, että siitä voidaan 
kehittää tuleva eurooppalainen 
hakuportaali.

(5) Tehokkuussyistä ja kustannusten 
vähentämiseksi ETIAS-järjestelmän olisi 
käytettävä asetuksen (EU) 2018/1240 6 
artiklan 3 kohdan mukaisesti 
rajanylitystietojärjestelmää, jäljempänä 
’EES’, varten kehitettyjä laitteisto- ja 
ohjelmistokomponentteja jaetun 
henkilöllisyystietovarannon kehittämistä 
varten. Tämä tietovaranto, jota käytetään 
sekä ETIAS-hakijoiden että EES-
järjestelmään rekisteröityjen kolmansien 
maiden kansalaisten aakkosnumeeristen 
tietojen säilyttämiseen, olisi kehitettävä 
siten, että se voidaan tulevaisuudessa 
laajentaa yhteiseksi 
henkilöllisyystietovarannoksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2019/8171 a 
perustettu eurooppalainen hakuportaali 
(ESP) mahdollistaa ETIAS:iin 
tallennettujen tietojen vertaamisen 
kaikkiin muihin EU:n tietojärjestelmiin 
tallennettuihin tietoihin yhdellä kyselyllä.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä 
toukokuuta 2019, kehyksen 
vahvistamisesta ulkorajoja ja 
viisumipolitiikkaa koskevien EU:n 
tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 
2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 
2018/1861 sekä neuvoston päätösten 
2004/512/EY ja 2008/633/YOS 
muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, 
s. 27).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voidaan varmistaa ETIAS-
järjestelmän tavoitteiden saavuttaminen 
täysimääräisesti sekä edistää Schengenin 
tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, 
tavoitteita, automaattisen varmennuksen 
piiriin on tarpeen sisällyttää SIS-
järjestelmän hiljattain toteutetun 
tarkistuksen yhteydessä käyttöön otettu 
uusi kuulutusluokka eli 
tiedustelutarkastusten piiriin kuuluvien 
henkilöiden kuulutus.

(7) Jotta voidaan varmistaa ETIAS-
järjestelmän tavoitteiden saavuttaminen 
täysimääräisesti sekä edistää Schengenin 
tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, 
tavoitteita, automaattisen varmennuksen 
piiriin on tarpeen sisällyttää SIS-
järjestelmän hiljattain toteutetun 
tarkistuksen yhteydessä käyttöön otetut 
uudet kuulutusluokat eli 
tiedustelutarkastusten piiriin kuuluvien 
henkilöiden kuulutus ja kuulutus 
kolmansien maiden kansalaisista, joista 
on tehty palauttamispäätös.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ne edellytykset, joiden mukaisesti 
ETIAS-keskusyksikkö ja kansalliset 
ETIAS-yksiköt voivat tehdä hakuja 
muihin EU:n tietojärjestelmiin 
tallennetuista tiedoista ETIAS-
järjestelmän tarkoituksia varten, olisi 
suojattava selkein ja tarkoin säännöin, 
jotka koskevat ETIAS-keskusyksikön ja 
kansallisten ETIAS-yksiköiden pääsyä 
muihin EU:n tietojärjestelmiin 
tallennettuihin tietoihin, kyselyjen tyyppiä 
ja tietoluokkia, ja nämä kaikki toimet olisi 
rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä niiden tehtävien 
suorittamiseksi. Samoin ETIAS-
hakemustiedostoon tallennettujen tietojen 
olisi oltava ainoastaan niiden 
jäsenvaltioiden nähtävissä, jotka 
hallinnoivat taustalla olevia 
tietojärjestelmiä osallistumistaan koskevien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Esimerkiksi tämän asetuksen säännökset, 
jotka koskevat Schengenin 
tietojärjestelmää ja 
viisumitietojärjestelmää, perustuvat 
kaikille niille Schengenin säännöstön 
määräyksille, jotka ovat Schengenin 
tietojärjestelmää ja viisumitietojärjestelmää 
koskevien Schengenin säännöstön 
määräysten soveltamista koskevien 
neuvoston päätösten35 kannalta 
merkityksellisiä.

(10) Ne pääsyoikeudet ja edellytykset, 
joiden mukaisesti ETIAS-keskusyksikkö ja 
kansalliset ETIAS-yksiköt voivat tutustua 
muihin EU:n tietojärjestelmiin 
tallennettuihin tietoihin ETIAS-
järjestelmän tarkoituksia varten, olisi 
suojattava selkein ja tarkoin säännöin, 
jotka koskevat ETIAS-keskusyksikön ja 
kansallisten ETIAS-yksiköiden pääsyä 
muihin EU:n tietojärjestelmiin 
tallennettuihin tietoihin, kyselyjen tyyppiä 
ja tietoluokkia, ja nämä kaikki toimet olisi 
rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä niiden tehtävien 
suorittamiseksi. Samoin ETIAS-
hakemustiedostoon tallennettujen tietojen 
olisi oltava ainoastaan niiden 
jäsenvaltioiden nähtävissä, jotka 
hallinnoivat taustalla olevia 
tietojärjestelmiä osallistumistaan koskevien 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
Esimerkiksi tämän asetuksen säännökset, 
jotka koskevat Schengenin 
tietojärjestelmää ja 
viisumitietojärjestelmää, perustuvat 
kaikille niille Schengenin säännöstön 
määräyksille, jotka ovat Schengenin 
tietojärjestelmää ja viisumitietojärjestelmää 
koskevien Schengenin säännöstön 
määräysten soveltamista koskevien 
neuvoston päätösten35 kannalta 
merkityksellisiä.

__________________ __________________
35 Neuvoston päätös 2010/365/EU, annettu 
29 päivänä kesäkuuta 2010, Schengenin 
tietojärjestelmää koskevien Schengenin 
säännöstön määräysten soveltamisesta 
Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa 
(EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17); neuvoston 

35 Neuvoston päätös 2010/365/EU, annettu 
29 päivänä kesäkuuta 2010, Schengenin 
tietojärjestelmää koskevien Schengenin 
säännöstön määräysten soveltamisesta 
Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa 
(EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17); neuvoston 
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päätös (EU) 2017/733, annettu 25 päivänä 
huhtikuuta 2017, Schengenin 
tietojärjestelmää koskevien Schengenin 
säännöstön määräysten soveltamisesta 
Kroatian tasavallassa (EUVL L 108, 
26.4.2017, s. 31); neuvoston päätös (EU) 
2017/1908, annettu 12 päivänä lokakuuta 
2017, viisumitietojärjestelmää koskevien 
Schengenin säännöstön tiettyjen 
määräysten voimaansaattamisesta 
Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa 
(EUVL L 269, 19.10.2017, s. 39–43); 
neuvoston päätös (EU) 2018/934, annettu 
25 päivänä kesäkuuta 2018, Schengenin 
tietojärjestelmää koskevien Schengenin 
säännöstön jäljellä olevien määräysten 
voimaansaattamisesta Bulgarian 
tasavallassa ja Romaniassa (EUVL L 165, 
2.7.2018, s. 37).

päätös (EU) 2017/733, annettu 25 päivänä 
huhtikuuta 2017, Schengenin 
tietojärjestelmää koskevien Schengenin 
säännöstön määräysten soveltamisesta 
Kroatian tasavallassa (EUVL L 108, 
26.4.2017, s. 31); neuvoston päätös (EU) 
2017/1908, annettu 12 päivänä lokakuuta 
2017, viisumitietojärjestelmää koskevien 
Schengenin säännöstön tiettyjen 
määräysten voimaansaattamisesta 
Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa 
(EUVL L 269, 19.10.2017, s. 39–43); 
neuvoston päätös (EU) 2018/934, annettu 
25 päivänä kesäkuuta 2018, Schengenin 
tietojärjestelmää koskevien Schengenin 
säännöstön jäljellä olevien määräysten 
voimaansaattamisesta Bulgarian 
tasavallassa ja Romaniassa (EUVL L 165, 
2.7.2018, s. 37).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään johdanto-osaan uusi 
24 a kappale seuraavasti:
”(24 a) Jotta asetuksessa 
(EU) 2018/1240 tarkoitettu 
matkustuslupahakemuksissa olevien 
henkilötietojen vertailu EU:n 
tietojärjestelmässä tai tietokannassa, 
Europolin tiedoissa tai Interpolin 
tietokannoissa olevassa tietueessa, 
tiedostossa tai kuulutuksessa oleviin 
tietoihin voidaan toteuttaa tarkasti ja 
luotettavasti, on olennaisen tärkeää 
varmistaa, että ETIAS:ssa käytettävät ja 
sen kautta tehtävien kyselyjen kohteena 
olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, 
ajantasaisia ja korkealaatuisia. 
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
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operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalla 
Euroopan unionin virastolla (eu-LISA) 
on sille asetuksessa (EU) 2019/817 
säädettyjen velvoitteiden mukaisesti 
tärkeä rooli tietojen laadun valvomisessa 
ja säännöllisten data-analyysiraporttien 
tuottamisessa, jotta jäsenvaltio, josta 
tiedot ovat peräisin, voi todentaa tiedot ja 
toteuttaa tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Komission olisi arvioitava 
eu-LISAn asetuksen (EU) 2019/817 
nojalla tuottamia säännöllisiä raportteja 
tietojen laadusta ja annettava tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioille.”

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
3 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”23) ’muilla EU:n tietojärjestelmillä’ 
rajanylitystietojärjestelmää, jäljempänä 
’EES’, viisumitietojärjestelmää, jäljempänä 
’VIS’, Schengenin tietojärjestelmää, 
jäljempänä ’SIS’, ja kolmannen maan 
kansalaisia koskevaa eurooppalaista 
rikosrekisteritietojärjestelmää, jäljempänä 
’ECRIS-TCN’.”;

”28) ’muilla EU:n tietojärjestelmillä’ 
rajanylitystietojärjestelmää, jäljempänä 
’EES’, viisumitietojärjestelmää, jäljempänä 
’VIS’, Schengenin tietojärjestelmää, 
jäljempänä ’SIS’, Eurodacia ja kolmannen 
maan kansalaisia koskevaa eurooppalaista 
rikosrekisteritietojärjestelmää, jäljempänä 
’ECRIS-TCN’.”;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

e) tuetaan SIS:n tavoitteita, jotka 
liittyvät kuulutuksiin, jotka koskevat 
kolmansien maiden kansalaisia, joille on 
määrätty maahantulo- ja oleskelukielto, 

e) tuetaan SIS:n tavoitteita, jotka liittyvät 
kuulutuksiin, jotka koskevat kolmansien 
maiden kansalaisia, joille on määrätty 
maahantulo- ja oleskelukielto, 
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kuulutuksiin, jotka koskevat kiinniottoa ja 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai 
luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa 
luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä, 
kuulutuksiin, jotka koskevat kadonneita 
henkilöitä, kuulutuksiin, jotka koskevat 
oikeudelliseen menettelyyn osallistumista 
varten etsittäviä henkilöitä ja kuulutuksiin, 
jotka koskevat henkilöitä, joita etsitään 
salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia 
varten;

kuulutuksiin, jotka koskevat kiinniottoa ja 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai 
luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa 
luovuttamista varten etsittäviä henkilöitä, 
kuulutuksiin, jotka koskevat kadonneita 
henkilöitä, kuulutuksiin, jotka koskevat 
oikeudelliseen menettelyyn osallistumista 
varten etsittäviä henkilöitä, kuulutuksiin, 
jotka koskevat henkilöitä, joita etsitään 
salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia 
varten, ja kuulutuksiin, jotka koskevat 
kolmansien maiden kansalaisia, joista on 
tehty palauttamispäätös;

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
6 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”Erityisesti ETIAS-keskusjärjestelmän on 
rakennuttava EES:n keskusjärjestelmän 
laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien 
pohjalle, jotta voidaan perustaa jaettu 
henkilötietorekisteri sekä ETIAS-
hakijoiden että EES-järjestelmään 
rekisteröityjen kolmansien maiden 
kansalaisten aakkosnumeeristen tietojen 
säilyttämistä varten. Jaettuun 
henkilötietorekisteriin tallennetut ETIAS-
hakijoita koskevat aakkosnumeeriset tiedot 
ovat osa ETIAS-keskusjärjestelmää. [Tämä 
jaettu henkilötietorekisteri toimii 
tietojärjestelmien yhteentoimivuutta 
koskevalla asetuksella perustetun yhteisen 
henkilötietorekisterin täytäntöönpanon 
perustana.]

”Erityisesti ETIAS-keskusjärjestelmän on 
rakennuttava EES:n keskusjärjestelmän 
laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien 
pohjalle, jotta voidaan perustaa jaettu 
henkilöllisyystietovaranto sekä ETIAS-
hakijoiden että EES:ään rekisteröityjen 
kolmansien maiden kansalaisten 
aakkosnumeeristen tietojen säilyttämistä 
varten. Jaettuun 
henkilöllisyystietovarantoon tallennetut 
ETIAS-hakijoita koskevat 
aakkosnumeeriset tiedot ovat osa ETIAS-
keskusjärjestelmää. Tämä jaettu 
henkilöllisyystietovaranto toimii 
asetuksen (EU) 2019/817 17 artiklalla 
perustetun yhteisen 
henkilöllisyystietovarannon, jäljempänä 
’CIR’, toteuttamisen perustana.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
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Asetus (EU) 2018/1240
6 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä ei rajoita EES- ja ETIAS-tietojen 
pitämistä loogisesti erillisinä ja edellyttää 
pääsyä sellaisena kuin se on määriteltynä 
näiden tietojärjestelmien perustamista 
koskevissa asetuksissa.”;

Tämä ei rajoita EES:n ja ETIAS:n tietojen 
pitämistä loogisesti erillisinä ja edellyttää 
pääsyä sellaisena kuin se on määriteltynä 
näiden tietojärjestelmien perustamista 
koskevissa asetuksissa asetuksen 
(EU) 2019/817 18 artiklan mukaisesti.”;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. ETIAS-keskusyksikkö toimittaa 
komissiolle ja eu-LISAlle 
määräaikaisraportteja 20 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun automatisoidun 
käsittelyn aikana tuotetuista virheellisistä 
osumista. ETIAS-keskusyksikkö pyytää 
tässä asiassa yhteistyötä ja tietoja 
kansallisilta ETIAS-yksiköiltä.”;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

[Yhteentoimivuus varmistetaan 
eurooppalaisella hakuportaalilla, joka on 
perustettu asetuksen (EU) 2018/XXX 
(yhteentoimivuus) 6 artiklalla. Lisäksi 
ennen kuin eurooppalainen hakuportaali 

Yhteentoimivuus varmistetaan ESP:llä sen 
asetuksen (EU) 2019/817 72 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
määritellystä käyttöönottopäivästä tämän 
asetuksen 20 ja 23 artiklassa, 24 artiklan 
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on käytettävissä, automatisoidussa 
käsittelyssä käytetään siirtymäjakson ajan 
eu-LISAn tässä kohdassa tarkoitettua 
tarkoitusta varten kehittämää välinettä. 
Tätä välinettä käytetään eurooppalaisen 
hakuportaalin kehittämisen ja 
täytäntöönpanon perustana kyseisen 
asetuksen 52 artiklan mukaisesti].

6 kohdan c alakohdan ii alakohdassa, 
41 artiklassa ja 54 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua automatisoitua 
käsittelyä varten.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäljempänä 20 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa, m alakohdan ii alakohdassa 
ja o alakohdassa ja 23 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkistuksia varten 11 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely mahdollistaa ETIAS-
keskusjärjestelmästä tehdyt kyselyt 
asetuksella (EU) 2018/1860 
(rajatarkastukset) perustettuun SIS-
järjestelmään seuraavilla 17 artiklan 
2 kohdan a–d ja k alakohdan tiedoilla:

4. Jäljempänä 20 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa, m alakohdan ii alakohdassa 
ja n a alakohdassa ja 23 artiklassa 
tarkoitettuja tarkistuksia varten 11 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely mahdollistaa ETIAS-
keskusjärjestelmästä tehdyt kyselyt 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksilla (EU) 2018/18611 a 
(rajatarkastukset) ja (EU) 2018/18601 b 
(palauttamiset) perustettuun SIS-
järjestelmään seuraavilla 17 artiklan 
2 kohdan a–d ja k alakohdan tiedoilla:

__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1861, annettu 
28 päivänä marraskuuta 2018, 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS) 
perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 
rajatarkastuksissa, Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehdyn 
yleissopimuksen muuttamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 1987/2006 
muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 
312, 7.12.2018, s. 14).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1860, annettu 
28 päivänä marraskuuta 2018, 
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Schengenin tietojärjestelmän käytöstä 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten palauttamiseksi 
(EUVL L 312, 7.12.2018, s. 1).

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jäljempänä 20 artiklan 2 kohdan 
n alakohdassa tarkoitettuja tarkistuksia 
varten 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
automatisoitu käsittely mahdollistaa 
ETIAS-keskusjärjestelmästä tehdyt kyselyt 
[asetuksella (EU) 2018/XXX] perustetun 
ECRIS-TCN-järjestelmän [yhteisessä 
henkilötietorekisterissä oleviin] tietoihin 
seuraavilla 17 artiklan 2 kohdan a–d 
alakohdan tiedoilla:

6. Jäljempänä 20 artiklan 2 kohdan 
n alakohdassa tarkoitettuja tarkistuksia 
varten 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
automatisoitu käsittely mahdollistaa 
ETIAS-keskusjärjestelmästä tehdyt kyselyt 
asetuksella (EU) 2019/818* perustetussa 
CIR:ssä oleviin ECRIS-TCN:n tietoihin 
seuraavilla 17 artiklan 2 kohdan a–d 
alakohdan tiedoilla:

–––––––––––––––

* Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2019/818, annettu 
20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen 
vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja 
oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- 
ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n 
tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja 
asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 
2018/1862 ja (EU) 2019/816 
muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, 
s. 85).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
11 artikla – 6 kohta – e a alakohta (uusi)



RR\1220510FI.docx 15/42 PE655.702v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

e a) syntymämaa;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
11 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kun osumia löytyy, 11 artiklassa 
tarkoitettu väline toimittaa 
hakemustiedoston tulokset väliaikaisesti 
saataville ETIAS-keskusyksikköön 
manuaalisen käsittelyn loppuun asti 
22 artiklan 2 kohdan ja 23 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. Kun saatavilla olevat 
tiedot vastaavat hakijaa koskevia tietoja tai 
epäilyjä on edelleen, osuman tuottaneiden 
tietojen yksilöllinen tunnistuskoodi 
säilytetään hakemustiedostossa.

8. Kun osumia löytyy, ESP antaa 
väliaikaisen lukuoikeuden 
hakemustiedoston automatisoidun 
käsittelyn tuloksiin ETIAS-
keskusyksikölle manuaalisen käsittelyn 
loppuun asti 22 artiklan 2 kohdan ja 
23 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kun 
saatavilla olevat tiedot vastaavat hakijaa 
koskevia tietoja tai epäilyjä on edelleen, 
osuman tuottaneiden tietojen yksilöllinen 
tunnistuskoodi säilytetään 
hakemustiedostossa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
11 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Osuma saadaan, kun kaikki 
kyselyssä käytetyt ETIAS-
hakemustiedoston tiedot tai osa niistä 
vastaavat täysin tai osittain niissä muissa 
EU:n tietojärjestelmissä, joihin haku 
kohdistuu, olevan tietueen, tiedoston tai 
kuulutuksen tietoja. Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksellä osittaisen 
vastaavuuden, myös todennäköisyyden 
asteen.

9. Osuma saadaan, kun kaikki 
kyselyssä käytetyt ETIAS-
hakemustiedoston tiedot tai osa niistä 
vastaavat täysin tai osittain niissä muissa 
EU:n tietojärjestelmissä, joihin haku 
kohdistuu, olevan tietueen, tiedoston tai 
kuulutuksen tietoja. Komissio antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti määritelläkseen osittaisen 
vastaavuuden, myös todennäköisyyden 
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asteen, virheellisten osumien määrän 
rajoittamiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
11 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) 2017/2226 6, 14 ja 
17 artiklan soveltamiseksi automatisoidulla 
käsittelyllä, jossa käytetään tämän 
asetuksen 6 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua suojattua 
viestintäinfrastruktuuria, tehdään kyselyitä 
ETIAS-keskusjärjestelmään ja tuodaan 
sieltä tämän asetuksen 47 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä ETIAS-
matkustusluvan hakemusnumero ja 
voimassaoloajan päättymispäivä, ja 
päivitetään EES-järjestelmässä olevaa 
maahantulo-/maastalähtötietuetta 
vastaavasti.”;

Asetuksen (EU) 2017/2226 6, 14, 17 ja 
18 artiklan soveltamiseksi automatisoidulla 
käsittelyllä, jossa käytetään tämän 
asetuksen 6 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua suojattua 
viestintäinfrastruktuuria, tehdään kyselyjä 
ETIAS-keskusjärjestelmään ja tuodaan 
sieltä tämän asetuksen 47 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä ETIAS-
matkustusluvan hakemusnumero ja 
voimassaoloajan päättymispäivä, ja 
päivitetään EES:ssä olevaa maahantulo-
/maastalähtötietuetta tai pääsyn epäämistä 
koskevaa tietuetta vastaavasti.”;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan 
soveltamiseksi Euroopan unioni ja 
Interpol tekevät yhteistyösopimuksen. 
Tässä yhteistyösopimuksessa vahvistetaan 
tietojenvaihdon ja henkilötietojen 
suojaamiseen tähtäävien toimien 
yksityiskohtaiset säännöt.

2. Jos 1 kohdan täytäntöönpanoa 
yhteistyösopimuksen avulla ei varmisteta, 
ETIAS ei saa tehdä kyselyjä Interpolin 
tietokannoista.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

6 a) Korvataan 20 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

2. ETIAS-keskusjärjestelmä käynnistää 
kyselyn käyttäen ESP:tä 17 artiklan 
2 kohdan a, a a, b, c, d, f, g, j, k ja m 
alakohdassa ja 17 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitettujen asiaankuuluvien tietojen 
vertaamiseksi ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennetussa hakemustiedostossa, SIS:ssä, 
EES:ssä, VIS:ssä, Eurodacissa, Europolin 
tiedoissa sekä Interpolin SLTD- ja 
TDAWN-tietokannoissa oleviin tietueisiin, 
tiedostoihin tai kuulutuksiin.”;

”2. ETIAS-keskusjärjestelmä käynnistää 
kyselyn käyttäen ESP:tä 17 artiklan 
2 kohdan a, a a, b, c, d, f, g, j, k ja m 
alakohdassa ja 17 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitettujen asiaankuuluvien tietojen 
vertaamiseksi ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennetussa hakemustiedostossa, SIS:ssä, 
EES:ssä, VIS:ssä, Eurodacissa, ECRIS-
TCN:ssä, Europolin tiedoissa sekä 
Interpolin SLTD- ja TDAWN-
tietokannoissa oleviin tietueisiin, 
tiedostoihin tai kuulutuksiin.”;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

”n) vastaako hakija henkilöä, jonka 
tiedot on tallennettu ECRIS-TCN-
järjestelmään terrorismirikosten ja 
muiden vakavien rikosten vuoksi”;

”n) vastaako hakija henkilöä, jonka 
tiedot on tallennettu ECRIS-TCN:ään 
siksi, että hänet on tuomittu viimeksi 
kuluneiden 20 vuoden aikana 
terrorismirikoksista tai tuomittu viimeksi 
kuluneiden 10 vuoden aikana muista 
asetuksen (EU) 2018/1240 liitteessä 
luetelluista vakavista rikoksista, jos 
kyseisistä rikoksista voi seurata 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on vähintään kolme 
vuotta;”;
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) Lisätään 20 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”n a) onko hakijasta annettu SIS-
järjestelmään tallennettu palauttamista 
koskeva kuulutus.”;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
23 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätään alakohta seuraavasti:
”c a) kuulutus kolmansien maiden 
kansalaisista, joista on tehty 
palauttamispäätös.”;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Asetus (EU) 2018/1240
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu vertailu 
tuottaa yhden tai useamman osuman, 
ETIAS-keskusjärjestelmä lähettää 
automaattisen ilmoituksen ETIAS-
keskusyksikölle. ETIAS-keskusyksiköllä 
on ilmoituksen saatuaan pääsy 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu vertailu 
tuottaa yhden tai useamman osuman, 
ETIAS-keskusjärjestelmä lähettää 
automaattisen ilmoituksen ETIAS-
keskusyksikölle. ETIAS-keskusyksiköllä 
on ilmoituksen saatuaan väliaikainen 
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hakemustiedostoon ja mahdollisiin siihen 
liittyviin hakemustiedostoihin, jotta se voi 
tarkistaa, vastaavatko hakijan henkilötiedot 
siihen kuulutukseen sisältyviä 
henkilötietoja, joka on tuottanut kyseisen 
osuman, ja jos vastaavuus vahvistetaan, 
ETIAS-keskusjärjestelmä lähettää 
automaattisesti ilmoituksen kuulutuksen 
tehneen jäsenvaltion SIRENE-toimistolle. 
SIRENE-toimisto tarkistaa vielä, 
vastaavatko hakijan henkilötiedot osuman 
käynnistäneen kuulutuksen sisältämiä 
henkilötietoja, ja suorittaa 
tarkoituksenmukaiset jatkotoimet.”;

pääsy hakemustiedostoon ja mahdollisiin 
siihen liittyviin hakemustiedostoihin, jotta 
se voi tarkistaa, vastaavatko hakijan 
henkilötiedot siihen kuulutukseen 
sisältyviä henkilötietoja, joka on tuottanut 
kyseisen osuman, ja jos vastaavuus 
vahvistetaan, ETIAS-keskusjärjestelmä 
lähettää automaattisesti ilmoituksen 
kuulutuksen tehneen jäsenvaltion SIRENE-
toimistolle. SIRENE-toimisto tarkistaa 
vielä, vastaavatko hakijan henkilötiedot 
osuman käynnistäneen kuulutuksen 
sisältämiä henkilötietoja, ja suorittaa 
tarkoituksenmukaiset jatkotoimet.”;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
25 a artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) asetuksen (EU) 2018/1860 
(palauttamiset) 4 artikla.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
Asetus (EU) 2018/1240
25 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisilla ETIAS-yksiköillä on 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten 
oltava pääsy myös kansallisiin 
rikosrekistereihin, jotta ne voivat saada 
tietoja kolmansien maiden kansalaisista ja 
kansalaisuudettomista henkilöistä, jotka on 
tuomittu terrorismirikoksista tai muista 
vakavista rikoksista.”;

2. Siltä osin kuin 20 artiklan 
2 kohdan n alakohdan mukainen 
tarkistus tuottaa osuman, kansallisten 
ETIAS-yksiköiden asianmukaisesti 
valtuutetulla henkilöstöllä on 1 kohdassa 
tarkoitettuja tarkoituksia varten oltava 
kansallisen lainsäädännön mukainen 
pääsy myös oman jäsenvaltionsa 
kansallisiin rikosrekistereihin, jotta ne 
voivat saada tietoja kolmansien maiden 
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kansalaisista ja kansalaisuudettomista 
henkilöistä, jotka on tuomittu 
terrorismirikoksista tai mistä tahansa 
muista tämän asetuksen liitteessä 
luetelluista rikoksista.”;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 a kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) Lisätään 26 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. Jos palauttamisia koskevasta SIS-
järjestelmästä saadaan osuma, 
hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on
a) siinä tapauksessa, että 
palauttamispäätöksen lisäksi on määrätty 
maahantulokielto, välittömästi 
ilmoitettava siitä kuulutuksen tehneelle 
jäsenvaltiolle vaihtamalla sen kanssa 
lisätietoja. Kuulutuksen tehneen 
jäsenvaltion on välittömästi poistettava 
palauttamista koskeva kuulutus ja 
tallennettava maahantulokieltoa ja 
oleskelukieltoa koskeva kuulutus 
asetuksen (EU) 2018/1861 24 artiklan 
1 kohdan b alakohdan nojalla;
b) siinä tapauksessa, että 
palauttamispäätöksen lisäksi ei ole 
määrätty maahantulokieltoa, välittömästi 
ilmoitettava siitä kuulutuksen tehneelle 
jäsenvaltiolle vaihtamalla sen kanssa 
lisätietoja, jotta kuulutuksen tehnyt 
jäsenvaltio voi poistaa palauttamista 
koskevan kuulutuksen viipymättä.”;
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 b kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
38 artikla – 2 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

11 b) Korvataan 38 artiklan 2 kohdan 
c alakohta seuraavasti:

c) matkustusluvan epäämisen perustetta tai 
perusteita koskeva ilmoitus, josta ilmenee 
se, mitä 37 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
luetelluista perusteista sovelletaan, jolloin 
hakijan on mahdollista hakea muutosta;

”c)  matkustusluvan epäämisen 
perustetta tai perusteita koskeva ilmoitus, 
josta ilmenee se, mitä 37 artiklan 1 ja 
2 kohdassa luetelluista perusteista 
sovelletaan, mukaan lukien tieto siitä, 
mikä yksi tai useampi tietojärjestelmä on 
tuottanut yhden tai useamman osuman, 
jonka perusteella hakemus on hylätty, 
jolloin hakijan on mahdollista hakea 
muutosta. Tämä ei rajoita unionin 
oikeudessa vahvistettujen, oikeutta tietoon 
koskevien rajoitusten soveltamista.”;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
46 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

12 a) Muutetaan 46 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

1. Jos 45 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kyselyn tekeminen on teknisistä 
syistä mahdotonta ETIAS-tietojärjestelmän 
jonkin osan toimintahäiriön vuoksi, 
liikenteenharjoittajat vapautetaan 
velvollisuudesta varmistaa, että 
matkustajalla on hallussaan voimassa oleva 
matkustuslupa. Jos eu-LISA havaitsee 
tällaisen toimintahäiriön, ETIAS-
keskusyksikkö ilmoittaa asiasta 
liikenteenharjoittajille. Se ilmoittaa 

”1. Jos 45 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kyselyn tekeminen on teknisistä 
syistä mahdotonta ETIAS-tietojärjestelmän 
jonkin osan toimintahäiriön vuoksi, 
liikenteenharjoittajat vapautetaan 
velvollisuudesta varmistaa, että 
matkustajalla on hallussaan voimassa oleva 
matkustuslupa. Jos eu-LISA havaitsee 
tällaisen toimintahäiriön, ETIAS-
keskusyksikkö ilmoittaa asiasta 
liikenteenharjoittajille. Se ilmoittaa 
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liikenteenharjoittajille myös siitä, että 
häiriö on korjattu. Jos liikenteenharjoittajat 
havaitsevat tällaisen toimintahäiriön, he 
voivat ilmoittaa asiasta ETIAS-
keskusyksikölle.

liikenteenharjoittajille myös siitä, että 
häiriö on korjattu. Jos liikenteenharjoittajat 
havaitsevat tällaisen toimintahäiriön, 
heidän on ilmoitettava asiasta ETIAS-
keskusyksikölle.”;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
46 artikla – 4 a kohta

Komission teksti Tarkistus

b) lisätään kohta seuraavasti:

”4 a. ETIAS-keskusyksikkö antaa 
liikenteenharjoittajille tämän artiklan 1 ja 
3 kohtaan liittyvää operatiivista tukea. 
ETIAS-keskusyksikkö vahvistaa 
menettelyt tällaisen tuen antamiseksi 
vakioiduissa toimintaohjeissa. Komissio 
täsmentää täytäntöönpanosäädöksillä 
annettavan tuen luonteen ja laajuuden 
sekä keinot tällaisen tuen antamiseksi.”;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – a alakohta
Asetus (EU) 2018/1240
88 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”a) edellä 11 artiklassa tarkoitettujen 
EU:n tietojärjestelmien perustamista 
koskevien säädösten tarvittavat muutokset, 
joilla varmistetaan näiden 
tietojärjestelmien ja ETIAS-
tietojärjestelmän välinen 11 artiklassa 
tarkoitettu yhteentoimivuus, ovat tulleet 
voimaan Eurodac-asetuksen 
uudelleenlaatimista lukuun ottamatta;”

”a) edellä 11 artiklassa tarkoitettujen 
EU:n tietojärjestelmien perustamista 
koskevien säädösten tarvittavat muutokset, 
joilla varmistetaan näiden 
tietojärjestelmien ja ETIAS-
tietojärjestelmän välinen 11 artiklassa 
tarkoitettu yhteentoimivuus, ovat tulleet 
voimaan asetuksen (EU) N:o 603/2013 
(Eurodac) uudelleenlaatimista lukuun 
ottamatta;”;
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – c alakohta
Asetus (EU) 2018/1240
88 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

”6. Tämän asetuksen 11 artiklassa 
tarkoitettu yhteentoimivuus ECRIS-TCN-
järjestelmän kanssa alkaa, kun [yhteinen 
henkilötietorekisteri] aloittaa toimintansa, 
minkä on tarkoitus tapahtua vuonna 
2022. ETIAS-järjestelmä otetaan käyttöön 
riippumatta siitä, onko tämä 
yhteentoimivuus ECRIS-TCN-
järjestelmän kanssa toteutettu.

”6. Tämän asetuksen 11 artiklassa 
tarkoitettu yhteentoimivuus ECRIS-TCN:n 
kanssa alkaa, kun CIR otetaan käyttöön.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – c alakohta
Asetus (EU) 2018/1240
88 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. ETIAS-järjestelmä otetaan 
käyttöön riippumatta siitä, onko 
12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
Euroopan unionin ja Interpolin 
yhteistyösopimus tehty ja riippumatta siitä, 
onko Interpolin tietokantoihin mahdollista 
tehdä kyselyjä.”.

7. ETIAS otetaan käyttöön 
riippumatta siitä, onko Interpolin 
tietokantoihin mahdollista tehdä kyselyjä.”.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 a kohta – a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
89 artikla – 2 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

13 a) Muutetaan 89 artikla seuraavasti:
a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

2. Siirretään komissiolle 9 päivästä 
lokakuuta 2018 viiden vuoden ajaksi 
6 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3, 5 ja 
6 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 27 
artiklan 3 kohdassa, 31 artiklassa, 33 
artiklan 2 kohdassa, 36 artiklan 4 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 54 artiklan 
2 kohdassa, 83 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 
85 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

”2. Siirretään komissiolle 9 päivästä 
lokakuuta 2018 viiden vuoden ajaksi 
6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 
9 kohdassa, 17 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 
18 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 
3 kohdassa, 31 artiklassa, 33 artiklan 
2 kohdassa, 36 artiklan 4 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 54 artiklan 
2 kohdassa, 83 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 
85 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.”;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 a kohta – b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
89 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b) korvataan 3 kohta seuraavasti:
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
4 kohdassa, 17 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 
18 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 
3 kohdassa, 31 artiklassa, 33 artiklan 
2 kohdassa, 36 artiklan 4 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 54 artiklan 
2 kohdassa, 83 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 
85 artiklan 23 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

”3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 
4 kohdassa, 11 artiklan 9 kohdassa, 
17 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 18 artiklan 
4 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa, 
31 artiklassa, 33 artiklan 2 kohdassa, 
36 artiklan 4 kohdassa, 39 artiklan 
2 kohdassa, 54 artiklan 2 kohdassa, 
83 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 85 artiklan 
23 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
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päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona sitä 
koskeva päätös julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.”;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 a kohta – c alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
89 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

c) korvataan 6 kohta seuraavasti:
6. Edellä olevien 6 artiklan 4 kohdan, 
17 artiklan 3, 5 ja 6 kohdan, 18 artiklan 
4 kohdan, 27 artiklan 3 kohdan, 
31 artiklan, 33 artiklan 2 kohdan, 
36 artiklan 4 kohdan, 39 artiklan 2 kohdan, 
54 artiklan 2 kohdan, 83 artiklan 1 tai 
3 kohdan tai 85 artiklan 3 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

”6. Edellä olevien 6 artiklan 4 kohdan, 
11 artiklan 9 kohdan, 17 artiklan 3, 5 ja 
6 kohdan, 18 artiklan 4 kohdan, 27 artiklan 
3 kohdan, 31 artiklan, 33 artiklan 
2 kohdan, 36 artiklan 4 kohdan, 39 artiklan 
2 kohdan, 54 artiklan 2 kohdan, 83 artiklan 
1 tai 3 kohdan tai 85 artiklan 3 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 b kohta (uusi)
Asetus (EU) 2018/1240
92 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)



PE655.702v02-00 26/42 RR\1220510FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

13 b) Lisätään 92 artiklan 5 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”-a) ECRIS-TCN:stä ETIAS:n kautta 
tehtävät kyselyt;”;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Pääsy viisumitietojärjestelmään 
tietojen hakemista varten on varattu 
ainoastaan kunkin jäsenvaltion niiden 
viranomaisten asianmukaisesti 
valtuutetulle henkilöstölle, mukaan lukien 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/1240* 8 artiklan 
mukaisesti nimetty asianmukaisesti 
valtuutettu kansallisten ETIAS-yksiköiden 
henkilöstö, jolla on toimivalta 15–
22 artiklassa säädettyjä tarkoituksia 
varten, ja [yhteentoimivuudesta annetun 
asetuksen 2018/xx 20 ja 21 artiklan] 
mukaisesti nimetty asianmukaisesti 
valtuutettu kunkin jäsenvaltion 
kansallisten viranomaisten ja EU:n 
elimen henkilöstö, ja ainoastaan siinä 
laajuudessa kuin tietoja tarvitaan näihin 
tarkoituksiin liittyvien tehtävien 
suorittamiseen ja oikeassa suhteessa 
tavoitteisiin nähden.”;

”2. Pääsy viisumitietojärjestelmään 
tietojen hakemista varten on varattu 
ainoastaan ETIAS-keskusyksikön 
asianmukaisesti valtuutetulle 
henkilöstölle ja kunkin jäsenvaltion niiden 
viranomaisten, joilla on 6 a ja 6 b, 15–
22 ja 22 g artiklassa säädettyjä 
käyttötarkoituksia koskeva toimivalta, 
asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle, 
mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240* 
8 artiklan mukaisesti nimettyjen 
kansallisten ETIAS-yksiköiden 
asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö, 
sekä kunkin jäsenvaltion niiden 
kansallisten viranomaisten ja niiden 
unionin virastojen, joilla on 
yhteentoimivuudesta annetun asetuksen 
(EU) 2019/817 20 ja 21 artiklassa 
säädettyjä käyttötarkoituksia koskeva 
toimivalta, asianmukaisesti valtuutetulle 
henkilöstölle siten, että pääsy rajoitetaan 
sen mukaan, missä määrin tiedot tarvitaan 
niiden kyseisten käyttötarkoitusten 
mukaisten tehtävien suorittamiseen, ja se 
on oikeassa suhteessa tavoitteisiin 
nähden.”;
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
18 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ETIAS on otettu käyttöön 
asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, 
keskusviisumitietojärjestelmä (CS-VIS) 
liitetään asetuksen (EU) 2018/1240 
11 artiklassa tarkoitettuun välineeseen 
kyseisessä artiklassa tarkoitetun 
automatisoidun käsittelyn 
mahdollistamiseksi.

1. Kun ETIAS on otettu käyttöön 
asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, 
keskusviisumitietojärjestelmä (CS-VIS) 
liitetään ESP:hen kyseisessä artiklassa 
tarkoitetun automatisoidun käsittelyn 
mahdollistamiseksi.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
18 b artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 
2 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja 
tarkistuksia varten ETIAS-
keskusjärjestelmä käyttää mainitun 
asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua 
välinettä, jonka avulla ETIAS-
järjestelmässä olevia tietoja verrataan 
VIS-järjestelmässä oleviin tietoihin 
mainitun asetuksen 11 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti liitteessä II olevassa taulukossa 
lueteltuja vastaavuuksia käyttäen.

Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 
2 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja 
tarkistuksia varten ETIAS-
keskusjärjestelmä käyttää ESP:tä 
ETIAS:ssa olevien tietojen vertaamiseksi 
viisumitietojärjestelmässä oleviin tietoihin 
mainitun asetuksen 11 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti liitteessä II olevassa taulukossa 
lueteltuja vastaavuuksia käyttäen.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
18 c artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on 
perustettu osaksi Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa asetuksen 
(EU) 2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on 
oikeus päästä sille asetuksessa 
(EU) 2018/1240 annettujen tehtävien 
suorittamista varten VIS-järjestelmään 
tallennettuihin tietoihin ja hakea niistä 
tietoja ainoastaan luettavissa olevassa 
muodossa ja kyseisen asetuksen 
11 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on 
perustettu osaksi Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa asetuksen 
(EU) 2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on 
oikeus päästä sille asetuksessa 
(EU) 2018/1240 annettujen tehtävien 
suorittamista varten 
viisumitietojärjestelmässä oleviin tietoihin 
ja hakea niitä kyseisen asetuksen 
11 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
18 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun ETIAS-keskusyksikössä tehty 
tarkistus vahvistaa, että ETIAS-
hakemustiedostoon tallennetut tiedot 
vastaavat EES-järjestelmässä olevia tietoja 
tai kun epäilyjä on edelleen, sovelletaan 
asetuksen (EU) 2018/1240 26 artiklassa 
säädettyä menettelyä tämän kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 2018/1240 
24 artiklan soveltamista.

2. Jos ETIAS-keskusyksikön 
asetuksen (EU) 2018/1240 22 artiklan 
mukaisesti suorittamassa tarkistuksessa 
varmistuu, että ETIAS-hakemustiedostoon 
kirjatut tiedot vastaavat 
viisumitietojärjestelmässä olevia tietoja, 
tai jos on edelleen epäilyjä, sovelletaan 
asetuksen (EU) 2018/1240 26 artiklassa 
säädettyä menettelyä.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
18 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalliset ETIAS-yksiköt tekevät 
hakuja VIS-järjestelmään käyttäen samoja 
aakkosnumeerisia tietoja kuin ne, joita 

1. Asetuksen (EU) 2018/1240 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kansalliset ETIAS-yksiköt tekevät hakuja 
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käytetään 18 b artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua automatisoitua käsittelyä 
varten.

viisumitietojärjestelmään käyttäen samoja 
aakkosnumeerisia tietoja kuin ne, joita 
käytetään tämän asetuksen 18 b artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua automatisoitua 
käsittelyä varten.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
18 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o 2018/1240 
8 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä 
kansallisilla ETIAS-yksiköillä on oltava 
pääsy VIS-järjestelmään ja ne voivat 
tehdä niihin hakuja matkustuslupaa 
koskevien hakemusten tarkastelemiseksi 
ainoastaan luettavissa olevassa muodossa 
kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Kansalliset ETIAS-yksiköt 
voivat tehdä hakuja tämän asetuksen 9–14 
artiklassa tarkoitettuihin tietoihin.

2. Kansallisilla ETIAS-yksiköillä on 
väliaikainen pääsy 
tutustumaanviisumitietojärjestelmän 
tietoihin ainoastaan luettavissa olevassa 
muodossa matkustuslupahakemusten 
tutkimiseksi kyseisen asetuksen 8 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. Kansalliset ETIAS-
yksiköt voivat tutustua tämän asetuksen 9–
14 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2008
34 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lokitietojen säilyttäminen Lokitietojen säilyttäminen 
yhteentoimivuuden toteuttamiseksi 
ETIAS:n kanssa

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2019/816
Liite II – taulukko – rivi 1
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Komission teksti

ETIAS-keskusjärjestelmästä lähetetyt 
asetuksen 2018/1240 17 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot

Tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut vastaavat VIS-järjestelmän tiedot, 
joihin ETIAS-järjestelmän tietoja olisi 
verrattava

Tarkistus

ETIAS-keskusjärjestelmästä lähetetyt 
asetuksen 2018/1240 17 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot

Tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut vastaavat 
viisumitietojärjestelmän tiedot, joihin 
ETIAS:n tietoja on verrattava

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
8 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Automatisoitu käsittely, jossa käytetään 
asetuksen (EU) 2018/1240 6 artiklan 
2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua 
suojattua viestintäinfrastruktuuria, 
mahdollistaa sen, että EES-järjestelmä luo 
viisumipakosta vapautetun kolmannen 
maan kansalaisen maahantulo-
/maastalähtötietueen tai 
maahantulokieltoa koskevan tietueen ja 
päivittää sitä EES-järjestelmässä tämän 
asetuksen 14 ja 17 artiklan mukaisesti.

Automatisoitu käsittely, jossa käytetään 
asetuksen (EU) 2018/1240 6 artiklan 
2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua 
suojattua viestintäinfrastruktuuria, 
mahdollistaa sen, että EES luo 
viisumipakosta vapautetun kolmannen 
maan kansalaisen maahantulo-
/maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä 
koskevan tietueen ja päivittää sitä EES:ssä 
tämän asetuksen 14, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
8 a artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Kun luodaan kolmannen maan kansalaisen 
maahantulo-/maastalähtötietue, EES:n 
keskusjärjestelmä voi

Kun luodaan viisumipakosta vapautetun 
kolmannen maan kansalaisen maahantulo-
/maastalähtötietue tai pääsyn epäämistä 
koskeva tietue, EES:n keskusjärjestelmä 
voi

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
8 a artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) päivittää EES:ssä olevaa pääsyn 
epäämistä koskevaa tietuetta tämän 
asetuksen 18 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
8 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ETIAS on otettu käyttöön 
asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, EES-
keskusjärjestelmä liitetään asetuksen 
(EU) 2018/1240 11 artiklassa 
tarkoitettuun välineeseen kyseisessä 
artiklassa tarkoitetun automatisoidun 
käsittelyn mahdollistamiseksi.

1. Kun ETIAS on otettu käyttöön 
asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, EES:n 
keskusjärjestelmä liitetään ESP:hen 
kyseisessä artiklassa tarkoitetun 
automatisoidun käsittelyn 
mahdollistamiseksi.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
8 b artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 
2 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitettuja 
tarkistuksia varten ETIAS-
keskusjärjestelmä käyttää mainitun 
asetuksen 11 artiklassa tarkoitettua 
välinettä, jonka avulla ETIAS-
järjestelmässä olevia tietoja verrataan 
EES-järjestelmässä oleviin tietoihin 
mainitun asetuksen 11 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti liitteessä III olevassa taulukossa 
lueteltuja vastaavuuksia käyttäen.

Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 
2 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitettuja 
tarkistuksia varten ETIAS-
keskusjärjestelmä käyttää ESP:tä 
ETIAS:ssa olevien tietojen vertaamiseksi 
EES:ssä oleviin tietoihin mainitun 
asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti 
liitteessä III olevassa taulukossa lueteltuja 
vastaavuuksia käyttäen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
25 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on 
perustettu osaksi Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa asetuksen (EU) 
2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on oikeus 
päästä sille asetuksessa (EU) 2018/1240 
annettujen tehtävien suorittamista varten 
EES-järjestelmään tallennettuihin 
tietoihin ja hakea siitä tietoja ainoastaan 
luettavissa olevassa muodossa ja kyseisen 
asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on 
perustettu osaksi Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa asetuksen (EU) 
2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on oikeus 
päästä sille asetuksessa (EU) 2018/1240 
annettujen tehtävien suorittamista varten 
EES:ssä oleviin tietoihin ja hakea niitä 
kyseisen asetuksen 11 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
25 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kun ETIAS-keskusyksikössä tehty 
tarkistus vahvistaa, että ETIAS-
hakemustiedostoon tallennetut tiedot 
vastaavat EES-järjestelmässä olevia tietoja 
tai kun epäilyjä on edelleen, sovelletaan 
asetuksen (EU) 2018/1240 26 artiklassa 
säädettyä menettelyä.

2. Jos ETIAS-keskusyksikön 
asetuksen (EU) 2018/1240 22 artiklan 
mukaisesti suorittamassa tarkistuksessa 
varmistuu, että ETIAS-hakemustiedostoon 
kirjatut tiedot vastaavat EES:ssä olevia 
tietoja, tai jos on edelleen epäilyjä, 
sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1240 
26 artiklassa säädettyä menettelyä.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) 2017/2226
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EES-järjestelmästä 24, 25, 26 ja 27 
artiklan nojalla haetut tiedot voidaan pitää 
kansallisissa tiedostoissa ja EES-
järjestelmästä 25 a artiklan nojalla haetut 
tiedot voidaan pitää ETIAS-
hakemustiedostoissa ainoastaan, jos tämä 
on tarpeen yksittäistapauksessa, sen 
tarkoituksen mukaan, jota varten ne on 
haettu, ja asiaa, erityisesti tietosuojaa, 
koskevan unionin lainsäädännön 
mukaisesti, ja ainoastaan kyseisen 
yksittäistapauksen kannalta ehdottoman 
tarpeellisen ajan.”;

EES:stä 24, 25, 26 ja 27 artiklan 
mukaisesti haettuja tietoja voidaan 
säilyttää kansallisissa tiedostoissa ja 
EES:stä 25 a artiklan mukaisesti haettuja 
tietoja ETIAS-hakemustiedostoissa 
ainoastaan silloin, kun se on 
yksittäistapauksessa tarpeen niiden haun 
tarkoitusten ja asiaankuuluvan unionin 
oikeuden, erityisesti tietosuojaa koskevan 
oikeuden, mukaisesti ja ainoastaan niin 
kauan kuin se on ehdottoman 
välttämätöntä kyseisessä 
yksittäistapauksessa.”;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) 2019/816
Liite III – taulukko – rivi 1

Komission teksti

ETIAS-keskusjärjestelmästä lähetetyt 
asetuksen 2018/1240 17 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot

Tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut vastaavat EES-
järjestelmän tiedot, joihin ETIAS-
järjestelmän tietoja olisi verrattava
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Tarkistus

ETIAS-keskusjärjestelmästä lähetetyt 
asetuksen 2018/1240 17 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut tiedot

Tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut vastaavat EES:n 
tiedot, joihin ETIAS:n tietoja on verrattava

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2018/1861
18 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Lokitietojen säilyttäminen asetuksen (EU) 
2018/1240 11 artiklassa tarkoitettua 
yhteentoimivuutta varten ETIAS-
järjestelmän kanssa

Lokitietojen säilyttäminen 
yhteentoimivuuden toteuttamiseksi 
ETIAS:n kanssa

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2018/1861
34 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

”g) ETIAS-hakemusten manuaaliseen 
käsittelyyn kansallisissa ETIAS-yksiköissä 
asetuksen (EU) 2018/1240 8 artiklan 
nojalla.”;

”h) ETIAS-hakemusten manuaaliseen 
käsittelyyn kansallisissa ETIAS-yksiköissä 
asetuksen (EU) 2018/1240 8 artiklan 
nojalla.”;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2018/1861
36 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on 1. ETIAS-keskusyksiköllä, joka on 
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perustettu osaksi Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa asetuksen (EU) 
2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on oikeus 
päästä sille asetuksessa (EU) 2018/1240 
annettujen tehtävien suorittamista varten 
SIS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin 
ja hakea niistä tietoja. Tähän 
pääsyoikeuteen ja hakuun sovelletaan 
36 artiklan 4–8 kohtaa.

perustettu osaksi Euroopan raja- ja 
merivartiovirastoa asetuksen (EU) 
2018/1240 7 artiklan mukaisesti, on oikeus 
päästä sille asetuksessa (EU) 2018/1240 
annettujen tehtävien suorittamista varten 
SIS-järjestelmään tallennettuihin tietoihin 
ja hakea niitä  kyseisen asetuksen 
11 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Tähän 
pääsyoikeuteen ja hakuun sovelletaan 
36 artiklan 4–8 kohtaa.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2018/1861
36 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun ETIAS-keskusyksikössä tehty 
tarkistus vahvistaa, että ETIAS-
hakemustiedostoon tallennetut tiedot 
vastaavat SIS-kuulutusta, sovelletaan 
asetuksen (EU) 2018/1240 26 artiklassa 
säädettyä menettelyä, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 2018/1240 
24 artiklan soveltamista.

2. Jos ETIAS-keskusyksikön 
asetuksen (EU) 2018/1240 22 artiklan 
mukaisesti suorittamassa tarkistuksessa 
varmistuu, että ETIAS-hakemustiedostoon 
kirjatut tiedot vastaavat SIS-järjestelmässä 
olevaa kuulutusta, tai jos on edelleen 
epäilyjä, sovelletaan asetuksen 
(EU) 2018/1240 26 artiklassa säädettyä 
menettelyä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EU) 2018/1240 
24 artiklan soveltamista.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2018/1861
36 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ETIAS on otettu käyttöön 
asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, SIS-
keskusjärjestelmä liitetään asetuksen 
(EU) 2018/1240 11 artiklassa 
tarkoitettuun välineeseen kyseisessä 

1. Kun ETIAS on otettu käyttöön 
asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, SIS-
keskusjärjestelmä liitetään ESP:hen 
kyseisessä artiklassa tarkoitetun 
automatisoidun käsittelyn 
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artiklassa tarkoitetun automatisoidun 
käsittelyn mahdollistamiseksi.

mahdollistamiseksi.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2018/1861
36 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen (EU) 2018/1240 
11 artiklassa tarkoitetun automatisoidun 
käsittelyn on mahdollistettava 
20 artiklassa, 24 artiklan 6 kohdan 
c alakohdan ii alakohdassa, 41 artiklassa 
ja 54 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tarkistukset sekä mainitun 
asetuksen 22 ja 26 artiklassa tarkoitetut 
myöhemmät tarkistukset.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2018/1861
36 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) 2018/1240 
20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, 
m alakohdan ii alakohdassa ja 
o alakohdassa tarkoitettuja tarkistuksia 
varten ETIAS-keskusjärjestelmä käyttää 
mainitun asetuksen 11 artiklassa 
tarkoitettua välinettä verratakseen 
asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja tietoja SIS-
järjestelmässä oleviin tietoihin mainitun 
asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

2. Asetuksen (EU) 2018/1240 
20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 
m alakohdan ii alakohdassa, 24 artiklan 
6 kohdan c alakohdan ii alakohdassa ja 
54 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja tarkistuksia varten ETIAS-
keskusjärjestelmä käyttää ESP:tä 
asetuksen (EU) 2018/1240 11 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vertaamiseksi SIS-järjestelmässä oleviin 
tietoihin mainitun asetuksen 11 artiklan 
8 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2018/1861
36 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos SIS-järjestelmässä on annettu 
asetuksen (EU) 2018/1240 41 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu uusi kuulutus, 
keskusjärjestelmän on ilmoitettava tästä 
kuulutuksesta ETIAS-keskusjärjestelmään 
käyttäen automatisoitua käsittelyä ja 
mainitun asetuksen 11 artiklassa 
tarkoitettua välinettä, jotta voidaan 
tarkistaa, vastaako tämä uusi kuulutus jo 
olemassa olevaa matkustuslupaa.”.

3. Jos SIS-järjestelmässä on annettu 
asetuksen (EU) 2018/1240 41 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu uusi kuulutus, 
keskusjärjestelmän on ilmoitettava tästä 
kuulutuksesta ETIAS-keskusjärjestelmään 
käyttäen automatisoitua käsittelyä ja 
ESP:tä, jotta voidaan tarkistaa, vastaako 
tämä uusi kuulutus jo olemassa olevaa 
matkustuslupaa.”.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Muutokset asetukseen (EU) 2019/817 
(yhteentoimivuus rajojen ja viisumien 

aloilla)
Lisätään 72 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. ESP otetaan käyttöön asetuksen 
(EU) 2018/1240 20 ja 23 artiklassa, 
24 artiklan 6 kohdan c alakohdan ii 
alakohdassa, 41 artiklassa ja 54 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
automatisoitua käsittelyä varten, kyseisiin 
käyttötarkoituksiin rajoittuen, sen jälkeen, 
kun asetuksen (EU) 2018/1240 
88 artiklassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan 
soveltamista.”.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan asetuksen 
(EU) 2018/1240 96 artiklan toisen kohdan 
mukaisesti määritetystä päivämäärästä 
alkaen.

Poistetaan.
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PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta ja sisältö

Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät syyskuussa 2018 kaksi säädöstä, joissa 
vahvistettiin ETIAS-järjestelmä: asetuksen Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 
(ETIAS) perustamisesta1 ja asetuksen Europol-asetuksen muuttamisesta ETIAS-järjestelmän 
perustamiseksi2. Tämän jälkeen komissio esitti ehdotuksensa ETIAS-järjestelmään 
vaadittavista muutoksista.

ETIAS-asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Muutoksiin, joita tehdään EU:n 
tietojärjestelmien perustamista koskeviin säädöksiin ja jotka ovat tarpeen niiden 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi ETIAS:n kanssa, sekä vastaavien säännösten lisäämiseen 
tähän asetukseen sovelletaan erillistä säädöstä.” Tällä perusteella komissio esitti 7. tammikuuta 
2019 vaadittavista muutoksista kaksi erillistä ehdotusta, joilla pyritään vahvistamaan ETIAS-
järjestelmän täysimääräiseen käyttövalmiuteen saattamiseksi tarvittavat tekniset muutokset 
muuttamalla säädöksiä, jotka koskevat ETIAS-järjestelmästä tehtyjä kyselyjä EU:n 
tietoteknisiin järjestelmiin, sekä joissa vahvistetaan vastaavat säännökset ja muutetaan ETIAS-
asetusta niiden mukaisesti (2019/0001(COD) ja 2019/0002(COD)).

Komissio julkaisi huhtikuussa 2016 tiedonannon älykkäämmistä tietojärjestelmistä 
rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi. Tiedonannon mukaisesti ETIAS-
järjestelmä perustuu EES:ää varten kehitettyjen laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien 
uudelleenkäyttöön. Tätä lähestymistapaa on käytetty myös tietojärjestelmien yhteentoimivuutta 
koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa. Yhteisen henkilöllisyystietovarannon ja eurooppalaisen 
hakuportaalin tekninen kehittäminen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevien 
lainsäädäntöehdotusten mukaisesti toteutettaisiin EES/ETIAS-komponenttien pohjalta. Tämän 
vuoksi ehdotuksissa esitetään muutoksia ETIAS-asetukseen sen täsmentämiseksi, että ETIAS-
keskusjärjestelmä rakentuu EES:n keskusjärjestelmän laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien 
pohjalle, jotta voidaan perustaa jaettu henkilöllisyystietovaranto sekä ETIAS-hakijoiden että 
EES:ään rekisteröityjen kolmansien maiden kansalaisten aakkosnumeeristen 
henkilöllisyystietojen säilyttämistä varten.

Menettely

Komission ehdotuksiin ei sisältynyt vaikutustenarviointeja, minkä vuoksi poliittisten ryhmien 
koordinaattorit päättivät pyytää Euroopan parlamentin tutkimuspalvelua (EPRS) laatimaan 
korvaavan vaikutustenarvioinnin, jotta voidaan arvioida ehdotukset ja laatia tämä 
mietintöluonnos asianmukaisesti. Korvaava vaikutustenarviointi saatettiin päätökseen ja 
esitettiin LIBE-valiokunnalle joulukuussa 2019.

Esittelijä korostaa, että vaikutustenarviointien tekeminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12. syyskuuta 2018, Euroopan 
matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, 
(EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 
19.9.2018, s. 1).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1241, annettu 12. syyskuuta 2018, asetuksen 
(EU) 2016/794 muuttamisesta Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi (EUVL L 
236, 19.9.2018, s. 72).
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uusia lainsäädäntöehdotuksia huolellisesti ja analysoida niitä asianmukaisesti. Ne ovat 
merkityksellisiä myös lainsäädännön laatuun vaikuttavana tekijänä.

Lisäksi pyydettiin lausunnot perusoikeusvirastolta, Euroopan tietosuojavaltuutetulta ja 
Euroopan tietosuojaneuvostolta tietojen täydentämiseksi.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti ehdotuksiin Euroopan matkustustieto- ja -
lupajärjestelmään vaadittavista muutoksista. Esittelijä katsoo kuitenkin, että ehdotuksissa ja 
joissakin muutetuissa artikloissa on parantamisen varaa EPRS:n korvaavassa 
vaikutustenarvioinnissa esitettyjen suositusten pohjalta.

Esittelijä tukee komission ehdotusten yleisiä perusteluja ja pääkohtia sekä toteaa, että 
ehdotukset on laadittu lainsäätäjien sopimuksen mukaisesti asetuksen (EU) 2018/1240 (ETIAS-
asetus) seurauksena ja ovat sen säännöksistä johtuva oikeudellinen velvollisuus. ETIAS-
asetuksen nojalla vaaditut automatisoidut tarkastukset voidaan suorittaa vain, jos ETIAS-
keskusjärjestelmä voi olla yhteydessä muihin EU:n tietojärjestelmiin. Ehdotuksissa määritetään 
ne tekniset elementit, joita tarvitaan eri hakemuksissa olevien henkilötietojen vertaamiseksi 
EU:n tietojärjestelmissä ja tietokannoissa olevassa tietueessa, tiedostossa tai kuulutuksessa 
oleviin tietoihin turvallisuutta, rajaturvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa koskevien 
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden näkökulmasta.

Koska komission ehdotukset esitettiin 7. tammikuuta 2019, jolloin toimielinten väliset 
neuvottelut yhteentoimivuutta koskevista ehdotuksista ja ECRIS-TCN-järjestelmää koskevista 
ehdotuksista olivat vielä meneillään, komission ehdotuksia oli tarpeen päivittää vastaamaan 
kyseisissä menettelyissä tällä välin sovittuja seikkoja.

EPRS:n laatiman korvaavan vaikutustenarvioinnin suositusten mukaisesti on parannettu 
edelleen menettelyä, jossa liputetaan sellaiset kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat 
saaneet tuomion terrorismirikoksesta tai vakavasta rikoksesta. Lisäksi valvontaa ja tilastointia 
koskevia säännöksiä on lujitettu sen varmistamiseksi, että komissio joutuu arvioimaan 
säännöllisesti ETIAS-järjestelmän ECRIS-TCN-järjestelmään tekemiä kyselyjä ja tiedottamaan 
niistä Euroopan parlamentille ja tietosuojavaltuutetulle. Esittelijä katsoo, ettei EU:n 
tietojärjestelmien välistä osittaista vastaavuutta ole asianmukaista määritellä 
täytäntöönpanosäädöksellä. Asialla on mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia yksityiselämää ja 
henkilötietojen suojaa koskeviin oikeuksiin, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaisempaa säätää 
siitä delegoidulla säädöksellä, jotta voidaan taata Euroopan parlamentin suorittama 
asianmukainen valvonta yhteentoimivuusasetuksissa annettujen samankaltaisten säännösten 
mukaisesti.

Lopuksi esittelijä katsoo, että lisäarvoa saadaan myös hakemalla Schengenin tietojärjestelmästä 
(SIS) kuulutuksia myös sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joista on tehty 
palauttamispäätös. Kun tämäntyyppisiä kuulutuksia haetaan SIS-järjestelmästä varhaisessa 
vaiheessa ennen kolmannen maan kansalaisen saapumista jäsenvaltion rajalle, siitä hyötyvät 
sekä jäsenvaltio että kyseinen kolmannen maan kansalainen.
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ASIAN KÄSITTELY
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset ETIAS-järjestelmän 
tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 
767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen (EU) 2018/1861 
muuttaminen

Viiteasiakirjat COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD)
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