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LYHYET PERUSTELUT

Nykyisellään unionin toimielimillä, elimillä ja laitoksilla, jäljempänä ’unionin toimijat’, joko 
on niiden omaan työjärjestykseen tai perustamissäädökseen perustuvat 
tietoturvallisuussäännöt tai ei ole niitä lainkaan. Varsinkaan pienillä toimijoilla ei välttämättä 
ole lainkaan virallisia tietoturvallisuuskäytäntöjä. Samaan aikaan unionin toimijat vaihtavat 
keskenään yhä enemmän arkaluonteisia turvallisuusluokittelemattomia tietoja ja EU:n 
turvallisuusluokiteltuja tietoja. Kyber- ja hybridiuhkaympäristön kehittyessä Euroopan 
unionin hallinto on yhä alttiimpi hyökkäyksille. Unionin toimijoiden käsittelemät tiedot ovat 
houkutteleva kohde uhkatoimijoille, minkä vuoksi niitä on suojeltava asianmukaisesti.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti käsillä olevaan ehdotukseen, joka on osa komission 
heinäkuussa 2020 hyväksymää EU:n turvallisuusunionistrategiaa. Koska unionin eri 
toimijoilla on paljon erilaisia tietoturvallisuussääntöjä ja niiden kyber- ja uhkaympäristö 
kehittyy jatkuvasti, on perusteltua nykyaikaistaa ja yhdenmukaistaa kaikkien unionin 
toimijoiden sisäisiä oikeudellisia tietoturvallisuuskehyksiä antamalla asetus. Unionin 
toimijoiden välinen tietoturvallisuusalan yhteistyö hyödyttää kaikkia toimijoita ja edistää 
tietoturvallisuuskulttuuria.

Tietojen asianmukainen käsittely on ratkaisevan tärkeää Euroopan teollisuudelle, erityisesti 
liikesalaisuuksien ollessa kyseessä. Sen vuoksi erityisesti tietojen käsittelyä koskevat säännöt 
on nostettava riittävän hyvälle tasolle.

Valtuutuksensa nojalla unionin toimielinten jäsenten olisi voitava tutustua kaikkiin 
tehtäviensä hoitamiseksi tarvittaviin tietoihin tiedonsaantitarpeen periaatteella, jonka 
mukaisesti tietoja voivat saada ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen 
tehtävänsä tehokkaasti. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että Euroopan parlamentin 
jäsenten annetaan tutustua minkä tahansa tyyppisiin tietoihin, joita edustajantoimen tehokas 
hoitaminen edellyttää. 

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin toimielimillä ja elimillä on 
tällä hetkellä omat 
tietoturvallisuussääntönsä, jotka perustuvat 

(1) Unionin toimijoilla on tällä hetkellä 
omat tietoturvallisuussääntönsä, jotka 
perustuvat niiden omaan työjärjestykseen 
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niiden omaan työjärjestykseen tai 
perustamissäädökseen, tai niillä ei ole 
lainkaan tällaisia sääntöjä. Näin 
toimittaessa unionin kukin toimielin ja elin 
käyttää merkittävästi voimavaroja eri 
lähestymistapojen laatimiseen, mikä johtaa 
tilanteeseen, jossa tietojen vaihtaminen ei 
ole aina luotettavaa. Yhteisen 
lähestymistavan puute haittaa sovittuihin 
sääntöihin perustuvien yhteisten välineiden 
käyttöönottoa sen mukaan, mitkä 
suojattavien tietojen turvallisuustarpeet 
ovat.

tai perustamissäädökseen, tai niillä ei ole 
lainkaan tällaisia sääntöjä. Näin 
toimittaessa unionin kukin toimija käyttää 
merkittävästi voimavaroja eri 
lähestymistapojen laatimiseen, mikä johtaa 
tilanteeseen, jossa tietojen vaihtaminen ei 
ole aina luotettavaa. Yhteisen 
lähestymistavan puute haittaa sovittuihin 
sääntöihin perustuvien yhteisten välineiden 
käyttöönottoa sen mukaan, mitkä 
suojattavien tietojen turvallisuustarpeet 
ovat.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin lukuun ottamatta 3 artiklan 
e alakohtaa ja 42 artiklan 4 kohdan 
a alakohtaa. Jos tarkistus hyväksytään, 
koko tekstiin on tehtävä teknisiä 
muutoksia.)

(Ks. 3 artiklan e alakohdan sanamuoto.)

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen ja turvallisuusluokittelemattomien 
tietojen suojaamista koskevien sääntöjen 
yhtenäistämisessä saavutetusta 
edistymisestä huolimatta asiaan liittyvien 
järjestelmien yhteentoimivuus on yhä 
vähäistä, mikä estää sujuvan tiedonsiirron 
unionin eri toimielinten ja elinten välillä. 
Sen vuoksi olisi toteutettava lisätoimia, 
jotka mahdollistavat EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen ja 
arkaluonteisten 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
jakamista koskevan toimielinten välisen 
lähestymistavan, jossa on yhteiset 
tietoluokat ja yhteiset tietojen käsittelyyn 
sovellettavat pääperiaatteet. Lisäksi olisi 

(2) EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen ja turvallisuusluokittelemattomien 
tietojen suojaamista koskevien sääntöjen 
yhtenäistämisessä saavutetusta 
edistymisestä huolimatta asiaan liittyvien 
järjestelmien yhteentoimivuus on yhä 
vähäistä, mikä estää sujuvan tiedonsiirron 
unionin eri toimijoiden välillä. Sen vuoksi 
olisi toteutettava lisätoimia, jotka 
mahdollistavat EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen ja 
arkaluonteisten 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
jakamista koskevan toimielinten välisen 
lähestymistavan, jossa on yhteiset 
tietoluokat, yhteiset tietojen käsittelyyn 
sovellettavat pääperiaatteet ja tarvittaessa 
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määriteltävä perustaso, jotta voidaan 
yksinkertaistaa menettelyjä EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen ja 
arkaluonteisten 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
jakamiseksi unionin toimielinten ja elinten 
välillä sekä jäsenvaltioiden kanssa.

yhteinen tietojärjestelmäinfrastruktuuri, 
jossa unionin toimijat käsittelevät, 
säilyttävät ja siirtävät tietoja. Lisäksi olisi 
määriteltävä perustaso, jotta voidaan 
yksinkertaistaa menettelyjä EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen ja 
arkaluonteisten 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
jakamiseksi unionin toimijoiden välillä ja 
jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Näin ollen olisi määritettävä 
säännöt, joilla varmistetaan yhteinen 
tietoturvallisuuden taso kaikissa unionin 
toimielimissä ja elimissä. Sääntöjen olisi 
muodostettava kattava ja johdonmukainen 
yleinen kehys EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen ja 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
suojaamiselle sekä varmistettava 
perusperiaatteiden ja 
vähimmäisvaatimusten vastaavuus.

(3) Näin ollen olisi määritettävä 
säännöt, joilla varmistetaan yhteinen 
tietoturvallisuuden taso kaikissa unionin 
toimijoissa. Sääntöjen olisi muodostettava 
kattava ja johdonmukainen yleinen kehys 
EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen ja 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
suojaamiselle sekä varmistettava 
perusperiaatteiden ja yhteisten 
vähimmäisvaatimusten vastaavuus.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Unionin toimielinten jäsenillä olisi 
oltava valtuutuksensa nojalla oikeus 
tutustua kaikkiin tarvittaviin tietoihin 
tiedonsaantitarpeen periaatteen 
mukaisesti, jotta he voivat käyttää heille 
perussopimuksissa annettua toimivaltaa.

Tarkistus 5
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Unionin toimijoiden olisi 
tietoturvallisuussääntöjä kehittäessään 
varmistettava tehokkuus ja valittava 
parhaat ratkaisut erityisesti investointien 
tuoton, asianmukaisen joustavuuden, 
hallinnollisen taakan vähentämisen, 
riskien minimoinnin sekä avoimuuden ja 
työympäristön parantamisen osalta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Unionin toimijoiden olisi lisättävä 
organisatorista yhteentoimivuutta ja 
toimittava yhdessä tietoturvallisuuden 
alalla varmistaakseen verkkojen ja 
tietojärjestelmien, datan ja sen 
keräämiseen, säilyttämiseen, käsittelyyn ja 
siirtämiseen käytettävien resurssien 
suojelun.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tällä asetuksella olisi 
varmistettava, että henkilötietojen ja 
yksityisyyden suojaa koskevan oikeuden 
rajoittaminen on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Kaikkien henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvien 
tietoturvatoimenpiteiden olisi oltava 
asiaankuuluvan tietosuojaa ja 
yksityisyyttä koskevan unionin 
lainsäädännön mukaisia. Unionin 
toimijoiden olisi tarjottava asiaankuuluvat 
tekniset ja organisatoriset suojatoimet, 
joilla varmistetaan säännösten 
noudattaminen vastuullisella ja avoimella 
tavalla.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Unionin toimijoiden olisi tätä 
asetusta täytäntöön pannessaan pyrittävä 
lisäämään avoimuutta, minimoimaan 
luottamuksellisten asiakirjojen käyttö ja 
rajoittamaan sitä ajallisesti, tarjoamaan 
suojatoimia sellaista 
turvallisuusluokittelua vastaan, joka 
estäisi unionin toimijoita täyttämästä 
tehtäviään, ja varmistamaan, että 
väärinkäytösten paljastajia suojellaan 
asianmukaisesti, samalla kun 
varmistetaan korkeatasoinen tietojen 
suoja unionin lainsäädännön ja 
parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Tämä asetus ei rajoita asetuksen 
(Euratom) N:o 3/195817, Euroopan 
talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 
vahvistamisesta annetun asetuksen N:o 31 
(ETY) 11 (Euratom)18, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1049/200119, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/172520, 
neuvoston asetuksen 
(ETY, EURATOM) N:o 354/8321, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) 2018/104622, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2021/69723 sekä 
toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi unionin 
toimielimissä, elimissä ja laitoksissa 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) [...]24 
soveltamista.

(6) Tämä asetus ei rajoita asetuksen 
(Euratom) N:o 3/195817, Euroopan 
talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiajärjestön virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 
vahvistamisesta annetun asetuksen N:o 
3118 (ETY) 11 (Euratom)18, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1049/200119, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/172520, 
mukaan lukien henkilötietojen 
kansainvälisiä siirtoja koskevat säännöt, 
neuvoston asetuksen 
(ETY, EURATOM) N:o 354/8321, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) 2018/104622, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2021/69723 sekä 
toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi unionin 
toimielimissä, elimissä ja laitoksissa 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU)24 [...] 
soveltamista.

_________________ _________________
17 Asetus (Euratom) N:o 3/1958 Euroopan 
ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 
24 artiklan soveltamisesta (EYVL 17, 
6.10.1958, s. 406).

17 Asetus (Euratom) N:o 3/1958 Euroopan 
ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 
24 artiklan soveltamisesta (EYVL 17, 
6.10.1958, s. 406).

18 EYVL 45, 14.6.1962, s. 1385. 18 EYVL 45, 14.6.1962, s. 1385.
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 
30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, 
s. 43).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 
30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, 
s. 43).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
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liikkuvuudesta sekä asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 ja päätöksen 
N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL 
L 295, 21.11.2018, s. 39).

liikkuvuudesta sekä asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 ja päätöksen 
N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL 
L 295, 21.11.2018, s. 39).

21 Neuvoston asetus (ETY, EURATOM) 
N:o 354/83, annettu 1 päivänä helmikuuta 
1983, Euroopan talousyhteisön ja 
Euroopan atomienergiayhteisön 
historiallisten arkistojen avaamisesta 
yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1).

21 Neuvoston asetus (ETY, EURATOM) 
N:o 354/83, annettu 1 päivänä helmikuuta 
1983, Euroopan talousyhteisön ja 
Euroopan atomienergiayhteisön 
historiallisten arkistojen avaamisesta 
yleisölle (EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten 
(EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, 
(EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, 
(EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja 
päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta 
sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 
(EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten 
(EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, 
(EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, 
(EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja 
päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta 
sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 
(EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/697, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2021, Euroopan 
puolustusrahaston perustamisesta ja 
asetuksen (EU) 2018/1092 kumoamisesta 
(EUVL L 170, 12.5.2021, s. 149).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/697, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2021, Euroopan 
puolustusrahaston perustamisesta ja 
asetuksen (EU) 2018/1092 kumoamisesta 
(EUVL L 170, 12.5.2021, s. 149).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus […] toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi unionin 
toimielimissä, elimissä ja laitoksissa [ei 
vielä hyväksytty].

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus […] toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi unionin 
toimielimissä, elimissä ja laitoksissa [ei 
vielä hyväksytty].

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan perustaa virallinen 
yhteistyörakenne unionin toimielinten ja 
elinten välille tietoturvallisuuden alalla, on 
tarpeen perustaa toimielinten välinen 

(8) Jotta voidaan perustaa virallinen 
yhteinen yhteistyörakenne unionin 
toimijoiden välille tietoturvallisuuden 
alalla, on tarpeen perustaa toimielinten 
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koordinointiryhmä, jäljempänä 
’koordinointiryhmä’, jossa ovat 
edustettuina kaikki unionin toimielinten ja 
elinten turvallisuusviranomaiset. 
Koordinointiryhmällä ei ole 
päätöksentekovaltaa, vaan sen olisi 
parannettava toimintapolitiikkojen 
johdonmukaisuutta tietoturvallisuuden 
alalla ja edistettävä tietoturvamenettelyjen 
ja -välineiden yhdenmukaistamista kaikissa 
unionin toimielimissä ja elimissä.

välinen koordinointiryhmä, jäljempänä 
’koordinointiryhmä’, jossa ovat 
edustettuina kaikki unionin toimielinten ja 
elinten turvallisuusviranomaiset. 
Koordinointiryhmällä ei ole 
päätöksentekovaltaa, vaan sen olisi 
parannettava toimintapolitiikkojen 
johdonmukaisuutta tietoturvallisuuden 
alalla ja edistettävä tietoturvamenettelyjen 
ja -välineiden yhdenmukaistamista kaikissa 
unionin toimijoissa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tietoturvallisuuden riskinhallintaa 
koskevan periaatteen olisi oltava keskeinen 
siinä toimintapolitiikassa, jota unionin 
kunkin toimielimen ja elimen on määrä 
kehittää tällä alalla. Vaikka tässä 
asetuksessa vahvistetut 
vähimmäisvaatimukset on täytettävä, 
unionin kunkin toimielimen ja elimen olisi 
hyväksyttävä erityisiä turvatoimia tietojen 
suojaamiseksi sisäisen riskinarvioinnin 
tulosten perusteella. Samaan tapaan 
tekniset keinot tietojen suojaamiseksi olisi 
mukautettava kunkin toimielimen ja 
elimen erityistilanteeseen.

(12) Tietoturvallisuuden riskinhallintaa 
koskevan periaatteen olisi oltava keskeinen 
siinä toimintapolitiikassa, jota unionin 
kunkin toimijan on määrä kehittää tällä 
alalla. Vaikka tässä asetuksessa vahvistetut 
yhteiset vähimmäisvaatimukset on 
täytettävä, kunkin unionin toimijan olisi 
hyväksyttävä erityisiä turvatoimia tietojen 
suojaamiseksi sisäisen riskinarvioinnin 
tulosten perusteella. Samaan tapaan 
tekniset keinot tietojen suojaamiseksi olisi 
mukautettava kunkin unionin toimijan 
erityistilanteeseen. Erityiset turvatoimet 
eivät kuitenkaan saisi estää muiden 
toimielinten toimintaa ja laillista 
tiedonsaantia esimerkiksi rajoittamalla 
aiheettomasti Euroopan parlamentin 
jäsenten mahdollisuutta saada komission 
tuottamia tai sen hallussa olevia tietoja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uusiin etätyökäytäntöihin (14) Uusiin etätyökäytäntöihin 
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mukautumiseksi kunkin unionin 
toimielimen tai elimen 
etäkäyttöpalveluihin yhdistämiseen 
käytettävät verkot olisi suojattava riittävillä 
turvatoimilla.

mukautumiseksi kunkin unionin toimijan 
etäkäyttöpalveluihin yhdistämiseen 
käytettävät verkkotietojärjestelmät, 
digitaalinen infrastruktuuri ja 
päätelaitteet olisi suojattava riittävillä 
turvatoimilla.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska unionin toimielimet ja 
elimet käyttävät usein toimeksisaajia ja 
ulkoistavat tehtäviä, on tärkeää vahvistaa 
yhteiset määräykset, joita sovelletaan 
tietoturvallisuuteen liittyviä tehtäviä 
suorittavien toimeksisaajien henkilöstöön.

(15) Koska unionin toimijat käyttävät 
usein toimeksisaajia ja ulkoistavat tehtäviä, 
on tärkeää vahvistaa yhteiset määräykset, 
joita sovelletaan tietoturvallisuuteen 
liittyviä tehtäviä suorittavien 
toimeksisaajien henkilöstöön. Tällaisiin 
määräyksiin olisi sisällyttävä vaatimus 
taustaselvityksen suorittamisesta osana 
tarjouskilpailumenettelyä. Tässä 
selvityksessä olisi otettava huomioon koko 
toimitusketju ja toimeksisaajina olevien 
kolmansien osapuolten 
toimintaympäristö.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Unionin toimijoiden olisi 
sovellettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) 2018/17251 a 
(EU:n tietosuoja-asetus) käsitellessään 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksia 
tietoturvapoikkeamien 
hallintamenettelyissään. Unionin 
toimijoiden olisi siksi otettava käyttöön 
henkilötietojen tietoturvaloukkausten 
käsittelymenettely.
_________________
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1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018)

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen suojaaminen varmistetaan myös 
teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, 
joita sovelletaan niihin unionin 
toimielinten tiloihin, rakennuksiin, 
huoneisiin, toimistoihin tai toimitiloihin, 
joissa EU:n turvallisuusluokitelluista 
tiedoista keskustellaan tai joissa niitä 
käsitellään tai säilytetään. Tässä 
asetuksessa säädetään sellaisen 
tietoturvallisuuden hallintaprosessin 
täytäntöönpanosta fyysisen turvallisuuden 
alalla, jonka avulla toimielimet ja elimet 
voivat valita asianmukaiset turvatoimet 
omia toimipaikkojaan varten.

(18) EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen suojaaminen varmistetaan myös 
teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, 
joita sovelletaan niihin unionin toimijoiden 
tiloihin, rakennuksiin, huoneisiin, 
toimistoihin tai toimitiloihin, joissa EU:n 
turvallisuusluokitelluista tiedoista 
keskustellaan tai joissa niitä käsitellään tai 
säilytetään. Tässä asetuksessa säädetään 
sellaisen tietoturvallisuuden 
hallintaprosessin täytäntöönpanosta 
fyysisen turvallisuuden alalla, jonka avulla 
unionin toimijat voivat valita 
asianmukaiset turvatoimet omia 
toimipaikkojaan varten. 
Turvallisuusinfrastruktuuria, myös 
palveluja, olisi arvioitava perusteellisesti. 
Arvioinnissa olisi otettava huomioon koko 
toimitusketju ja toimintaympäristö.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Unionin toimielimet ja elimet ovat 
perinteisesti kehittäneet viestintä- ja 

(21) Unionin toimijat ovat perinteisesti 
kehittäneet viestintä- ja tietojärjestelmiään 
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tietojärjestelmiään itsenäisesti, eikä niiden 
yhteentoimivuuteen kaikissa unionin 
toimielimissä ja elimissä ole kiinnitetty 
riittävästi huomiota. Siksi on tarpeen 
vahvistaa 
vähimmäisturvallisuusvaatimukset 
viestintä- ja tietojärjestelmille, joissa 
käsitellään ja säilytetään sekä EU:n 
turvallisuusluokiteltuja tietoja että 
turvallisuusluokittelemattomia tietoja, jotta 
voidaan taata sujuva tietojenvaihto asiaan 
liittyvien sidosryhmien kanssa.

itsenäisesti, eikä niiden 
yhteentoimivuuteen kaikissa unionin 
toimijoissa ole kiinnitetty riittävästi 
huomiota. Siksi on tarpeen vahvistaa 
vähimmäisturvallisuusvaatimukset 
viestintä- ja tietojärjestelmille, joissa 
käsitellään, säilytetään ja siirretään sekä 
EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja että 
turvallisuusluokittelemattomia tietoja, jotta 
voidaan taata sujuva tietojenvaihto asiaan 
liittyvien sidosryhmien kanssa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Unionin toimijoiden hallussa 
olevia tietoja vaihdetaan myös fyysisen ja 
virtuaalisen tieto- ja viestintätekniikan 
ympäristön, tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien välityksellä taikka käyttäen 
mitä tahansa verkko- ja tietojärjestelmää, 
jonka unionin toimija omistaa ja jota se 
käyttää tai jota kolmas osapuoli ylläpitää 
tai käyttää, mukaan lukien mobiililaitteet, 
yritysverkot ja internetiin liittämättömät 
liiketoiminnan verkot ja kaikki tieto- ja 
viestintätekniikan ympäristöön liitetyt 
laitteet;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Unionin toimielinten ja elinten 
väliseen tiiviiseen yhteistyöhön sekä niiden 
keskinäiseen moninaiseen synergiaan 
liittyy suuren tietomäärän jakaminen. 
Turvallisuusluokiteltujen tietojen 
turvallisuuden vuoksi yksittäisen unionin 

(24) Unionin toimijoiden väliseen 
tiiviiseen yhteistyöhön sekä niiden 
keskinäiseen moninaiseen synergiaan 
liittyy suuren tietomäärän jakaminen. 
Turvallisuusluokiteltujen tietojen 
turvallisuuden vuoksi yksittäisen unionin 
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toimielimen tai elimen luotettavuus olisi 
arvioitava, ennen kuin se käsittelee ja 
säilyttää määrätyn tasoisia EU:n 
turvallisuusluokiteltuja tietoja.

toimijan valmiudet käsitellä, säilyttää ja 
siirtää EU:n turvallisuusluokiteltuja 
tietoja olisi arvioitava, ennen kuin se 
käsittelee ja säilyttää määrätyn tasoisia 
EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 
kuultu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/172527 
42 artiklan mukaisesti, ja hän on antanut 
lausuntonsa...,

(29) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 
kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 
artiklan mukaisesti, ja hän on antanut 
lausuntonsa…,

_________________
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa säädetään 
tietoturvallisuussäännöistä unionin kaikkia 
toimielimiä ja elimiä varten.

1. Tässä asetuksessa säädetään 
yhteisistä tietoturvallisuussäännöistä 
unionin kaikkia toimijoita varten.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) ’unionin toimielimillä ja elimillä’ 
Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä 
sopimuksella, Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksella tai jollakin 
säädöksellä taikka niiden nojalla 
perustettuja unionin toimielimiä, elimiä ja 
laitoksia;

e) ’unionin toimijoilla’ Euroopan 
unionista tehdyllä sopimuksella, Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella, 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksella tai jollakin 
säädöksellä taikka niiden nojalla 
perustettuja unionin toimielimiä, elimiä ja 
laitoksia;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) ’nollaluottamuksella’ (zero trust) 
tietoturvamallia, järjestelmäsuunnittelun 
periaatteita sekä koordinoitua 
kyberturvallisuus- ja 
järjestelmänhallintastrategiaa, joka 
perustuu sen tunnustamiseen, että 
perinteisten verkon rajojen sisä- ja 
ulkopuolella on uhkia;

s) ’nollaluottamuksella’ (zero trust) 
tietoturvamallia, järjestelmäsuunnittelun 
periaatteita sekä koordinoitua 
kyberturvallisuus- ja 
järjestelmänhallintastrategiaa, joka 
perustuu sen tunnustamiseen, että 
perinteisten verkon rajojen sisä- ja 
ulkopuolella on uhkia, ja järjestelmälliseen 
epäluottamukseen ja tarkistamiseen;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – ae a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ae a) ’standardilla’ asetuksen (EU) N:o 
1025/2012 2 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyä standardia;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Unionin toimielinten jäsenillä on 
oikeus tutustua kaikkiin tarvittaviin 
tietoihin tiedonsaantitarpeen periaatteen 
mukaisesti, jotta he voivat hoitaa 
tehtävänsä tehokkaasti perussopimusten 
mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja 
käsittelevät ja säilyttävät toimielimet ja 
elimet järjestävät vähintään joka viides 
vuosi pakollisen koulutuksen kaikille 
henkilöille, joille on myönnetty pääsy 
EU:n turvallisuusluokiteltuihin tietoihin. 
Unionin asianomaiset toimielimet ja elimet 
järjestävät erityiskoulutusta niille 
toimijoille, joilla on tietoturvallisuuteen 
liittyviä tehtäviä.

EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja 
käsittelevät ja säilyttävät unionin toimijat 
järjestävät vähintään joka viides vuosi 
pakollisen koulutuksen kaikille henkilöille, 
joille on myönnetty pääsy EU:n 
turvallisuusluokiteltuihin tietoihin. Unionin 
asianomaiset toimijat järjestävät 
erityiskoulutusta niille toimijoille, joilla on 
tietoturvallisuuteen liittyviä tehtäviä. 
Unionin toimijat suunnittelevat ja 
toteuttavat 5 artiklan mukaisesti 
tunnistettuja riskejä vastaavan tehokkaan 
ja tarkoituksenmukaisen koulutuksen 
kaikille henkilöille, joille on myönnetty 
pääsy EU:n turvallisuusluokiteltuihin 
tietoihin, viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) käsittelyjärjestelmien ja 
-palvelujen eheys, saatavuus ja 
häiriönsietokyky.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) luonnollisten henkilöiden 
oikeuksiin ja vapauteen kohdistuvat 
riskit;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toiminnan jatkuvuus ja 
palautuminen;

f) toiminnan jatkuvuus, esimerkiksi 
varmuuskopioiden hallinta, palautuminen, 
ja kriisinhallinta;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Koordinointiryhmä, joka tekee 
päätöksensä yksimielisesti ja kaikkien 
unionin toimielinten ja elinten yhteisen 
edun mukaisesti,

2. Koordinointiryhmä, joka tekee 
päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä 
ja kaikkien unionin toimijoiden yhteisen 
edun mukaisesti,

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) laatii ohjeasiakirjoja tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta tarvittaessa 
yhteistyössä toimenpiteistä yhteisen 
korkean kyberturvatason varmistamiseksi 
unionin toimielimissä, elimissä ja 

c) laatii ohjeasiakirjoja tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta tarvittaessa 
yhteistyössä toimenpiteistä yhteisen 
korkean kyberturvatason varmistamiseksi 
unionin toimijoissa annetun asetuksen 
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laitoksissa annetun asetuksen (EU) [...] 
9 artiklassa tarkoitetun toimielinten välisen 
kyberturvallisuuslautakunnan kanssa;

(EU) [...] 9 artiklassa tarkoitetun 
toimielinten välisen 
kyberturvallisuuslautakunnan kanssa;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vahvistaa yhteistyötä ja 
koordinointia CERT-EU:n kanssa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) päästä-päähän-salaus, erityisesti 
kun vaihdetaan arkaluonteisia 
turvallisuusluokittelemattomia tietoja;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietoturvapoikkeamat on kirjattava 
virallisesti ja niihin liittyviä jatkotoimia on 
toteuttava toimenpiteistä yhteisen korkean 
kyberturvatason varmistamiseksi unionin 
toimielimissä, elimissä ja laitoksissa 
annetun asetuksen (EU) [XXX] mukaisesti.

d) tietoturvapoikkeamat on kirjattava 
ja käsiteltävä virallisesti toimenpiteistä 
yhteisen korkean kyberturvatason 
varmistamiseksi unionin toimielimissä, 
elimissä ja laitoksissa annetun asetuksen 
(EU) [XXX] mukaisesti.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Koordinointiryhmä antaa 
ohjeasiakirjoja EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
tuottamisesta ja luokittelusta.

2. Koordinointiryhmä antaa EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
tuottamisesta ja luokittelusta 
ohjeasiakirjoja, joilla pannaan täytäntöön 
turvallisuusluokituksen käytön 
minimoinnin periaate ja rajoitetaan 
luokituksen kestoa ajallisesti.
Näihin ohjeasiakirjoihin on sisällyttävä 
tietojen ja aineiston luokittelun arviointia 
ja perusteluja koskevat säännöt, joiden 
tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja 
välttää perusteettomat 
lukkiutumisvaikutukset.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä artikla ei rajoita asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 soveltamista.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ilmoittaa asiasta luovuttajalle; a) ilmoittaa asiasta luovuttajalle ilman 
aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 
viimeistään viikon kuluttua siitä, kun 
turvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu 
tietoturvaloukkauksesta;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille todellisesta tai mahdollisesta 
vaarantumisesta ja toteutetuista toimista.

e) ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille todellisesta tai mahdollisesta 
vaarantumisesta ja toteutetuista toimista 
ilman aiheetonta viivytystä ja joka 
tapauksessa viimeistään viikon kuluttua 
siitä, kun turvallisuusviranomaiselle on 
ilmoitettu tietoturvaloukkauksesta.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) järjestelmän omistajan tai 
operatiivisen 
tiedonturvaamisviranomaisen on 
varmistettava, että käytössä on 
haavoittuvuuksien tunnistamis- ja 
raportointiprosessi, mukaan lukien 
tarvittaessa sisäiset ja ulkoiset palkkiot. 
Tätä prosessia olisi tarvittaessa 
täydennettävä säännöllisillä tarkastuksilla 
ja penetraatiotesteillä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen sähköiseen siirtämiseen ja 
säilyttämiseen on käytettävä hyväksyttyjä 
salaustuotteita. Neuvosto ylläpitää 
luetteloa hyväksytyistä salaustuotteista 
kansallisilta turvallisuusviranomaisilta 
saatujen tietojen perusteella.

1. EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen sähköiseen siirtämiseen ja 
säilyttämiseen on käytettävä hyväksyttyjä 
salaustuotteita.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
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42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun on kyse mistä tahansa EU:n 
turvallisuusluokitelluiksi tiedoiksi 
luokitelluista tiedoista ja aineistoista, 
neuvosto ylläpitää luetteloa hyväksytyistä 
salaustuotteista kansallisilta 
turvallisuusviranomaisilta saatujen 
tietojen perusteella.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun on kyse luokkaan 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
luokitelluista tiedoista ja aineistoista, 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirasto, jäljempänä 
’ENISA’, laatii luettelon täydentävistä 
hyväksytyistä salaustuotteista, ylläpitää 
tätä luetteloa ja päivittää sen vuosittain. 
Laatiessaan ja päivittäessään kyseistä 
luetteloa ENISA ottaa huomioon 
teknologian ja markkinoiden 
viimeisimmän kehityksen sekä unionin 
toimijoiden erityistarpeet. ENISA laatii 
luettelon viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [18 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Koordinointiryhmä ilmoittaa 
neuvostolle vuosittain salaustuotteista, 
joista se suosittelee toteuttamaan 
jäsenvaltion salauslaitteiden 

5. Koordinointiryhmä ilmoittaa 
neuvostolle vuosittain salaustuotteista, 
joista se suosittelee toteuttamaan 
jäsenvaltion salauslaitteiden 
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hyväksyntäviranomaisen arvioinnin 
unionin toimielimissä ja elimissä tehdyn 
kyselytutkimuksen perusteella.

hyväksyntäviranomaisen tai ENISAn 
arvioinnin unionin toimijoissa tehdyn 
kyselytutkimuksen perusteella.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen jakamista ja 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
vaihtamista käsittelevä alaryhmä koostuu 
komission, neuvoston ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon edustajista ja tekee 
päätökset yksimielisesti.

2. EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen jakamista ja 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
vaihtamista käsittelevä alaryhmä koostuu 
Euroopan parlamentin, komission, 
neuvoston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
edustajista ja tekee päätökset 
yksimielisesti. Alaryhmän on 
varmistettava synergia asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 kanssa ja lisäksi se, että 
turvallisuusluokittelu ei itsessään estä 
tietojen ilmaisemista.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) tähän on unionin oikeuteen tai 
unionin toimielinten välillä tehtyyn 
toimielinten sopimukseen perustuva 
oikeudellinen velvoite; tai

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevan 1 kohdan a 
alakohdan edellytysten katsotaan 
täyttyvän, jos pääsy EU:n 
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turvallisuusluokiteltuihin tietoihin on 
tarpeen unionin lainsäädännössä annetun 
unionin toimijan toimeksiannon tai 
tehtävän täyttämiseksi tai jos muutoin 
loukattaisiin niiden institutionaalista 
riippumattomuutta.



PE738.558v02-00 24/25 AD\1272562FI.docx

FI

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Tietoturvallisuus unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa

Viiteasiakirjat COM(2022)0119 – C9-0121/2022 – 2022/0084(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
4.4.2022

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
4.4.2022

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – 
ilmoitettu istunnossa (pvä)

15.9.2022

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Henna Virkkunen
13.7.2022

Valiokuntakäsittely 29.11.2022

Hyväksytty (pvä) 9.2.2023

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

68
0
4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus 
Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán 
Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo 
Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, 
Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András 
Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana 
Jerković, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Marisa 
Matias, Eva Maydell, Iskra Mihaylova, Johan Nissinen, Mauri 
Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, 
Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Robert Roos, Sara Skyttedal, 
Maria Spyraki, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Damian Boeselager, Jakop G. Dalunde, Matthias Ecke, Cornelia Ernst, 
Klemen Grošelj, Elena Kountoura, Dace Melbārde, Alin Mituța, Jutta 
Paulus, Massimiliano Salini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (209 art. 7 kohta)

Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Jarosław Duda, France Jamet, 
Aušra Maldeikienė, Tilly Metz, Alessandro Panza, Rovana Plumb



AD\1272562FI.docx 25/25 PE738.558v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

68 +
ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Marie Dauchy, France Jamet, 

Alessandro Panza

NI Martin Buschmann, András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da 
Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jarosław Duda, Christian Ehler, Seán Kelly, Aušra Maldeikienė, Eva 
Maydell, Dace Melbārde, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, 
Iskra Mihaylova, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Matthias Ecke, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González 
Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left Marc Botenga, Cornelia Ernst, Elena Kountoura, Marisa Matias

Verts/ALE Michael Bloss, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Tilly 
Metz, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa

0 -

4 0
ECR Johan Nissinen, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


