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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. panee merkille tämän 
päätöslauselman liitteenä olevat 
komission lausumat, jotka julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden C 
sarjassa;

Or. en

Tiedoksi lausumien tekstit:

"Komission lausumat asetuksesta, jolla muutetaan Europol-asetusta 
(EU) 2016/794

Komission lausuma sellaisen Europolin käyttöön tarkoitetun mekanismin 
toteuttamisesta, jolla tämä voi ehdottaa kuulutusten tekemistä Schengenin 
tietojärjestelmässä

”Komissio toteuttaa asetuksen (EU) 2016/794 68 artiklan 3 kohdan mukaisesti arvioinnin 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen, jolla muutetaan asetusta (EU) 2016/794, 
voimaantulosta. Osana tätä arviointia komissio raportoi asetuksen (EU) 2016/794 4 artiklan 
1 kohdan r alakohdassa vahvistetun uuden mekanismin operatiivisesta vaikutuksesta. Tämän 
mekanismin puitteissa Europol voi ehdottaa jäsenvaltioille, kolmansilta mailta tai 
kansainvälisiltä organisaatioilta saamiensa tietojen perusteella, että nämä tallentaisivat 
järjestelmään unionin edun mukaisia kuulutuksia, jotka sisältävät tietoja terrorismiin tai 
vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistuvista henkilöistä. Komissio toteuttaa 
tämän arvioinnin niiden kertomusten perusteella, jotka Europol toimittaa Schengenin 
tietojärjestelmään esitetyistä kuulutuksia koskevista ehdotuksista ja jäsenvaltioiden tämän 
jälkeen Schengenin tietojärjestelmään lisäämistä kuulutuksista.”
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Komission lausuma Europolin ja Euroopan syyttäjänviraston suhteista

”Komissio katsoo, että Europolin ja Euroopan syyttäjänviraston, jäljempänä ’EPPO’, suhteita 
koskevat säännökset, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina asetuksen 
(EU) 2016/794 20 a artiklassa, eivät voi rajoittaa neuvoston asetuksen (EU) 
2017/1939 24 artiklan 1 kohdasta johtuvia Europolille asetettuja velvoitteita, ja sen vuoksi 
niitä on tulkittava ja sovellettava viimeksi mainitun artiklan mukaisesti.”

Komissio lausuma Europolin yhteistyötä kolmansien maiden kanssa koskevista 
säännöksistä

Europolin yhteistyötä kolmansien maiden kanssa koskevien sääntöjen osalta komissio toteaa, 
että henkilötietojen siirtäminen Europolista kolmanteen maahan ”oikeudellisesti sitovan 
välineen” perusteella edellyttää perussopimuksen 218 artiklan mukaista kansainvälistä 
sopimusta, kuten asetuksen (EU) 2016/794 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa jo säädetään. 
Komissio toteaa myös, että Europolista kolmanteen maahan, asianmukaisten suojatoimien 
arvioinnin perusteella tehtävän henkilötietojen siirron on täytettävä Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetut vaatimukset1, mikä edellyttää Europolilta, että 
se toteaa kolmannen maan tietosuojan tason takaavan olennaisilta osin tietosuojan 
vastaavuuden. Tällaiseen arviointiin perustuvien tiedonsiirtojen salliminen ilman etukäteen 
saatua asetuksen (EU) 2016/794 25 artiklan 6 kohdan mukaista Euroopan 
tietosuojavaltuutetun hyväksyntää aiheuttaa riskejä siitä, että Euroopan tietosuojavaltuutettu 
ryhtyy myöhemmin toimiin tietosuojatakeiden erilaisen arvioinnin nojalla, mikä voisi siten 
vaikuttaa kielteisesti lainvalvontayhteistyöhön.”

Komission lausuma Europolin ja Interpolin yhteistyön vahvistamisesta

”Komissio muistuttaa, että Europolin ja Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (ICPO ― 
Interpol) välillä yhteistyösopimuksesta parhaillaan käytävissä neuvotteluissa komissio pyrkii 
neuvoston antamien neuvotteluohjeiden2 mukaisesti vahvistamaan Europolin ja Interpolin 
yhteistyötä ottaen huomioon terrorismin sekä rajatylittävän ja kansainvälisen vakavan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tapahtuneen viimeaikaisen kehityksen sekä nykyiset 
operatiiviset tarpeet ja Europolin toimeksiannon. Komissio pyrkii varmistamaan neuvoston 
antamien neuvotteluohjeiden3 mukaisesti, että sopimus tarjoaa oikeusperustan, jonka nojalla 
Europolille annetaan pääsy asiaankuuluviin Interpolin tietokantoihin tehtäviensä suorittamista 
varten.”
"

1 Lausunto 1/15, 1/15 EU:n ja Kanadan välinen PNR-sopimus, EU:C:2017:592 (26.7.2017); tuomio 
6. lokakuuta 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650; tuomio 16. heinäkuuta 2020, C‑311/18, Schrems II, 
EU:C:2020:559.
2 Neuvoston päätös (EU) 2021/1312, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut 
Euroopan unionin ja Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (ICPO – INTERPOL) välisestä yhteistyösopimuksesta.
3 Neuvoston päätös (EU) 2021/1312, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut 
Euroopan unionin ja Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (ICPO – INTERPOL) välisestä yhteistyösopimuksesta.


