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Tarkistus 767
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
VI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Matkustusluvan myöntäminen, epääminen, 
mitätöiminen tai kumoaminen

Matkustusluvan myöntäminen, 
päivittäminen, epääminen, mitätöiminen 
tai kumoaminen

Or. en

Tarkistus 768
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski, ETIAS-
keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on 
myönnettävä matkustuslupa.

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole todisteita, 
joiden nojalla voitaisiin päätellä, että 
kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu 
turvallisuutta koskeva riski, ETIAS-
keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on 
myönnettävä matkustuslupa.

Or. fr

Tarkistus 769
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
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menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski, ETIAS-
keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on 
myönnettävä matkustuslupa.

menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu riski, 
ETIAS-keskusjärjestelmän tai 
vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on myönnettävä matkustuslupa.

Or. en

Tarkistus 770
Artis Pabriks

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski, ETIAS-
keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on 
myönnettävä matkustuslupa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 771
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski, ETIAS-
keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on 
myönnettävä matkustuslupa.

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa perusteltua syytä, 
jonka nojalla voitaisiin päätellä, että 
kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu 
turvallisuusuhka, ETIAS-
keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on 
myönnettävä matkustuslupa.

Or. en

Perustelu

Perustellut syyt, jotka eivät perustu tosiseikkoihin, ovat pelkkiä arvauksia.

Tarkistus 772
Sergei Stanishev

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski, ETIAS-
keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on 
myönnettävä matkustuslupa.

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu 
turvallisuutta tai kansanterveyttä koskeva 
riski, ETIAS-keskusjärjestelmän tai 
vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on myönnettävä matkustuslupa.

Or. en

Perustelu

Aiempien tarkistusten tavoin poistetaan laittoman muuttoliikkeen ehkäisy tämän asetuksen 
pääasiallisista tavoitteista.
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Tarkistus 773
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski, ETIAS-
keskusjärjestelmän tai vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on 
myönnettävä matkustuslupa.

1. Jos III, IV ja V luvussa säädettyjen 
menettelyjen mukaisessa hakemuksen 
käsittelyssä todetaan, että ei ole 
tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä tai 
perusteltua syytä, jonka nojalla voitaisiin 
päätellä, että kyseisen henkilön oleskelusta 
jäsenvaltioiden alueella aiheutuu laitonta 
muuttoliikettä tai turvallisuutta koskeva 
riski, ETIAS-keskusjärjestelmän tai 
vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on myönnettävä matkustuslupa.

Or. en

Tarkistus 774
Artis Pabriks

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vastuujäsenvaltion kansallinen 
ETIAS-yksikkö voi liittää myöntämäänsä 
matkustuslupaan liputuksen ja suosittaa, 
että rajanylityspaikalla tehdään 
lisätarkastuksia. Liputus on näkyvissä 
vain rajavartijoille, liputuksen syy on 
ilmoitettava ja liputus on poistettava 
automaattisesti, kun tarkastus on 
suoritettu.

Or. en
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Tarkistus 775
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vastuujäsenvaltion kansallinen 
ETIAS-yksikkö voi pyytää [SIS-direktiivin 
mukaisesti], että SIS-järjestelmään 
luodaan erityistarkastuksia tai salaista 
tarkkailua koskeva kuulutus. Tällainen 
kuulutus voidaan luoda myös 
kuulemiseen osallistuvan jäsenvaltion 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Jos epäilyjä on tai henkilö on epäiltynä, jäsenvaltioiden olisi myös matkustusluvan 
myöntämisen jälkeen käytettävä käytettävissä olevia keinoja pyytääkseen toimia unionin 
ulkorajoilla. Tämä mahdollistaa nykyisten järjestelmien tehokkaan käytön mutta takaa myös 
sen, että menettelylliset takeet otetaan huomioon.

Tarkistus 776
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
viisi vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
useilla matkoilla kolme vuotta tai 
hakuvaiheessa kirjatun matkustusasiakirjan 
voimassaolon päättymiseen saakka sen 
mukaan, kumpi näistä ajankohdista on 
aikaisempi, ja se on voimassa 
jäsenvaltioiden alueella.

Matkustusluvan voimassaolo edellyttää 
hakemuksessa jäsenvaltioiden alueelle 
tulon yhteydessä esitettyjen tietojen 
paikkansapitävyyttä.

Or. en
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Tarkistus 777
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
viisi vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
kolme vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella. Niiden 
hakijoiden osalta, jotka on 16 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vapautettu 
matkustuslupamaksusta, matkustuslupa 
koskee vain yhtä maahantuloa.

Or. en

Tarkistus 778
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
viisi vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

2. Matkustuslupa on voimassa kolme
vuotta tai sellaisen toiminnan keston 
päättymiseen saakka, jonka vuoksi 
matkustuslupamaksuun sovelletaan 16 
artiklan 2 kohdan c–e alakohdan 
mukaista poikkeusta, tai hakemukseen 
kirjatun matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

Or. fr
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Tarkistus 779
Helga Stevens

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
viisi vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
kolme vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

Or. nl

Tarkistus 780
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
viisi vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

2. Matkustusluvan on oltava voimassa 
kaksi vuotta tai hakuvaiheessa kirjatun 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

Or. fr

Tarkistus 781
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Matkustuslupa ei anna
automaattista oikeutta maahantuloon.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 782
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Matkustuslupa ei anna 
automaattista oikeutta maahantuloon.

3. Matkustuslupa ei anna 
automaattista oikeutta maahantuloon eikä 
oleskeluoikeutta.

Or. fr

Tarkistus 783
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Matkustuslupa ei estä SIS-
järjestelmän kuulutukseen liittyviä toimia.

Or. en

Tarkistus 784
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla

Matkustusluvan myöntäminen 
ulkorajoilla

1. Matkustuslupa voidaan 
poikkeustapauksissa myöntää 
rajanylityspaikalla, jos seuraavat 
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edellytykset täyttyvät:

(a) hakija täyttää Schengenin 
rajasäännöstön 5 artiklan 1 kohdan a, d 
ja e alakohdassa säädetyt edellytykset;

(b) hakija ei ole voinut hakea 
matkustuslupaa ennakkoon ja esittää 
tarvittaessa asiakirjat matkan ennalta 
arvaamattomien ja pakottavien syiden 
tueksi; ja

(c) hakijan paluu alkuperä- tai asuin-
taikka kauttakulkumaahan muiden kuin 
Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 
soveltavien jäsenvaltioiden kautta on 
taattu.

2. Ulkorajalla myönnettävä 
matkustuslupa oikeuttaa haltijan 
enintään 30 päivän oleskeluun riippuen 
suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ja 
edellytyksistä. Kauttakulun yhteydessä 
sallitun oleskelun pituuden on vastattava 
kauttakulkuun tarvittavaa aikaa.

3. Perustelua, epäämistä koskevaa 
ilmoitusta ja muutoksenhakuoikeutta 
koskevia säännöksiä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 785
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hakija esittää matkustusasiakirjan, 
joka on ilmoitettu kadonneeksi, 
varastetuksi tai mitätöidyksi;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Mitätöidyn matkustusasiakirjan automaattinen epääminen on lainvalvontaviranomaisten ja 
tiedustelupalvelujen käytännön vastaista ja tällä rikotaan unionin lainsäädäntöä. Kutakin 
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pyyntöä on arvioitava manuaalisesti ja yksilöllisesti. Joissakin tapauksissa on syytä päästää 
henkilö saapumaan rajalle lainvalvontatarkoituksissa.

Tarkistus 786
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hakija esittää matkustusasiakirjan, 
joka on ilmoitettu kadonneeksi, 
varastetuksi tai mitätöidyksi;

(a) hakija esittää matkustusasiakirjan, 
joka on ilmoitettu kadonneeksi, 
varastetuksi tai mitätöidyksi, 20 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa esitetyn 
tarkastuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 787
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) hakija on esittänyt itsestään vääriä 
tietoja tai jättänyt pois tietoja 
hakemuksesta;

Or. en

Tarkistus 788
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hakijaan liittyy laitonta Poistetaan.
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muuttoliikettä koskeva riski;

Or. fr

Tarkistus 789
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hakijaan liittyy laitonta 
muuttoliikettä koskeva riski;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 790
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hakijaan liittyy laitonta 
muuttoliikettä koskeva riski;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 791
Sergei Stanishev

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hakijaan liittyy laitonta 
muuttoliikettä koskeva riski;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Aiempien tarkistusten tavoin poistetaan laittoman muuttoliikkeen ehkäisy tämän asetuksen 
pääasiallisista tavoitteista.

Tarkistus 792
Artis Pabriks

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hakijaan liittyy laitonta 
muuttoliikettä koskeva riski;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 793
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) hakijaan liittyy turvallisuusriski; (c) hakijaan liittyy yksittäiseen 
henkilöön, yhteisöön tai yhden tai 
useamman jäsenvaltion turvallisuuteen 
liittyvä vaara;

Or. en

Tarkistus 794
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) hakijaan liittyy turvallisuusriski; (c) hakijaan liittyy turvallisuusuhka;

Or. en
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Tarkistus 795
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) hakijaan liittyy kansanterveysriski; Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 796
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) hakijaan liittyy kansanterveysriski; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 797
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) hakijaan liittyy kansanterveysriski; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 4 kohdan a alakohdan poistamisen kanssa.
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Tarkistus 798
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) hakijaan liittyy kansanterveysriski; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 799
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Matkustuslupa on evättävä myös, jos on 
perusteltua aihetta epäillä tietojen 
aitoutta, hakijan esittämien ilmoitusten 
luotettavuutta, hakijan hakemuksensa 
tueksi toimittamia asiakirjoja tai niiden 
sisällön todenmukaisuutta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 800
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Matkustuslupa on evättävä myös, jos on 
perusteltua aihetta epäillä tietojen aitoutta, 
hakijan esittämien ilmoitusten 
luotettavuutta, hakijan hakemuksensa 
tueksi toimittamia asiakirjoja tai niiden 
sisällön todenmukaisuutta.

Matkustuslupa on evättävä myös, jos on 
perusteltua, vakavaa ja näyttöön 
perustuvaa aihetta epäillä tietojen aitoutta, 
hakijan esittämien ilmoitusten 
luotettavuutta, hakijan hakemuksensa 
tueksi toimittamia asiakirjoja tai niiden 
sisällön todenmukaisuutta.
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Or. en

Perustelu

Meijersin valiokunnan ehdotus tehokkaan valvonnan varmistamiseksi.

Tarkistus 801
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt hakemusta koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on annettava hakijoille tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta 
menettelystä.

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus saada tiedot, 
jotka ovat johtaneet epäämiseen, jotta he 
voivat käyttää oikeuttaan tutustua omiin 
henkilötietoihinsa, sekä hakea muutosta ja 
saada tarvittavat takeet yksilöiden 
suojeluun ja perusoikeuksien 
kunnioittamiseen liittyvien periaatteiden, 
sellaisina kuin ne on määritelty unionin 
ja kansainvälisessä oikeudessa, 
mukaisesti. Muutosta on haettava siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on annettava hakijoille tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta 
menettelystä.

Or. fr

Tarkistus 802
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. 
Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 539/2001 



PE609.323v02-00 18/160 AM\1135937FI.docx

FI

joka on tehnyt hakemusta koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on annettava hakijoille tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä 
noudatettavasta menettelystä.

1 a artiklaa (uusi).

Or. en

Tarkistus 803
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt hakemusta koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on annettava hakijoille tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta 
menettelystä.

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta 
sekä oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin. Muutosta on 
haettava ja oikeussuojakeinoja on 
käytettävä siinä jäsenvaltiossa, joka on 
tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
Muutoksenhakua ja oikeussuojakeinoja 
valvoo lainkäyttöelin. Vastuujäsenvaltion 
kansallisen ETIAS-yksikön on annettava 
hakijoille tiedot muutoksenhaun tai 
oikeussuojakeinojen käytön yhteydessä 
noudatettavasta menettelystä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 804
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
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31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus hakea muutosta.
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt hakemusta koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on annettava hakijoille tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä 
noudatettavasta menettelystä.

2. Hakijoilla, joilta on evätty 
matkustuslupa, on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin.
Oikeussuojakeinoja on käytettävä siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
johon on sisällyttävä mahdollisuus 
oikeussuojakeinojen käyttämiseen. 
Vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on annettava hakijoille tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta 
menettelystä.

Or. en

Perustelu

Perusoikeusviraston ja 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän lausuntojen mukaisesti. 
Myös Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Schrems, C-362/14 antaman tuomion 
mukaisesti (95 kohta).

Tarkistus 805
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Matkustusluvan myöntämistä tai epäämistä 
koskeva ilmoitus

Matkustusluvan tai alueellisesti rajoitetun 
matkustusluvan myöntämistä tai epäämistä 
koskeva ilmoitus

Or. fr

Tarkistus 806
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Kun matkustuslupa on myönnetty, 
hakijalle on välittömästi annettava 
sähköpostipalvelun välityksellä ilmoitus, 
joka sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

1. Kun matkustuslupa tai alueellisesti 
rajoitettu matkustuslupa on myönnetty, 
hakijalle on välittömästi annettava 
sähköpostipalvelun välityksellä ilmoitus, 
joka sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

Or. fr

Tarkistus 807
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) selkeä ilmoitus siitä, että 
matkustuslupa on myönnetty, ja 
matkustuslupahakemuksen numero;

(a) selkeä ilmoitus siitä, että 
matkustuslupa tai alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on myönnetty, ja 
matkustuslupahakemuksen numero;

Or. fr

Tarkistus 808
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) matkustusluvan voimassaoloajan 
alkamis- ja päättymispäivä;

(b) matkustusluvan tai alueellisesti 
rajoitetun matkustusluvan
voimassaoloajan alkamis- ja 
päättymispäivä;

Or. fr

Tarkistus 809
Gérard Deprez, Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) selkeä ilmoitus siitä, että hakijan 
on maahan tullessaan esitettävä sama 
matkustusasiakirja, mikä ilmoitetaan 
hakemuksessa, ja että kaikki muutokset 
matkustusasiakirjaan edellyttävät, että 
matkustuslupaa haetaan uudestaan; 

Or. fr

Tarkistus 810
Gérard Deprez, Louis Michel

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) tarvittaessa jäsenvaltiot tai niiden 
alueet, joille hakija saa matkustaa;

Or. fr

Tarkistus 811
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) linkki julkiseen ETIAS-
verkkosivustoon, jolla on tietoja hakijan 
mahdollisuudesta pyytää matkustusluvan 
kumoamista.

(d) linkki julkiseen ETIAS-
verkkosivustoon, jolla on tietoja hakijan 
mahdollisuudesta pyytää matkustusluvan 
tai alueellisesti rajoitetun matkustusluvan
kumoamista, sekä selkeä ilmoitus siitä, 
että lupa voidaan evätä, jos sen 
myöntämisen edellytykset eivät enää täyty;

Or. fr
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Tarkistus 812
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) selkeä ilmoitus siitä, että 
matkustuslupa tai alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa ei ole maahantulolupa, ja 
muistutus asetuksen (EU) 2016/399 6 
artiklan mukaisista maahantulon 
edellytyksistä;

Or. fr

Tarkistus 813
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) linkki hakemuksessa toimitettujen 
tietojen päivittämiseen 32 a artiklassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 814
Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kun matkustuslupa on evätty, 
hakijalle on välittömästi annettava 
sähköpostipalvelun välityksellä ilmoitus, 
joka sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

2. Kun matkustuslupa on evätty, 
hakijalle on mahdollisimman nopeasti
annettava sähköpostipalvelun välityksellä 
ilmoitus, joka sisältää muun muassa 
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seuraavat tiedot:

Or. fr

Tarkistus 815
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) peruste(et) matkustusluvan 
epäämiselle 31 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

(c) yksityiskohtaiset ja erityiset 
peruste(et) matkustusluvan epäämiselle 
31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Näiden tietojen on oltava riittäviä, jotta 
hakija voi niiden perusteella laatia 
merkityksellisen muutoksenhaun ja 
käyttää oikeussuojakeinoja.

Or. en

Tarkistus 816
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) peruste(et) matkustusluvan 
epäämiselle 31 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

(c) peruste(et) matkustusluvan 
epäämiselle;

Or. fr

Tarkistus 817
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 818
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä.

(d) tiedot muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä, sisältäen 
ainakin muutoksenhakuun sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön, toimivaltaiset 
viranomaisen, menettelyä koskevat 
vaatimukset sekä määräajat 
muutoksenhaulle.

Or. en

Tarkistus 819
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä.

(d) tiedot muutoksenhaussa tai 
oikeussuojakeinojen käytössä 
noudatettavasta menettelystä.

Or. en

Tarkistus 820
Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä.

(d) tiedot tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen osalta 
noudatettavasta menettelystä.

Or. en

Tarkistus 821
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla

Hakemuksessa toimitettujen tietojen 
päivittäminen

1. Matkustusluvan haltija on velvollinen 
päivittämään hakemuksessa toimitettuja 
ja 15 artiklan 2 kohdan a–f alakohdassa 
ja 4 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja 
tietoja heti, kun alun perin toimitetut 
tiedät eivät enää ole päteviä ja viimeistään 
viikkoa ennen jäsenvaltioiden alueelle 
tuloa.

2. Näiden tietojen päivittäminen ja 
käsittely on maksutonta.

3. Päivitetyt tiedot tarkastetaan luvuissa 
III, IV ja V esitetyissä menettelyissä, ja 
matkustusluvan haltijalle ilmoitetaan sen 
voimassaolosta 48 tunnin kuluessa.

Or. en

Tarkistus 822
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) viittaus matkustusluvan 
myöntäneeseen tai evänneeseen 
viranomaiseen ja sen sijaintipaikkaan;

(b) viittaus sen jäsenvaltion 
kansalliseen yksikköön, joka on 
myöntänyt tai evännyt matkustusluvan;

Or. fr

Tarkistus 823
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) matkustusluvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekopaikka ja -aika;

(c) matkustusluvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekoaika;

Or. fr

Tarkistus 824
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) matkustusluvan voimassaoloajan 
alkamis- ja päättymispäivä;

(d) matkustusluvan voimassaoloajan 
alkamis- ja päättymispäivä, kun 
voimassaoloaika on 30 artiklassa 
tarkoitettua lyhyempi;

Or. fr

Tarkistus 825
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

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

(e) peruste(et) matkustusluvan 
epäämiselle 31 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

(e) yksityiskohtaiset ja erityiset 
peruste(et) matkustusluvan epäämiselle 
31 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 826
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) peruste(et) matkustusluvan 
epäämiselle 31 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

(e) tarvittaessa peruste(et) 
matkustusluvan epäämiselle 31 artiklan 1 
kohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 827
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) asiaankuuluvat lisätiedot yhteen 
tai useampaan osumaan liittyvien 
lisätarkastuksien tekemiseksi;

Or. fr

Perustelu

Tietyt manuaalisen käsittelyn aikana saadut tiedot olisi säilytettävä hakemustiedostossa, 
mikäli ne helpottavat rajanylityspaikkojen valvontaa. Tämä tehdään erityisesti, jos 
matkustajasta on tehty virheellinen osuma.

Tarkistus 828
Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilöllä, jonka matkustuslupa on 
mitätöity, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt mitätöimistä koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Henkilöllä, jonka matkustuslupa on 
mitätöity, on oikeus hakea muutosta. 
Henkilöille, joiden matkustuslupa on 
mitätöity, on ilmoitettava oikeudestaan 
saada tutustua tietoihin ja näyttöön, jotka 
ovat johtaneet tähän päätökseen, jotta he 
voivat käyttää oikeuttaan päästä omiin 
henkilötietoihinsa ja hakea muutosta, 
sekä saada tarvittavat takeet yksilöiden 
suojeluun ja perusoikeuksien 
kunnioittamiseen liittyvien periaatteiden, 
sellaisina kuin ne on määritelty unionin 
ja kansainvälisessä oikeudessa, 
mukaisesti. Muutosta on haettava siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt mitätöimistä 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 829
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilöllä, jonka matkustuslupa on 
mitätöity, on oikeus hakea muutosta.
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt mitätöimistä koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Henkilöllä, jonka matkustuslupa on 
mitätöity, on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin.
Oikeussuojakeinoja on käytettävä siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
johon on sisällyttävä mahdollisuus 
oikeussuojakeinojen käyttämiseen.

Or. en
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Perustelu

31 artiklan 2 kohdan perusteella ja Perusoikeusviraston ja 29 artiklan mukaisen 
tietosuojatyöryhmän lausuntojen mukaisesti. Myös Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa 
Schrems, C-362/14 antaman tuomion mukaisesti (95 kohta).

Tarkistus 830
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilöllä, jonka matkustuslupa on 
mitätöity, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt mitätöimistä koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Henkilöllä, jonka matkustuslupa on 
mitätöity, on oikeus hakea muutosta ja 
oikeus oikeustehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin. Muutosta on 
haettava ja oikeussuojakeinoja on 
käytettävä siinä jäsenvaltiossa, joka on 
tehnyt mitätöimistä koskevan päätöksen, 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 831
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos SIS-järjestelmässä on annettu 
uusi maahantulon epäämistä koskeva 
kuulutus tai ilmoitettu uusi 
matkustusasiakirja kadonneeksi, 
varastetuksi tai mitätöidyksi, SIS-
järjestelmän on tehtävä ilmoitus ETIAS-
keskusjärjestelmään, sanotun kuitenkaan 

3. Jos SIS-järjestelmässä on annettu 
uusi maahantulon epäämistä koskeva 
kuulutus tai ilmoitettu uusi 
matkustusasiakirja kadonneeksi, 
varastetuksi tai mitätöidyksi, SIS-
järjestelmän on tehtävä ilmoitus ETIAS-
keskusjärjestelmään, sanotun kuitenkaan 
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rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. 
ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, 
vastaako uusi kuulutus voimassa olevaa
matkustuslupaa. Jos vastaa, ETIAS-
keskusjärjestelmä siirtää hakemustiedoston 
kuulutuksen antaneen jäsenvaltion 
kansalliselle ETIAS-yksikölle, jonka on 
kumottava matkustuslupa.

rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. 
ETIAS-keskusjärjestelmä tarkistaa, 
vastaako uusi kuulutus voimassa olevaa 
matkustuslupaa. Jos vastaa, ETIAS-
keskusjärjestelmä siirtää hakemustiedoston 
kuulutuksen antaneen jäsenvaltion 
kansalliselle ETIAS-yksikölle, jonka on 
kumottava matkustuslupa, paitsi 
jäsenvaltion kansallisen turvallisuuden 
edellyttämässä poikkeustapauksessa.

Or. fr

Tarkistus 832
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Europolin ETIAS-seurantalistaan 
lisäämiä uusia tietoja verrataan ETIAS-
keskusjärjestelmässä oleviin 
hakemustiedostoihin sisältyviin tietoihin. 
Jos vertailun tuloksena löytyy osuma, 
hakijan ilmoittaman 15 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
maahantulojäsenvaltion kansallisen 
ETIAS-yksikön on arvioitava 
turvallisuusriski, ja jos kyseinen yksikkö 
katsoo, etteivät matkustusluvan 
myöntämisedellytykset enää täyty, sen on 
kumottava matkustuslupa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 833
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus
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4. Europolin ETIAS-seurantalistaan 
lisäämiä uusia tietoja verrataan ETIAS-
keskusjärjestelmässä oleviin 
hakemustiedostoihin sisältyviin tietoihin. 
Jos vertailun tuloksena löytyy osuma, 
hakijan ilmoittaman 15 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
maahantulojäsenvaltion kansallisen 
ETIAS-yksikön on arvioitava 
turvallisuusriski, ja jos kyseinen yksikkö 
katsoo, etteivät matkustusluvan 
myöntämisedellytykset enää täyty, sen on 
kumottava matkustuslupa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 29 artikla.

Tarkistus 834
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Europolin ETIAS-seurantalistaan 
lisäämiä uusia tietoja verrataan ETIAS-
keskusjärjestelmässä oleviin 
hakemustiedostoihin sisältyviin tietoihin. 
Jos vertailun tuloksena löytyy osuma, 
hakijan ilmoittaman 15 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
maahantulojäsenvaltion kansallisen 
ETIAS-yksikön on arvioitava 
turvallisuusriski, ja jos kyseinen yksikkö 
katsoo, etteivät matkustusluvan 
myöntämisedellytykset enää täyty, sen on 
kumottava matkustuslupa.

4. Europolin ETIAS-seurantalistaan 
lisäämiä uusia tietoja verrataan ETIAS-
keskusjärjestelmässä oleviin 
hakemustiedostoihin sisältyviin tietoihin. 
Jos vertailun tuloksena löytyy osuma, 
22 artiklan 1 kohdan mukaisen 
vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on arvioitava turvallisuusriski, ja 
jos kyseinen yksikkö katsoo, etteivät 
matkustusluvan myöntämisedellytykset 
enää täyty, sen on kumottava 
matkustuslupa.

Or. en
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Perustelu

Asetuksella olisi pyrittävä vastuiden tasapainoisempaan jakautumiseen jäsenvaltioiden 
kansallisten yksiköiden kesken tarkistetun 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 835
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Matkustusluvan haltijalle on 
ennen kumoamista koskevan päätöksen 
ilmoittamista esitettävä tieto päätöksestä, 
jotta hän voi käyttää oikeuttaan esittää 
kaikki tiedot tilanteensa perustelemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 836
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hakijalla, jonka matkustuslupa on 
kumottu, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt kumoamista koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5. Hakijalla, jonka matkustuslupa on 
kumottu, on oikeus hakea muutosta. 
Hakijoilla, joiden on matkustuslupa on 
kumottu, on oikeus tutustua tietoihin ja 
näyttöön, jotka ovat johtaneet tähän 
päätökseen, jotta he voivat käyttää 
oikeuttaan päästä omiin 
henkilötietoihinsa ja hakea muutosta, 
sekä saada tarvittavat takeet yksilöiden 
suojeluun ja perusoikeuksien 
kunnioittamiseen liittyvien periaatteiden, 
sellaisina kuin ne on määritelty unionin 
ja kansainvälisessä oikeudessa, 
mukaisesti. Muutosta on haettava siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kumoamista 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
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kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 837
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hakijalla, jonka matkustuslupa on 
kumottu, on oikeus hakea muutosta.
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt kumoamista koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5. Henkilöllä, jonka matkustuslupa on 
kumottu, on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin.
Oikeussuojakeinoja on käytettävä siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kumoamista 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
johon on sisällyttävä mahdollisuus 
oikeussuojakeinojen käyttämiseen.

Or. en

Perustelu

31 artiklan 2 kohdan perusteella ja perusoikeusviraston ja 29 artiklan mukaisen 
tietosuojatyöryhmän lausuntojen mukaisesti. Myös Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa 
Schrems, C-362/14 antaman tuomion mukaisesti (95 kohta).

Tarkistus 838
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hakijalla, jonka matkustuslupa on 
kumottu, on oikeus hakea muutosta. 
Muutosta on haettava siinä jäsenvaltiossa, 
joka on tehnyt kumoamista koskevan 
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5. Henkilöllä, jonka matkustuslupa on 
kumottu, on oikeus hakea muutosta ja 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. 
Muutosta on haettava ja 
oikeussuojakeinoja on käytettävä siinä 
jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kumoamista 
koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion 



PE609.323v02-00 34/160 AM\1135937FI.docx

FI

kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 839
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viittaus matkustusluvan 
kumonneeseen tai mitätöineeseen 
viranomaiseen ja sen sijaintipaikkaan;

(b) viittaus matkustusluvan 
kumonneeseen tai mitätöineeseen 
kansalliseen ETIAS-yksikköön ja sen 
sijaintipaikkaan;

Or. fr

Tarkistus 840
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) peruste(et) matkustusluvan 
mitätöimiselle tai kumoamiselle 31 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

(c) yksityiskohtaiset ja erityiset 
peruste(et) matkustusluvan mitätöimiselle 
tai kumoamiselle 31 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

Näiden tietojen on oltava riittäviä, jotta 
hakija voi niiden perusteella laatia 
merkityksellisen muutoksenhaun ja 
käyttää oikeussuojakeinoja.

Or. en
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Tarkistus 841
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä.

(d) tiedot muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä, sisältäen 
ainakin muutoksenhakuun sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön, toimivaltaiset 
viranomaisen, menettelyä koskevat 
vaatimukset sekä määräajat 
muutoksenhaulle.

Or. en

Tarkistus 842
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot muutoksenhaussa 
noudatettavasta menettelystä.

(d) tiedot muutoksenhaussa tai 
oikeussuojakeinojen käytössä 
noudatettavasta menettelystä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 843
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot muutoksenhaussa (d) tiedot oikeussuojakeinojen osalta 
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noudatettavasta menettelystä. noudatettavasta menettelystä.

Or. en

Tarkistus 844
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on tehty päätös 
matkustusluvan mitätöimisestä tai 
kumoamisesta, mitätöimisestä tai 
kumoamisesta vastuussa olevan 
jäsenvaltion on lisättävä 
hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

1. Kun on tehty päätös 
matkustusluvan mitätöimisestä tai 
kumoamisesta, mitätöimisestä tai 
kumoamisesta vastuussa olevan 
kansallisen ETIAS-yksikön on lisättävä 
hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

Or. fr

Tarkistus 845
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viittaus matkustusluvan 
kumonneeseen tai mitätöineeseen 
viranomaiseen ja sen sijaintipaikkaan;

(b) viittaus matkustusluvan 
kumonneeseen tai mitätöineeseen 
kansalliseen ETIAS-yksikköön ja sen 
sijaintipaikkaan;

Or. fr

Tarkistus 846
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Hakemustiedostoon on lisäksi 
merkittävä mitätöinnin tai peruuttamisen 
peruste(et) 31 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

2. Hakemustiedostoon on lisäksi 
merkittävä mitätöinnin tai peruuttamisen 
yksityiskohtaiset ja erityiset peruste(et) 
31 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 847
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla

Oikeussuojakeinot

1. Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
toimivaltaisen tuomioistuimen tai 
viranomaisen ratkaistavaksi 
vahingonkorvauksen saamiseksi tai häntä 
itseään koskevan matkustusluvan 
epäämisen, mitätöinnin tai peruuttamisen 
osalta.

2. Jäsenvaltiot sitoutuvat vastavuoroisesti 
vahvistamaan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuomioistuinten tai viranomaisten 
lopulliset päätökset.

Or. en

Perustelu

SIS II -asetuksen 43 artiklan perusteella, Meijersin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Tarkistus 848
Helga Stevens

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun jäsenvaltio katsoo sen olevan 
tarpeen humanitaarisista syistä tai 
kansallisen edun taikka kansainvälisten 
velvoitteiden vuoksi, vaikka 22 artiklan 
mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi 
vielä saatu päätökseen tai vaikka 
matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai 
kumottu.

1. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun jäsenvaltio katsoo sen olevan 
tarpeen humanitaarisista syistä kansallisen 
lainsäädännön nojalla tai kansallisen edun 
taikka kansainvälisten velvoitteiden 
vuoksi, vaikka 22 artiklan mukaista 
manuaalista käsittelyä ei olisi vielä saatu 
päätökseen tai vaikka matkustuslupa olisi 
evätty, mitätöity tai kumottu.

Or. nl

Perustelu

EU:n lainsäädännön mukaan jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta myöntää viisumeita 
humanitaarisista syistä henkilöille, jotka tulevat niiden alueelle hakemaan turvapaikkaa, 
mutta ne voivat sallia tämän kansallisen lainsäädäntönsä nojalla (unionin tuomioistuimen 
tuomio asiassa C-638/16 PPU). Samalla tavoin, koska tällä välineellä on suora sidos 
viisumisäännöstöön, jäsenvaltiot voivat sallia tai kieltää kansallisen lainsäädännön nojalla 
tietyllä alueella voimassa olevat matkustusluvat.

Tarkistus 849
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun jäsenvaltio katsoo sen olevan 
tarpeen humanitaarisista syistä tai 
kansallisen edun taikka kansainvälisten 
velvoitteiden vuoksi, vaikka 22 artiklan 
mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi 
vielä saatu päätökseen tai vaikka 
matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai 
kumottu.

1. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun jäsenvaltio katsoo sen olevan 
tarpeen humanitaarisista syistä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tai kansallisen 
edun taikka kansainvälisten velvoitteiden 
vuoksi, vaikka 22 artiklan mukaista 
manuaalista käsittelyä ei olisi vielä saatu 
päätökseen tai vaikka matkustuslupa olisi 
evätty, mitätöity tai kumottu.

Or. fr
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Tarkistus 850
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun jäsenvaltio katsoo sen olevan 
tarpeen humanitaarisista syistä tai 
kansallisen edun taikka kansainvälisten 
velvoitteiden vuoksi, vaikka 22 artiklan 
mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi 
vielä saatu päätökseen tai vaikka 
matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai 
kumottu.

1. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun jäsenvaltio katsoo tai 
jäsenvaltiot katsovat sen olevan tarpeen 
humanitaarisista syistä tai kansallisen edun 
taikka kansainvälisten velvoitteiden 
vuoksi, vaikka 22 artiklan mukaista 
manuaalista käsittelyä ei olisi vielä saatu 
päätökseen tai vaikka matkustuslupa olisi 
evätty, mitätöity tai kumottu.

Or. en

Tarkistus 851
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisesti voidaan 
myöntää alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa silloin, kun jäsenvaltio 
katsoo sen olevan tarpeen humanitaarisista 
syistä tai kansallisen edun taikka 
kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, 
vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista 
käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai 
vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity 
tai kumottu.

1. Poikkeuksellisesti on myönnettävä 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun se on tarpeen humanitaarisista 
syistä tai kansallisen edun taikka 
kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, 
vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista 
käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai 
vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity 
tai kumottu.

Or. en

Perustelu

Perusoikeusviraston lausunnon mukainen.
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Tarkistus 852
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisesti voidaan 
myöntää alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa silloin, kun jäsenvaltio 
katsoo sen olevan tarpeen humanitaarisista 
syistä tai kansallisen edun taikka 
kansainvälisten velvoitteiden vuoksi, 
vaikka 22 artiklan mukaista manuaalista 
käsittelyä ei olisi vielä saatu päätökseen tai 
vaikka matkustuslupa olisi evätty, mitätöity
tai kumottu.

1. Poikkeuksellisesti on myönnettävä
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun se on humanitaarisista syistä tai 
kansallisen edun taikka kansainvälisten 
velvoitteiden vuoksi perusteltu, vaikka 
22 artiklan mukaista manuaalista käsittelyä 
ei olisi vielä saatu päätökseen tai vaikka 
matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai 
kumottu.

Or. fr

Tarkistus 853
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun jäsenvaltio katsoo sen olevan 
tarpeen humanitaarisista syistä tai 
kansallisen edun taikka kansainvälisten 
velvoitteiden vuoksi, vaikka 22 artiklan 
mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi 
vielä saatu päätökseen tai vaikka 
matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai 
kumottu.

1. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
silloin, kun vastuujäsenvaltio katsoo sen 
olevan tarpeen humanitaarisista syistä tai 
kansallisen edun taikka kansainvälisten 
velvoitteiden vuoksi, vaikka 22 artiklan 
mukaista manuaalista käsittelyä ei olisi 
vielä saatu päätökseen tai vaikka 
matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai 
kumottu.

Or. fr
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Tarkistus 854
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan 
soveltamiseksi hakija voi hakea 
alueellisesti rajoitettua matkustuslupaa 
siihen jäsenvaltioon, johon hän aikoo 
matkustaa. Hänen on ilmoitettava 
hakemuksessaan edellä tarkoitetut 
humanitaariset syyt, kansallista etua 
koskevat syyt tai kansainväliset velvoitteet.

2. Edellä olevan 1 kohdan 
soveltamiseksi hakija voi hakea 
alueellisesti rajoitettua matkustuslupaa 
niihin jäsenvaltioihin, joihin hän aikoo 
matkustaa. Hänen on ilmoitettava 
hakemuksessaan edellä tarkoitetut 
humanitaariset syyt, kansallista etua 
koskevat syyt tai kansainväliset velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 855
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päätöksen alueellisesti rajoitetun 
matkustusluvan myöntämisestä tai 
epäämisestä tekee se jäsenvaltio, johon 
kolmannen maan kansalainen aikoo 
matkustaa.

3. Päätöksen alueellisesti rajoitetun 
matkustusluvan myöntämisestä tai 
epäämisestä tekee se jäsenvaltio, johon 
kolmannen maan kansalainen aikoo ensin 
matkustaa.

Or. en

Tarkistus 856
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisesti rajoitettu 4. Alueellisesti rajoitettu 
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matkustuslupa on voimassa sen 
myöntäneen jäsenvaltion alueella ja 
enintään 15 päivän ajan.

matkustuslupa on voimassa sen 
myöntäneen jäsenvaltion alueella ja 
enintään 180 päivän ajan luvan 
antamispäivästä lähtien tai 90 päivän ajan 
sen jälkeen, kun tämän luvan perusteella 
on saavuttu maahan ensimmäisen kerran.
Se voi poikkeuksellisesti olla voimassa 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
alueella edellyttäen, että jokaisen tällaisen 
jäsenvaltion kansallinen yksikkö suostuu 
tähän.

Or. fr

Perustelu

Alueellisesti rajoitettujen matkustuslupien käyttömahdollisuuksien on oltava samat kuin 
viisumisäännöstön säännöissä.

Tarkistus 857
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on voimassa sen 
myöntäneen jäsenvaltion alueella ja 
enintään 15 päivän ajan.

4. Alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on voimassa sen 
myöntäneen jäsenvaltion alueella 
vähintään kolmen kuukauden ajan.

Or. fr

Tarkistus 858
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on voimassa sen 
myöntäneen jäsenvaltion alueella ja 

4. Alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on voimassa sen 
myöntäneen jäsenvaltion alueella ja 
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enintään 15 päivän ajan. enintään 30 päivän ajan.

Or. en

Tarkistus 859
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on voimassa sen 
myöntäneen jäsenvaltion alueella ja 
enintään 15 päivän ajan.

4. Alueellisesti rajoitettu 
matkustuslupa on voimassa asianomaisten 
jäsenvaltioiden alueella ja enintään 
30 päivän ajan.

Or. en

Tarkistus 860
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos on myönnetty alueellisesti 
rajoitettu matkustuslupa, 
hakemustiedostoon on syötettävä seuraavat 
tiedot:

5. Jos on myönnetty tai evätty
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa, 
hakemustiedostoon on syötettävä seuraavat 
tiedot:

Or. fr

Tarkistus 861
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
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(a) hakemuksen tilannetta koskevat 
tiedot, joista käy ilmi, että alueellisesti 
rajoitettu matkustuslupa on myönnetty tai 
evätty;

(a) hakemusnumero ja hakemuksen 
tilannetta koskevat tiedot, joista käy ilmi, 
että alueellisesti rajoitettu matkustuslupa 
on myönnetty tai evätty;

Or. fr

Tarkistus 862
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) alue, jossa matkustusluvan haltija 
saa matkustaa;

(b) alue (tai alueet), jolla (joilla)
matkustusluvan haltija saa matkustaa ja 
tarvittaessa luvan voimassaoloaika, jos se 
on 4 kohdassa tarkoitettua lyhyempi;

Or. fr

Tarkistus 863
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) alueellisesti rajoitetun 
matkustusluvan myöntänyt jäsenvaltion 
viranomainen;

(c) alueellisesti rajoitetun 
matkustusluvan myöntänyt tai evännyt
jäsenvaltion kansallinen yksikkö;

Or. fr

Tarkistus 864
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)



AM\1135937FI.docx 45/160 PE609.323v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(c a) alueellisesti rajoitetun 
matkustusluvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekoaika;

Or. fr

Tarkistus 865
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) viittaus humanitaarisiin syihin, 
kansallista etua koskeviin syihin tai 
kansainvälisiin velvoitteisiin.

(d) tarvittaessa viittaus humanitaarisiin 
syihin, kansallista etua koskeviin syihin tai 
kansainvälisiin velvoitteisiin.

Or. fr

Tarkistus 866
Helga Stevens

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) syyt, joiden vuoksi matkustuslupa 
evättiin tavanomaisen menettelyn 
perusteella ja joiden vuoksi on syytä 
uskoa, että hakija aiheuttaa laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskevan riskin.

Or. nl

Tarkistus 867
Gérard Deprez, Louis Michel
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tarvittaessa peruste(et) alueellisesti 
rajoitetun matkustusluvan epäämiselle.

Or. fr

Tarkistus 868
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) asiaankuuluvat lisätiedot yhteen 
tai useampaan osumaan liittyvien 
lisätarkastuksien tekemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 869
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 
artiklan mukaan liikenteenharjoittajien on 
tarkistettava ETIAS-keskusjärjestelmästä, 
onko sellaisilla kolmannen maan 
kansalaisilla, joilta vaaditaan 
matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

1. Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 
artiklan 1 kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa liikenteenharjoittajien on 
varmistettava, että sellaisilla kolmannen 
maan kansalaisilla, joilta vaaditaan 
matkustuslupa, on voimassa oleva 
matkustuslupa, ja jos kyse on alueellisesti 
rajoitetusta matkustusluvasta, niiden on 
tarkistettava, mille alueelle tai alueille 
hakijalla on lupa matkustaa.

Lento- ja meriliikenteen harjoittajat sekä 
ryhmiä kansainvälisillä yhteyksillä linja-
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autoilla kuljettavat liikenteenharjoittajat 
lähettävät pyynnön ETIAS-
keskusjärjestelmään, jotta tarkistetaan,
onko sellaisilla kolmannen maan 
kansalaisilla, joilta vaaditaan 
matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

Or. fr

Perustelu

Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa määrätään, että liikenteenharjoittajan on tehtävä kaikki tarvittavat toimet 
varmistuakseen siitä, että kuljetettavalla ulkomaalaisella on sopimuspuolten alueelle 
pääsemiseksi vaadittavat matkustusasiakirjat.

Tarkistus 870
Helga Stevens

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 
artiklan mukaan liikenteenharjoittajien on 
tarkistettava ETIAS-keskusjärjestelmästä, 
onko sellaisilla kolmannen maan 
kansalaisilla, joilta vaaditaan 
matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

1. Liikenteenharjoittajien, jotka 
kuljettavat ihmisryhmiä maitse, meritse ja 
ilmateitse esimerkiksi lentokoneella, linja-
autolla, junalla tai lautalla, on lähetettävä 
pyyntö ETIAS-keskusjärjestelmälle, josta 
tarkistetaan, onko sellaisilla kolmannen 
maan kansalaisilla, joilta vaaditaan 
matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

Or. nl

Tarkistus 871
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Schengenin sopimuksen 1. Schengenin sopimuksen 
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soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
26 artiklan mukaan liikenteenharjoittajien 
on tarkistettava ETIAS-
keskusjärjestelmästä, onko sellaisilla 
kolmannen maan kansalaisilla, joilta 
vaaditaan matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
26 artiklan mukaan liikenteenharjoittajien 
on tarkistettava matkustajien 
lähtöselvityksen yhteydessä ETIAS-
keskusjärjestelmästä, onko sellaisilla 
kolmannen maan kansalaisilla, joilta 
vaaditaan matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään liikenteenharjoittajien ETIAS-keskusjärjestelmästä 
tekemien tarkistusten ajankohtaa, ulottuvuutta ja keinoja.

Tarkistus 872
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
26 artiklan mukaan 
liikenteenharjoittajien on tarkistettava 
ETIAS-keskusjärjestelmästä, onko 
sellaisilla kolmannen maan kansalaisilla, 
joilta vaaditaan matkustuslupa, voimassa 
oleva matkustuslupa.

1. Lento-, maa- ja meriliikenteen 
harjoittajien on tarkistettava ETIAS-
keskusjärjestelmästä, onko sellaisilla 
kolmannen maan kansalaisilla, joilta 
vaaditaan matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

Or. en

Tarkistus 873
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 
artiklan mukaan liikenteenharjoittajien 

1. Lento- ja meriliikenteen 
harjoittajilla sekä ryhmiä linja-autoilla 
maitse kuljettavilla kansainvälisillä 
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on tarkistettava ETIAS-
keskusjärjestelmästä, onko sellaisilla 
kolmannen maan kansalaisilla, joilta 
vaaditaan matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

liikenteenharjoittajilla on velvollisuus 
tarkistaa ETIAS-keskusjärjestelmästä, 
onko sellaisilla kolmannen maan 
kansalaisilla, joilta vaaditaan 
matkustuslupa, voimassa oleva 
matkustuslupa.

Or. fr

Tarkistus 874
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tällainen tarkistus ei saa koskaan 
vaikuttaa turvapaikkaoikeuteen eikä olla 
peruste hakijoiden ja kansainvälistä 
suojelua saavien henkilöiden pääsyn 
epäämiselle erityisesti, kun otetaan 
huomioon palauttamiskiellon periaate.

Or. fr

Tarkistus 875
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikenteenharjoittajien on voitava tehdä 
1 kohdassa tarkoitettu tarkistus ennen kuin 
matkustaja nousee liikennevälineeseen, 
käyttämällä suojattua internetyhteyttä 
6 artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettuun liikenteenharjoittajien 
yhdyskeskukseen, mobiilitekniset ratkaisut 
mukaan luettuina. Tätä varten 
liikenteenharjoittajalla on oltava oikeus 
tehdä haku ETIAS-keskusjärjestelmästä 
käyttämällä matkustusasiakirjan 

Liikenteenharjoittajien on voitava tehdä 
1 kohdassa tarkoitettu tarkistus ennen kuin 
matkustaja nousee liikennevälineeseen, 
käyttämällä suojattua yhteyttä 6 artiklan 
2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuun 
liikenteenharjoittajien yhdyskeskukseen, 
mobiilitekniset ratkaisut mukaan luettuina. 
Tätä varten liikenteenharjoittajalla on 
oltava oikeus tehdä haku ETIAS-
keskusjärjestelmästä käyttämällä 
matkustusasiakirjan konelukukentän 



PE609.323v02-00 50/160 AM\1135937FI.docx

FI

konelukukentän tietoja. tietoja. Liikenteenharjoittajien 
yhteyskeskus suodattaa ja ohjaa ETIAS-
keskusjärjestelmään ainoastaan 
merkityksellistä matkustajatietoa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään liikenteenharjoittajien ETIAS-keskusjärjestelmästä 
tekemien tarkistusten ajankohtaa, ulottuvuutta ja keinoja.

Tarkistus 876
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikenteenharjoittajien on voitava tehdä 1 
kohdassa tarkoitettu tarkistus ennen kuin 
matkustaja nousee liikennevälineeseen, 
käyttämällä suojattua internetyhteyttä 6 
artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettuun liikenteenharjoittajien 
yhdyskeskukseen, mobiilitekniset ratkaisut 
mukaan luettuina. Tätä varten 
liikenteenharjoittajalla on oltava oikeus 
tehdä haku ETIAS-keskusjärjestelmästä
käyttämällä matkustusasiakirjan 
konelukukentän tietoja.

Lento- ja meriliikenteen harjoittajien sekä 
ryhmiä kansainvälisillä yhteyksillä linja-
autoilla kuljettavien liikenteenharjoittajien 
on voitava lähettää 1 kohdassa tarkoitettu 
pyyntö ennen kuin matkustaja nousee 
liikennevälineeseen, käyttämällä suojattua 
yhteyttä 6 artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettuun liikenteenharjoittajien 
yhdyskeskukseen, mobiilitekniset ratkaisut 
mukaan luettuina. Tätä varten 
liikenteenharjoittaja lähettää pyynnön 
ETIAS-keskusjärjestelmään käyttämällä 
matkustusasiakirjan konelukukentän 
tietoja.

Or. fr

Tarkistus 877
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikenteenharjoittajien on voitava tehdä 1 Liikenteenharjoittajien on voitava tehdä 1 
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kohdassa tarkoitettu tarkistus ennen kuin 
matkustaja nousee liikennevälineeseen, 
käyttämällä suojattua internetyhteyttä 6 
artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettuun liikenteenharjoittajien 
yhdyskeskukseen, mobiilitekniset ratkaisut 
mukaan luettuina. Tätä varten 
liikenteenharjoittajalla on oltava oikeus 
tehdä haku ETIAS-keskusjärjestelmästä
käyttämällä matkustusasiakirjan 
konelukukentän tietoja.

kohdassa tarkoitettu tarkistus ennen kuin 
matkustaja nousee liikennevälineeseen, 
käyttämällä suojattua internetyhteyttä 6 
artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettuun liikenteenharjoittajien 
yhdyskeskukseen, mobiilitekniset ratkaisut 
mukaan luettuina. Tätä varten 
liikenteenharjoittaja lähettää 
tarkastuspyynnön ETIAS-
keskusjärjestelmään käyttämällä 
matkustusasiakirjan konelukukentän 
tietoja.

Or. fr

Tarkistus 878
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun
ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa 
oleva matkustuslupa. Liikenteenharjoittajat 
voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun 
vastauksen.

ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa pyyntöön 
ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa 
oleva matkustuslupa ja tarvittaessa alue 
(alueet), jolla (joilla) alueellisesti 
rajoitettu matkustuslupa on voimassa. 
Liikenteenharjoittajat voivat tallentaa 
lähetetyt tiedot ja saadun vastauksen.

Or. fr

Tarkistus 879
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun 
ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa 
oleva matkustuslupa. Liikenteenharjoittajat 
voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun 

ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa hakuun 
ilmoittamalla, onko henkilöllä voimassa 
oleva matkustuslupa. Liikenteenharjoittajat 
voivat tallentaa lähetetyt tiedot ja saadun 
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vastauksen. vastauksen matkustuspäivän tai 
mahdollisten uusien matkustuspäivien 
varaamiseen saakka, jos matka reititetään 
uudelleen.

Or. en

Tarkistus 880
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kolmannen maan kansalaisen 
maahanpääsyä koskeva pyyntö evätään, 
kaikkien lento-, meri- ja 
maantieliikenteen harjoittajien, jotka ovat 
vastanneet kuljetuksesta unionin 
ulkorajalle saakka, on vastattava 
välittömästi tämän kansalaisen uudesta 
kuljetuksesta. Rajatarkastuksen 
suorittaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä 
liikenteenharjoittajalla on velvollisuus 
palauttaa kolmannen maan kansalainen, 
jonka maahantulo on evätty, kolmanteen 
maahan, josta tämä on peräisin tai 
kolmanteen maahan, joka on myöntänyt 
matkustusasiakirjan.

Or. fr

Tarkistus 881
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
VIII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-järjestelmän käyttö 
rajaviranomaisten toimesta ulkorajoilla

ETIAS-järjestelmän käyttö 
rajaviranomaisten toimesta ulkorajoilla ja 
jäsenvaltioiden 
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maahanmuuttoviranomaisten toimesta

Or. en

Tarkistus 882
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viranomaiset, joilla on toimivalta 
tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla 
tarkastuksia asetuksen (EU) 2016/399 
mukaisesti, saavat tehdä 
matkustusasiakirjan konelukukentän 
sisältämiä tietoja käyttäen hakuja ETIAS-
keskusjärjestelmästä ainoastaan 
tarkistaakseen, onko henkilöllä voimassa 
oleva matkustuslupa.

1. Rajavartijoiden, joilla on 
toimivalta suorittaa rajatarkastuksia, 
hakevat tiedot ETIAS-
keskusjärjestelmästä käyttäen
matkustusasiakirjan konelukukentän 
sisältämiä tietoja.

Or. fr

Tarkistus 883
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa 
hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa.

2. ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa 
hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa ja 
tarvittaessa alue (alueet), jolla (joilla) 
alueellisesti rajoitettu matkustuslupa on 
voimassa.

Or. fr

Tarkistus 884
Helga Stevens
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa 
hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa.

2. ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa 
hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa, ja 
tarvittaessa, jos kyse on alueellisesti 
rajatusta matkustusluvasta, missä 
jäsenvaltiossa se on voimassa.

Or. nl

Tarkistus 885
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa 
hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa.

2. ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa 
hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa ja 
alueellisesti rajoitetun viisumin 
tapauksessa jäsenvaltion, jossa viisumi on 
voimassa.

Or. fr

Tarkistus 886
Helga Stevens

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos lisätarkastukset ovat tarpeen 
asetuksen (EU) N:o 2016/399 2 artiklan 
13 kohdassa tarkoitettua perusteellista 
toisen linjan tarkastusta varten, 
rajavartijat voivat käyttää kyseisen 
asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa ja 
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15 artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja 33 ja 37 artiklan 
mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 887
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viranomaiset, joilla on toimivalta 
tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla 
tarkastuksia, voivat tarvittaessa hakea 
asiaankuuluvia täydentäviä tietoja ja 
tarkistaa hakemustiedostoon 33 artiklan 
mukaan sisällytetyt lisätiedot.

Or. fr

Tarkistus 888
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 41 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä 
syistä mahdotonta ETIAS-tietojärjestelmän 
toimintahäiriön vuoksi, ETIAS-
keskusyksikkö ilmoittaa tästä niille 
jäsenvaltion viranomaisille, joilla on 
toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla 
tarkastuksia.

1. Jos 41 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä 
syistä mahdotonta ETIAS-tietojärjestelmän 
toimintahäiriön vuoksi, ETIAS-
keskusyksikkö ilmoittaa välittömästi tästä 
niille jäsenvaltion viranomaisille, joilla on 
toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla 
tarkastuksia.

Or. fr
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Tarkistus 889
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 41 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä 
syistä mahdotonta jäsenvaltion kansallisen 
rajainfrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tästä eu-
LISAlle, ETIAS-keskusyksikölle ja 
komissiolle.

2. Jos 41 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun haun tekeminen on teknisistä 
syistä mahdotonta jäsenvaltion kansallisen 
rajainfrastruktuurin toimintahäiriön vuoksi, 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava välittömästi
tästä eu-LISAlle, ETIAS-keskusyksikölle 
ja komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 890
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kummassakin tapauksessa 
jäsenvaltion viranomaisten, joilla on 
toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla 
tarkastuksia, on noudatettava omia 
kansallisia valmiussuunnitelmiaan.

3. Kummassakin tapauksessa 
jäsenvaltion viranomaiset, joilla on 
toimivalta tehdä ulkorajojen ylityspaikoilla 
tarkastuksia, toteuttavat rajatarkastukset 
ilman velvoitetta tehdä tarkistusta ETIAS-
keskusjärjestelmästä 41 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 891
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
VIII a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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VIII a luku

ETIAS-järjestelmän käyttö 
maahanmuuttoviranomaisten toimesta

42 a artikla

Tietojen käyttö muuttoliikkeen 
hallitsemiseksi

1. Jäsenvaltioiden 
maahanmuuttoviranomaisilla on 
valtuudet tehdä hakuja ETIAS-
keskusjärjestelmästä matkustusasiakirjan 
koneluettavan alueen tietoja käyttämällä 
tarkistaakseen, täyttääkö henkilö 
jäsenvaltioiden alueelle tulon ja siellä 
oleskelun edellytykset, sekä toteuttaa 
asiaankuuluvia toimenpiteitä.

2. ETIAS-keskusjärjestelmä vastaa 
hakuun ilmoittamalla, onko henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa, ja 
alueellisesti rajoitettujen viisumien 
tapauksessa se ilmoittaa jäsenvaltion, 
jossa tämä viisumi on voimassa. ETIAS-
keskusjärjestelmä ilmoittaa myös jäljellä 
olevan voimassaoloajan. 
Maahanmuuttoviranomaisilla on pääsy 
15 artiklan 2 kohdan f ja g alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin ja muihin 
asiakirjoihin tai asiaankuuluviin 
lisätietoihin.

Maahanmuuttoviranomaisilla on 
alaikäisten osalta pääsy 15 artiklan 2 
kohdan k alakohdassa tarkoitetun hakijan 
huoltajan tai laillisen holhoojan tietoihin. 

Or. fr

Tarkistus 892
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
42 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

42 a artikla



PE609.323v02-00 58/160 AM\1135937FI.docx

FI

Jäsenvaltioiden 
maahanmuuttoviranomaisten pääsy 

tietoihin

Jäsenvaltioiden 
maahanmuuttoviranomaiset voivat hakea 
ETIAS-keskusjärjestelmästä tietoja 
käyttäen matkustusasiakirjan 
koneluettavan kentän tietoja 
tarkoituksena tarkistaa tai varmistaa, 
täyttyvätkö maahantulon tai 
jäsenvaltioiden alueella oleskelun 
edellytykset, sekä 
palauttamistarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 893
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.

Jäsenvaltioiden nimetyt 
lainvalvontaviranomaiset

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
lainvalvontaviranomaiset, joilla on 
valtuudet pyytää pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.

2. Kunkin jäsenvaltion on pidettävä 
kansallisella tasolla luetteloa nimettyjen 
viranomaisten yhteyspisteistä, joilla on 
valtuudet pyytää pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin kansallisten 
keskusyhteyspisteiden kautta.

Or. en
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Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu, 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä, perusoikeusvirasto 
ja Meijersin komitea ovat ilmaisseet vakavan epäilyksen lainvalvontaviranomaisten pääsystä 
pahaa-aavistamattomien ja vilpittömien matkustajien tietoihin.

Tarkistus 894
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden nimetyt 
lainvalvontaviranomaiset

Jäsenvaltioiden nimetyt yleisestä 
turvallisuudesta vastaavat viranomaiset

Or. en

Tarkistus 895
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
lainvalvontaviranomaiset, joilla on
valtuudet pyytää pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
henkilöt, joille lainvalvontaviranomaiset
ovat antaneet valtuudet pyytää ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuja tietoja
terrorismirikosten tai muiden vakavien 
rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja 
tutkimiseksi. Riippumattoman 
viranomaisen on tehtävä tarkastus 
tietojen hausta ja valtuutuksesta.

Or. fr

Tarkistus 896
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
lainvalvontaviranomaiset, joilla on 
valtuudet pyytää pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
yleisestä turvallisuudesta vastaavat 
viranomaiset, joilla on valtuudet pyytää 
pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin terrorismirikosten 
tai muiden vakavien rikosten torjumiseksi, 
havaitsemiseksi ja tutkimiseksi.

Or. en

Tarkistus 897
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on pidettävä 
kansallisella tasolla luetteloa nimettyjen 
viranomaisten yhteyspisteistä, joilla on 
valtuudet pyytää pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin kansallisten 
keskusyhteyspisteiden kautta.

2. Kunkin jäsenvaltion on pidettävä 
kansallisella tasolla luetteloa 8 artiklan 2 
kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
nimettyjen viranomaisten 
yhteyspisteistä, joilla on valtuudet pyytää 
tietoja ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennetuista tiedoista kansallisten 
keskusyhteyspisteiden kautta.

Or. fr

Tarkistus 898
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.

Menettely, joka koskee pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään 

lainvalvontatarkoituksessa
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1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava 8 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetuille 
keskusyhteyspisteille perusteltu sähköinen 
pyyntö, joka koskee pääsyä tiettyihin 
ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin. Jos pyyntö 
koskee pääsyä 15 artiklan 2 kohdan 
i alakohdassa ja kyseisen artiklan 
4 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin, perustellussa sähköisessä 
pyynnössä on perusteltava tarve tutustua 
kyseisiin tietoihin.

2. Jokaisen jäsenvaltion on ennen 
ETIAS-keskusjärjestelmän käyttämistä 
varmistettava, että pääsyä koskevan 
pyynnön osalta tehdään sen kansallisen 
lainsäädännön ja prosessioikeuden 
mukainen riippumaton, tehokas ja oikea-
aikainen tarkistus, jossa selvitetään, 
täyttyvätkö 45 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset, ja jossa selvitetään myös 
15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tai 
kyseisen artiklan 4 kohdan b–
d alakohdassa tarkoitettuja tietoja 
koskevien pyyntöjen tapauksessa, onko 
pyyntö perusteltu.

3. Jos 45 artiklassa tarkoitetut edellytykset 
täyttyvät, keskusyhteyspiste käsittelee 
pyynnöt. Keskusyhteyspisteen ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennetuista 
tiedoista hakemat tiedot on välitettävä 
43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
yhteyspisteille siten, että tietoturvaa ei 
vaaranneta.

4. Poikkeuksellisen kiireellisissä 
tapauksissa, joissa henkilötietoja 
tarvitaan välittömästi, jotta voitaisiin 
ehkäistä vakava rikos tai asettaa 
syytteeseen tällaiseen rikokseen 
syyllistyneet, keskusyhteyspisteen on 
käsiteltävä pyyntö välittömästi ja ilman 
2 kohdassa tarkoitettua riippumatonta 
tarkistusta. Riippumaton tarkistus on 
tällöin tehtävä viipymättä jälkikäteen sen 
jälkeen kun pyyntö on käsitelty, ja tässä 
yhteydessä on myös tarkistettava, oliko 
kyseessä todella poikkeuksellisen 
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kiireellinen tapaus.

5. Jos jälkikäteen tehtävässä 
riippumattomassa tarkistuksessa todetaan, 
ettei ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin 
pääsylle eikä niihin tutustumiselle ollut 
perusteita, kaikkien näihin tietoihin 
pääsyn saaneiden ja/tai tutustuneiden 
viranomaisten on poistettava ETIAS-
keskusjärjestelmästä peräisin olevat tiedot 
ja ilmoitettava keskusyhteyspisteelle 
niiden poistamisesta.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu, 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä, perusoikeusvirasto 
ja Meijersin komitea ovat ilmaisseet vakavan epäilyksen lainvalvontaviranomaisten pääsystä 
pahaa-aavistamattomien ja vilpittömien matkustajien tietoihin.

Tarkistus 899
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava 8 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetuille 
keskusyhteyspisteille perusteltu sähköinen 
pyyntö, joka koskee pääsyä tiettyihin 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin. Jos pyyntö koskee pääsyä 15 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen 
artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin, perustellussa 
sähköisessä pyynnössä on perusteltava 
tarve tutustua kyseisiin tietoihin.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava 8 artiklan 2 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetuille 
keskusyhteyspisteille perusteltu sähköinen 
tietopyyntö, joka koskee pääsyä tiettyihin 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin. Jos pyyntö koskee pääsyä 15 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja kyseisen 
artiklan 4 kohdan b–d alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin, perustellussa 
sähköisessä pyynnössä on perusteltava 
tarve tutustua kyseisiin tietoihin.

Or. fr
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Tarkistus 900
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava 8 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetuille 
keskusyhteyspisteille perusteltu sähköinen 
pyyntö, joka koskee pääsyä tiettyihin 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin. Jos pyyntö koskee pääsyä 
15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja 
kyseisen artiklan 4 kohdan b–
d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
perustellussa sähköisessä pyynnössä on 
perusteltava tarve tutustua kyseisiin 
tietoihin.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava 8 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetuille 
keskusyhteyspisteille perusteltu sähköinen 
pyyntö, joka koskee pääsyä tiettyihin 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin. Jos pyyntö koskee pääsyä 
15 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin, perustellussa 
sähköisessä pyynnössä on perusteltava 
tarve tutustua kyseisiin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan i ja 15 artiklan 4 kohdan d alakohdan poistamisen 
kanssa.

Tarkistus 901
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun Euroopan 
tietosuojavaltuutettu on hyväksynyt 
ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin tutustumista 
koskevan pyynnön, ETIAS-keskusyksikkö 
käsittelee sen.

Or. fr
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Tarkistus 902
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisen jäsenvaltion on ennen 
ETIAS-keskusjärjestelmän käyttämistä 
varmistettava, että pääsyä koskevan 
pyynnön osalta tehdään sen kansallisen 
lainsäädännön ja prosessioikeuden 
mukainen riippumaton, tehokas ja oikea-
aikainen tarkistus, jossa selvitetään, 
täyttyvätkö 45 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset, ja jossa selvitetään myös 15 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa tai 
kyseisen artiklan 4 kohdan b–d 
alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevien 
pyyntöjen tapauksessa, onko pyyntö 
perusteltu.

2. Jokaisen jäsenvaltion on ennen 
ETIAS-keskusjärjestelmän käyttämistä 
varmistettava, että pääsyä koskevan 
tietopyynnön osalta tehdään sen 
kansallisen lainsäädännön ja 
prosessioikeuden mukainen 
riippumattoman viranomaisen suorittama
tehokas ja oikea-aikainen tarkistus siitä, 
onko pyyntö perusteltu, noudattaen 
täysimääräisesti 45 artiklassa tarkoitettuja 
edellytyksiä, erityisesti 45 artiklassa
tarkoitettuja tietoja koskevien pyyntöjen 
tapauksessa.

Or. fr

Perustelu

Viittaus 15 artiklaan yksinomaan 2 kohdan i alakohdan ja 4 kohdan b–d alakohdan 
perusteella ei ole ymmärrettävä.

Tarkistus 903
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisen jäsenvaltion on ennen 
ETIAS-keskusjärjestelmän käyttämistä 
varmistettava, että pääsyä koskevan 
pyynnön osalta tehdään sen kansallisen 
lainsäädännön ja prosessioikeuden 
mukainen riippumaton, tehokas ja oikea-
aikainen tarkistus, jossa selvitetään, 

2. Jokaisen jäsenvaltion on ennen 
ETIAS-keskusjärjestelmän käyttämistä 
varmistettava, että pääsyä koskevan 
pyynnön osalta tehdään sen kansallisen 
lainsäädännön ja prosessioikeuden 
mukainen riippumaton, tehokas ja oikea-
aikainen tarkistus, jossa selvitetään, 
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täyttyvätkö 45 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset, ja jossa selvitetään myös 
15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tai 
kyseisen artiklan 4 kohdan b–
d alakohdassa tarkoitettuja tietoja 
koskevien pyyntöjen tapauksessa, onko 
pyyntö perusteltu.

täyttyvätkö 45 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset, ja jossa selvitetään myös 
15 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja koskevien pyyntöjen 
tapauksessa, onko pyyntö perusteltu.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan i ja 15 artiklan 4 kohdan d alakohdan poistamisen 
kanssa.

Tarkistus 904
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 45 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspiste 
käsittelee pyynnöt. Keskusyhteyspisteen 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetuista 
tiedoista hakemat tiedot on välitettävä 43 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
yhteyspisteille siten, että tietoturvaa ei 
vaaranneta.

3. Jos 45 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset täyttyvät, keskusyhteyspiste 
käsittelee pyynnöt.

Or. fr

Tarkistus 905
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poikkeuksellisen kiireellisissä 
tapauksissa, joissa henkilötietoja tarvitaan 
välittömästi, jotta voitaisiin ehkäistä 

4. Poikkeuksellisen kiireellisissä 
tapauksissa, joissa on ehkäistävä 
terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan 
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vakava rikos tai asettaa syytteeseen 
tällaiseen rikokseen syyllistyneet, 
keskusyhteyspisteen on käsiteltävä pyyntö 
välittömästi ja ilman 2 kohdassa 
tarkoitettua riippumatonta tarkistusta. 
Riippumaton tarkistus on tällöin tehtävä
viipymättä jälkikäteen sen jälkeen kun 
pyyntö on käsitelty, ja tässä yhteydessä on 
myös tarkistettava, oliko kyseessä todella 
poikkeuksellisen kiireellinen tapaus.

rikokseen liittyvä välitön vaara, 
keskusyhteyspisteen on käsiteltävä pyyntö 
välittömästi ja ilman 2 kohdassa 
tarkoitettua riippumatonta tarkistusta. 
Riippumaton tarkistus on tällöin tehtävä 
jälkikäteen sen varmistamiseksi, 
täyttyvätkö 45 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset, ja tässä yhteydessä on myös 
tarkistettava, oliko kyseessä todella 
poikkeuksellisen kiireellinen tapaus. 
Jälkikäteen tehtävä riippumaton tarkistus 
on suoritettava viipymättä sen jälkeen, 
kun pyyntö on käsitelty.

Or. en

Tarkistus 906
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poikkeuksellisen kiireellisissä 
tapauksissa, joissa henkilötietoja 
tarvitaan välittömästi, jotta voitaisiin 
ehkäistä vakava rikos tai asettaa 
syytteeseen tällaiseen rikokseen 
syyllistyneet, keskusyhteyspisteen on 
käsiteltävä pyyntö välittömästi ja ilman 2 
kohdassa tarkoitettua riippumatonta 
tarkistusta. Riippumaton tarkistus on 
tällöin tehtävä viipymättä jälkikäteen sen 
jälkeen kun pyyntö on käsitelty, ja tässä 
yhteydessä on myös tarkistettava, oliko 
kyseessä todella poikkeuksellisen 
kiireellinen tapaus.

4. Jos välitön pääsy henkilötietoihin 
on välttämätöntä, jotta voitaisiin ehkäistä 
terrorismirikos tai torjua muuhun 
vakavaan rikokseen liittyvä välitön vaara
tai asettaa syytteeseen tällaiseen rikokseen 
syyllistyneet, keskusyhteyspisteen on 
käsiteltävä pyyntö välittömästi ja ilman 2 
kohdassa tarkoitettua riippumatonta 
tarkistusta. Riippumaton tarkistus on 
tällöin tehtävä viipymättä jälkikäteen sen 
jälkeen kun pyyntö on käsitelty.

Or. fr

Tarkistus 907
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos jälkikäteen tehtävässä 
riippumattomassa tarkistuksessa todetaan, 
ettei ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin 
pääsylle eikä niihin tutustumiselle ollut 
perusteita, kaikkien näihin tietoihin pääsyn 
saaneiden ja/tai tutustuneiden 
viranomaisten on poistettava ETIAS-
keskusjärjestelmästä peräisin olevat tiedot 
ja ilmoitettava keskusyhteyspisteelle niiden 
poistamisesta.

5. Jos jälkikäteen tehtävässä 
riippumattomassa tarkistuksessa todetaan, 
ettei ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin 
pääsylle eikä niihin tutustumiselle ollut 
perusteita, kaikkien näihin tietoihin pääsyn 
saaneiden ja/tai tutustuneiden 
viranomaisten on poistettava ETIAS-
keskusjärjestelmästä peräisin olevat tiedot 
ja ilmoitettava keskusyhteyspisteelle niiden 
poistamisesta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 44 artiklan 
4 kohdan säännökset pannaan 
täytäntöön, sekä säädettävä 44 artiklan 
4 kohdan ja 45 artiklan rikkomiseen 
niiden kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sovellettavista seuraamuksista.

Kaikkien 45 artiklassa esitettyjen 
edellytysten on täytyttävä. Jos jälkikäteen 
tehtävässä tarkistuksessa todetaan, että
edellytykset eivät täyttyneet ja että 
kyseessä ei ollut poikkeuksellisen 
kiireellinen tapaus, sovelletaan 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Seuraamukset ja sanktiot ovat tarpeen, jotta vältetään poikkeuksellisen kiireelliseen 
tapaukseen liittyvät väärinkäytökset. Pelkästään toimitettujen tietojen poistaminen ei riitä 
takaamaan hakijoiden yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa.

Tarkistus 908
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jos jälkikäteen tehtävässä 
riippumattomassa tarkistuksessa todetaan, 
ettei ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin 
pääsylle eikä niihin tutustumiselle ollut 
perusteita, kaikkien näihin tietoihin pääsyn 
saaneiden ja/tai tutustuneiden
viranomaisten on poistettava ETIAS-
keskusjärjestelmästä peräisin olevat tiedot 
ja ilmoitettava keskusyhteyspisteelle niiden 
poistamisesta.

5. Jos jälkikäteen tehtävässä 
riippumattomassa tarkistuksessa todetaan, 
ettei ETIAS-keskusjärjestelmän tietoihin 
pääsylle ollut perusteita, kaikkien näihin 
tietoihin pääsyn saaneiden viranomaisten 
on poistettava ETIAS-keskusjärjestelmästä 
peräisin olevat tiedot ja ilmoitettava 
keskusyhteyspisteelle niiden poistamisesta.

Or. fr

Tarkistus 909
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikki päätökset, jotka ovat 
perustuneet näihin virheellisiin tietoihin, 
on kumottava.

Or. fr

Tarkistus 910
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu, 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä, perusoikeusvirasto 
ja Meijersin komitea ovat ilmaisseet vakavan epäilyksen lainvalvontaviranomaisten pääsystä 
pahaa-aavistamattomien ja vilpittömien matkustajien tietoihin.

Tarkistus 911
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Nimetyt viranomaiset voivat pyytää 
päästä tutustumaan ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin, jos kaikki seuraavassa luetellut 
edellytykset täyttyvät:

1. Nimetyt viranomaiset voivat pyytää 
tietoja ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennetuista tiedoista, jos riippumaton 
tuomioistuin tai viranomainen suorittaa 
ennakkotarkastuksen ja jos kaikki 
seuraavassa luetellut edellytykset täyttyvät:

Or. fr

Tarkistus 912
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai muiden vakavien 
rikosten torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkintaa varten;

(a) tallennettuihin tietoihin pääsy on 
tarpeen terrorismirikosten tai muiden 
vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista 
tai tutkintaa varten;

Or. fr

Tarkistus 913
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai muiden vakavien 
rikosten torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkintaa varten;

(a) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
terrorismirikoksen tai muiden vakavien 
rikosten torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkintaa varten;

Or. en

Tarkistus 914
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai muiden vakavien 
rikosten torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkintaa varten;

(a) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
terrorismirikoksen tai muiden vakavien 
rikosten torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkintaa varten;

Or. en

Tarkistus 915
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
tietyssä yksittäistapauksessa;

(b) tallennettuihin tietoihin pääsy on 
tarpeen tietyssä yksittäistapauksessa;

Or. fr

Tarkistus 916
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
tietyssä yksittäistapauksessa;

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen ja 
oikeasuhteista tietyssä 
yksittäistapauksessa;

Or. en

Tarkistus 917
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
tietyssä yksittäistapauksessa;

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
tietyssä oikeustapauksessa;

Or. fr

Tarkistus 918
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) on perusteltua syytä katsoa, että 
ETIAS-keskusjärjestelmään
tallennettuihin tietoihin tutustuminen voi
merkittävästi myötävaikuttaa jonkin 
kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, 
havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti 
jos on olemassa perusteltu epäily siitä, 
että terrorismirikoksesta tai muusta 
vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen 
rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen 
uhri on tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluva kolmannen maan kansalainen;

(c) on olemassa tosiasiallisiin syihin 
perustuvia yksityiskohtaisia perusteluja, 
joiden vuoksi on syytä katsoa, että ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennetut tiedot 
voivat merkittävästi myötävaikuttaa jonkin 
kyseessä olevan rikoksen torjumiseen, 
havaitsemiseen tai tutkimiseen, erityisesti 
jos terrorismirikoksesta tai muusta 
vakavasta rikoksesta epäilty, tällaiseen 
rikokseen syyllistynyt tai tällaisen rikoksen 
uhri on tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluva kolmannen maan kansalainen;
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Or. fr

Tarkistus 919
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) on perusteltua syytä katsoa, että 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin tutustuminen voi merkittävästi 
myötävaikuttaa jonkin kyseessä olevan 
rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai 
tutkimiseen, erityisesti jos on olemassa 
perusteltu epäily siitä, että 
terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta 
rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen 
syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri on 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva 
kolmannen maan kansalainen;

(c) on kiistatonta näyttöä siitä, että 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin tutustuminen myötävaikuttaa 
merkittävästi jonkin kyseessä olevan 
rikoksen torjumiseen, havaitsemiseen tai 
tutkimiseen, erityisesti jos 
terrorismirikoksesta tai muusta vakavasta 
rikoksesta epäilty, tällaiseen rikokseen 
syyllistynyt tai tällaisen rikoksen uhri on 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva 
kolmannen maan kansalainen;

Or. en

Tarkistus 920
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. ETIAS-keskusjärjestelmän
tietoihin voidaan tutustua vain tekemällä 
hakuja käyttäen ainoastaan seuraavia 
hakemustiedostoon tallennettuja tietoja:

2. ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin pääsy rajoittuu 
hakuihin, joissa käytetään ainoastaan 
seuraavia hakemustiedostoon tallennettuja 
tietoja:

Or. fr
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Tarkistus 921
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) IP-osoite. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 8 kohdan poistamisen kanssa.

Tarkistus 922
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) IP-osoite. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 923
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) IP-osoite. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 924
Angelika Mlinar
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Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) syntymäaika tai ikäryhmä. (c) ikäryhmä.

Or. en

Tarkistus 925
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä 
löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 
15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä 
j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, sekä sellaisiin 
kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 
ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja 
kyseisen artiklan 4 kohdan b–d 
alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos operatiiviset yksiköt ovat 
nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua 
kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitetyssä perustellussa 
sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty 
riippumattomassa tarkistuksessa. Oikeus 
tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän 
tietoihin ei anna pääsyä 15 artiklan 2 
kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin 
koulutusta koskeviin tietoihin eikä 15 
artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin, joista käy ilmi, 
voiko hakija aiheuttaa 

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä 
löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 
15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä 
j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, sekä sellaisiin 
kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 
ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa ja 
kyseisen artiklan 4 kohdan b–d 
alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos operatiiviset yksiköt ovat
nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua 
kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitetyssä perustellussa 
sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty 
riippumattomassa tarkistuksessa.
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kansanterveysriskin.

Or. fr

Tarkistus 926
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä 
löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 
15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä 
j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, sekä sellaisiin 
kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 
ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–
d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos operatiiviset yksiköt ovat 
nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua 
kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitetyssä perustellussa 
sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty 
riippumattomassa tarkistuksessa. Oikeus 
tutustua ETIAS-keskusjärjestelmän 
tietoihin ei anna pääsyä 15 artiklan 
2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin 
koulutusta koskeviin tietoihin eikä 
15 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin, joista käy ilmi, 
voiko hakija aiheuttaa 
kansanterveysriskin.

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä 
löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 
15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa sekä 
j–m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, sekä sellaisiin 
kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 
ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 4 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos operatiiviset yksiköt ovat 
nimenomaisesti pyytäneet saada tutustua 
kyseisiin tietoihin 44 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitetyssä perustellussa 
sähköisessä pyynnössä, joka on hyväksytty 
riippumattomassa tarkistuksessa.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan ja 15 artiklan 4 kohdan a ja 
d alakohdan poistamisen kanssa.

Tarkistus 927
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

46 artikla Poistetaan.

Menettely ja edellytykset, jotka koskevat 
Europolin pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin

1. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseksi Europol voi pyytää pääsyä 
tutustumaan ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin ja toimittaa 
ETIAS-keskusyksikölle perustellun 
sähköisen pyynnön tiettyihin ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin tutustumiseksi.

2. Perustellussa pyynnössä on esitettävä 
todisteet siitä, että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

(a) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi ja 
tehostamiseksi Europolin toimeksiannon 
piiriin kuuluvassa terrorismirikosten tai 
muiden vakavien rikosten torjumisessa, 
havaitsemisessa tai tutkimisessa;

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
yksittäistapauksessa;

(c) tietoihin tutustuminen rajataan 
hakuun, joka tehdään käyttämällä 45 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja;

(d) on perusteltua syytä olettaa, että 
tietoihin tutustuminen saattaa edistää 
merkittävästi jonkin kyseessä olevan 
rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai 



AM\1135937FI.docx 77/160 PE609.323v02-00

FI

tutkimista;

(e) Europolin tietokannasta ei 
aikaisemman haun yhteydessä ole 
löytynyt haettuja tietoja.

3. Europolin pyynnöistä, jotka koskevat 
pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin, on tehtävä 
Euroopan tietosuojavaltuutetun 
toimittama ennakkotarkistus, joka 
tehdään tarvittaessa noudattaen asetuksen 
(EU) 2016/794 44 artiklassa säädettyä 
menettelyä ja jossa tutkitaan tehokkaasti 
ja oikea-aikaisesti, täyttääkö pyyntö kaikki 
2 kohdassa säädetyt edellytykset.

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy 
osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy 
myönnetään 15 artiklan 2 kohdan a–g 
alakohdassa ja j–m alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin sekä sellaisiin 
kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 
ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–d 
alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos Europol on nimenomaisesti pyytänyt 
saada tutustua kyseisiin tietoihin.

5. Kun Euroopan tietosuojavaltuutettu on 
hyväksynyt ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin tutustumista 
koskevan pyynnön, ETIAS-keskusyksikkö 
käsittelee sen.

Or. fr

Tarkistus 928
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
46 artikla



PE609.323v02-00 78/160 AM\1135937FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

46 artikla Poistetaan.

Menettely ja edellytykset, jotka koskevat 
Europolin pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin

1. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseksi Europol voi pyytää pääsyä 
tutustumaan ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin ja toimittaa 
ETIAS-keskusyksikölle perustellun 
sähköisen pyynnön tiettyihin ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin tutustumiseksi.

2. Perustellussa pyynnössä on esitettävä 
todisteet siitä, että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

(a) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi ja 
tehostamiseksi Europolin toimeksiannon 
piiriin kuuluvassa terrorismirikosten tai 
muiden vakavien rikosten torjumisessa, 
havaitsemisessa tai tutkimisessa;

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
yksittäistapauksessa;

(c) tietoihin tutustuminen rajataan 
hakuun, joka tehdään käyttämällä 
45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja;

(d) on perusteltua syytä olettaa, että 
tietoihin tutustuminen saattaa edistää 
merkittävästi jonkin kyseessä olevan 
rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkimista;

(e) Europolin tietokannasta ei 
aikaisemman haun yhteydessä ole 
löytynyt haettuja tietoja.

3. Europolin pyynnöistä, jotka koskevat 
pääsyä ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin, on tehtävä 
Euroopan tietosuojavaltuutetun 
toimittama ennakkotarkistus, joka 
tehdään tarvittaessa noudattaen asetuksen 
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(EU) 2016/794 44 artiklassa säädettyä 
menettelyä ja jossa tutkitaan tehokkaasti 
ja oikea-aikaisesti, täyttääkö pyyntö kaikki 
2 kohdassa säädetyt edellytykset.

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä löytyy 
osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy 
myönnetään 15 artiklan 2 kohdan a–
g alakohdassa ja j–m alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin sekä sellaisiin 
kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 
ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–
d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos Europol on nimenomaisesti pyytänyt 
saada tutustua kyseisiin tietoihin.

5. Kun Euroopan tietosuojavaltuutettu on 
hyväksynyt ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin tutustumista 
koskevan pyynnön, ETIAS-keskusyksikkö 
käsittelee sen.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu, 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä, perusoikeusvirasto 
ja Meijersin komitea ovat ilmaisseet vakavan epäilyksen lainvalvontaviranomaisten pääsystä 
pahaa-aavistamattomien ja vilpittömien matkustajien tietoihin.

Tarkistus 929
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseksi Europol voi pyytää pääsyä 

1. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseksi – sillä edellytyksellä, että 
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tutustumaan ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin ja toimittaa 
ETIAS-keskusyksikölle perustellun 
sähköisen pyynnön tiettyihin ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin tutustumiseksi.

riippumaton tuomioistuin tai 
viranomainen suorittaa 
ennakkotarkastuksen – Europol voi 
pyytää pääsyä tutustumaan ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin ja toimittaa ETIAS-
keskusyksikölle perustellun sähköisen 
pyynnön tiettyihin ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin tutustumiseksi.

Or. fr

Tarkistus 930
Artis Pabriks

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseksi Europol voi pyytää pääsyä 
tutustumaan ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin ja toimittaa 
ETIAS-keskusyksikölle perustellun 
sähköisen pyynnön tiettyihin ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin
tietoihin tutustumiseksi.

1. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseksi Europol voi pyytää pääsyä 
tutustumaan ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin ja toimittaa 
erityisesti tarkastavaksi yksiköksi 
nimetylle yksikölle, jossa työskentelee 
täysivaltaisia Europolin virkamiehiä,
perustellun sähköisen pyynnön tiettyihin 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin tutustumiseksi.

Or. en

Tarkistus 931
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Perustellussa pyynnössä on 
esitettävä todisteet siitä, että seuraavat 

2. Perustellussa pyynnössä on 
esitettävä todisteet siitä, että kaikki 
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edellytykset täyttyvät: seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 932
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
yksittäistapauksessa;

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen ja 
oikeasuhteista yksittäistapauksessa;

Or. en

Tarkistus 933
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
yksittäistapauksessa;

(b) tietoihin tutustuminen on tarpeen 
oikeustapauksessa;

Or. fr

Tarkistus 934
Helga Stevens

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietoihin tutustuminen rajataan 
hakuun, joka tehdään käyttämällä 45 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja;

(c) tietoihin tutustuminen rajataan 
hakuun, joka tehdään käyttämällä 45 
artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja;
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Or. nl

Tarkistus 935
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) on perusteltua syytä olettaa, että 
tietoihin tutustuminen saattaa edistää 
merkittävästi jonkin kyseessä olevan 
rikoksen torjuntaa, havaitsemista tai 
tutkimista;

(d) on kiistatonta näyttöä siitä, että 
ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin tutustuminen 
saattaa edistää merkittävästi jonkin
kyseessä olevan rikoksen torjuntaa, 
havaitsemista tai tutkimista;

Or. en

Tarkistus 936
Artis Pabriks

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Europolin pyynnöistä, jotka 
koskevat pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin, on tehtävä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun toimittama 
ennakkotarkistus, joka tehdään 
tarvittaessa noudattaen asetuksen (EU) 
2016/794 44 artiklassa säädettyä 
menettelyä ja jossa tutkitaan tehokkaasti 
ja oikea-aikaisesti, täyttääkö pyyntö kaikki 
2 kohdassa säädetyt edellytykset.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu tarkastava yksikkö tutkii
tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, täyttääkö 
pyyntö kaikki 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 937
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä 
löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 
15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa ja j–
m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sekä 
sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 
ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
ja kyseisen artiklan 4 kohdan b–
d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos Europol on nimenomaisesti pyytänyt 
saada tutustua kyseisiin tietoihin.

4. Jos ETIAS-keskusjärjestelmästä 
löytyy osuma johonkin hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, pääsy myönnetään 
15 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa ja j–
m alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sekä 
sellaisiin kyseiseen hakemustiedostoon 
tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat 33 
ja 37 artiklan mukaista 
matkustuslupahakemuksen myöntämistä, 
epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä. 
Pääsy 15 artiklan 4 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, 
sellaisina kuin ne on tallennettu 
hakemustiedostoon, saadaan ainoastaan, 
jos Europol on nimenomaisesti pyytänyt 
saada tutustua kyseisiin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan i ja 15 artiklan 4 kohdan d alakohdan poistamisen 
kanssa.

Tarkistus 938
Artis Pabriks

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun Euroopan 
tietosuojavaltuutettu on hyväksynyt 
ETIAS-keskusjärjestelmään tallennettuihin 
tietoihin tutustumista koskevan pyynnön, 
ETIAS-keskusyksikkö käsittelee sen.

5. Kun tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu tarkastava yksikkö on 
hyväksynyt ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin tutustumista 
koskevan pyynnön, se toimittaa pyynnön 
ETIAS-keskusyksikölle, joka käsittelee
sen ja toimittaa tuloksen Europolille. 
ETIAS-keskusyksikölle toimitettu pyyntö 
sisältää vain tietoihin tutustumiseen 
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käytettävät parametrit eikä se saa sisältää 
operatiivista tietoa eikä pyynnön 
perusteena olevia tietoja tai operatiivisia 
perusteita.

Or. en

Tarkistus 939
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustusluvan voimassaoloajan; (a) viiden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jonka perusteella 
matkustuslupa on myönnetty, 30 artiklan 
mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Matkustusluvan voimassaoloaika on lyhennetty kolmeen vuoteen, joten säilytysaikaa koskevaa 
artiklaa olisi muutettava yhdenmukaistamalla ajanjakso viiteen vuoteen.

Tarkistus 940
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) [viiden vuoden ajan viimeisestä 
hakijaa koskevasta 
rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 941
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) [viiden vuoden ajan viimeisestä 
hakijaa koskevasta 
rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua säilyttää koko ETIAS-hakemusta viittä vuotta hakijan viimeisestä 
maahantulosta. Tämä ei myöskään vaikuta oikeasuhteiselta tai tarpeelliselta. EU:n normien 
mukaan tietojen säilyttämisajan on oltava mahdollisimman lyhyt.

Tarkistus 942
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) [viiden vuoden ajan viimeisestä 
hakijaa koskevasta 
rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 943
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) [viiden vuoden ajan viimeisestä 
hakijaa koskevasta 

(b) [kymmenen vuoden ajan 
viimeisestä hakijaa koskevasta 
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rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

Or. en

Tarkistus 944
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) [viiden vuoden ajan viimeisestä 
hakijaa koskevasta 
rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

(b) [kahden vuoden ajan viimeisestä 
hakijaa koskevasta 
rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

Or. en

Tarkistus 945
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) [viiden vuoden ajan viimeisestä 
hakijaa koskevasta 
rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

(b) [kahden vuoden ajan viimeisestä 
hakijaa koskevasta 
rajanylitystietojärjestelmään tallennetusta 
maahantulotietueesta; tai]

Or. fr

Tarkistus 946
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) viiden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

(c) kahden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 947
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viiden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

(c) kymmenen vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 948
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viiden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

(c) kahden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 949
Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viiden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

(c) yhden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 950
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viiden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

(c) kahden vuoden ajan viimeisestä 
päätöksestä, jolla matkustuslupa on evätty, 
kumottu tai mitätöity 31, 34 tai 35 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 951
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kolmannen maan kansalainen 
on saanut jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuuden tai hänestä on tullut 2 
artiklan 2 kohdan a–e alakohdan
soveltamisalaan kuuluva henkilö, 
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten 
on tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa, ja 
tarvittaessa poistettava hakemustiedosto 
ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä. 
Hakemustiedoston poistamisesta vastaava 

5. Jos kolmannen maan kansalainen, 
jolla on matkustuslupa, on saanut jonkin 
jäsenvaltion kansalaisuuden, asianomaisen 
jäsenvaltion viranomaisten on välittömästi
poistettava hakemustiedosto ETIAS-
keskusjärjestelmästä. Hakemustiedoston 
poistamisesta vastaava viranomainen voi 
olla
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viranomainen on

Or. fr

Tarkistus 952
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kolmannen maan kansalainen 
on saanut jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuuden tai hänestä on tullut 2 
artiklan 2 kohdan a–e alakohdan 
soveltamisalaan kuuluva henkilö, 
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten 
on tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa, ja 
tarvittaessa poistettava hakemustiedosto 
ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä. 
Hakemustiedoston poistamisesta vastaava 
viranomainen on

5. Jos kolmannen maan kansalainen 
on saanut jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuuden tai hänestä on tullut 2 
artiklan 2 kohdan a–c alakohdan 
soveltamisalaan kuuluva henkilö, 
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisten 
on tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa, ja 
tarvittaessa poistettava hakemustiedosto 
ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä. 
Hakemustiedoston poistamisesta vastaava 
viranomainen on

Or. fr

Perustelu

Tiedoston poistaminen välttämättömästi oleskeluluvan tai pitkäaikaiseen oleskeluun 
tarkoitetun viisumin saamisen yhteydessä pitäisi peruuttaa, koska tällaisten viisumien 
voimassaoloaika voi olla lyhempi kuin ETIAS-järjestelmään kirjattu jäljellä oleva 
voimassaoloaika. Näin varmistetaan, ettei hakijan pidä hakea uudestaan matkustuslupaa 
viisuminsa tai oleskelulupansa voimassaolon päättyessä.

Tarkistus 953
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sen jäsenvaltion kansallinen 
ETIAS-yksikkö, joka on myöntänyt 

Poistetaan.
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oleskeluluvan tai -kortin;

Or. fr

Tarkistus 954
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) sen jäsenvaltion kansallinen 
ETIAS-yksikkö, joka on myöntänyt 
pitkäaikaisen viisumin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 955
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos kolmannen maan 
kansalaisesta on tullut 2 artiklan 2 
kohdan d tai e alakohdan soveltamisalaan 
kuuluva henkilö, asianomaisen 
jäsenvaltion viranomaisten on 
tarkistettava, onko kyseisellä henkilöllä 
voimassa oleva matkustuslupa, ja 
tarvittaessa poistettava hakemustiedosto 
ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä, 
jos oleskeluluvan tai pitkäaikaiseen 
oleskeluun tarkoitetun viisumin 
voimassaoloaika on pidempi kuin ETIAS-
järjestelmään merkitty jäljellä oleva 
voimassaoloaika. Hakemustiedoston 
poistamisesta vastaava viranomainen on

(a) sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-
yksikkö, joka on myöntänyt oleskeluluvan 
tai -kortin;
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(b) sen jäsenvaltion kansallinen ETIAS-
yksikkö, joka on myöntänyt pitkäaikaisen 
viisumin.

Or. fr

Perustelu

On varmistettava, että jos ETIAS-järjestelmässä oleva voimassaoloaika on pidempi kuin 
viisumin tai oleskeluluvan voimassaoloaika, viisumin tai oleskelun voimassaoloaikaa ei saa 
poistaa keskusjärjestelmästä, jotta kolmannen maan kansalainen voi käyttää sitä viisumin tai 
oleskeluluvan päättymisen jälkeen.

Tarkistus 956
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kolmannen maan kansalaisesta 
on tullut 2 artiklan 2 kohdan f–h alakohdan 
soveltamisalaan kuuluva henkilö, hänen on 
ilmoitettava tästä muutoksesta sen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, 
johon hän saapuu seuraavaksi. Kyseisen 
jäsenvaltion on otettava yhteyttä ETIAS-
keskusyksikköön 14 päivän kuluessa. 
ETIAS-keskusyksikön on tarkistettava 
tietojen oikeellisuus yhden kuukauden 
kuluessa ja tarvittaessa poistettava 
hakemustiedosto ja siihen sisältyvät tiedot 
ETIAS-keskusjärjestelmästä viipymättä. 
Kyseisellä henkilöllä on oltava 
käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojakeinot sen varmistamiseksi, 
että tiedot poistetaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 957
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
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48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a artikla

Oikeussuojakeinot

1. Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
toimivaltaisen tuomioistuimen tai 
viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen 
tietoihin pääsemiseksi, niiden 
oikaisemiseksi, poistamiseksi tai 
tiedoksisaamiseksi tai 
vahingonkorvauksen saamiseksi luvan 
epäämisestä.

2. Jäsenvaltiot sitoutuvat vastavuoroisesti 
vahvistamaan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuomioistuinten tai viranomaisten 
lopulliset päätökset.

3. Komissio arvioi tässä artiklassa 
säädettyjä sääntöjä oikeuskeinoista 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 958
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan raja- ja 
merivartioviraston ja eu-LISAn 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

1. Euroopan raja- ja 
merivartioviraston, Europolin ja eu-LISAn 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

Or. en

Tarkistus 959
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten ETIAS-yksiköiden 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan [asetusta (EU) 2016/679].

2. Kansallisten ETIAS-yksiköiden, 
rajavartijoiden, joilla on toimivalta 
suorittaa rajatarkastuksia, ja 
maahanmuuttoviranomaisten
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan [asetusta (EU) 2016/679].

Or. fr

Tarkistus 960
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten ETIAS-yksiköiden 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan [asetusta (EU) 2016/679].

2. Kansallisten ETIAS-yksiköiden 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan [asetusta (EU) 2016/679], kun 
käsittely kuuluu asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 961
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa tarkoituksissa suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
[direktiiviä (EU) 2016/680].

3. ETIAS-järjestelmän kansallisten 
yksiköiden yleiseen turvallisuuteen 
kohdistuvien uhkien 
ehkäisytarkoituksissa suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
[direktiiviä (EU) 2016/680].
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Or. en

Tarkistus 962
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa tarkoituksissa suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
[direktiiviä (EU) 2016/680].

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 963
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa tarkoituksissa suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
[direktiiviä (EU) 2016/680].

3. Jäsenvaltioiden nimettyjen 
viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan 
mukaisissa tarkoituksissa suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
[direktiiviä (EU) 2016/680], kun käsittely 
kuuluu sen soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 964
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden nimettyjen (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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viranomaisten 1 artiklan 2 kohdan
mukaisissa tarkoituksissa suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
[direktiiviä (EU) 2016/680].

versioon.)

Or. fr

Tarkistus 965
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Europolin 24 ja 46 artiklan 
mukaisesti suorittamaan henkilötietojen 
käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 
2016/794.

4. Europolin 25 artiklan mukaisesti 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan asetusta (EU) 2016/794.

Or. en

Tarkistus 966
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ETIAS-keskusjärjestelmässä 
suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan 
d alakohdassa tarkoitetuksi 
rekisterinpitäjäksi katsotaan Euroopan raja-
ja merivartiovirasto.

1. ETIAS-keskusjärjestelmässä 
suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan 
d alakohdassa tarkoitetuksi 
rekisterinpitäjäksi katsotaan Euroopan raja-
ja merivartiovirasto. ETIAS-
keskusjärjestelmän tietoturvan hallinnan 
kannalta Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto ja eu-LISA ovat 
yhteisrekisterinpitäjiä.

Or. en
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Tarkistus 967
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ETIAS-keskusjärjestelmässä 
suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d 
alakohdassa tarkoitetuksi 
rekisterinpitäjäksi katsotaan Euroopan 
raja- ja merivartiovirasto.

1. ETIAS-tietojärjestelmässä 
suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d 
alakohdassa tarkoitetuksi 
rekisterinpitäjäksi katsotaan eu-LISA.

Or. fr

Tarkistus 968
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ETIAS-tietojärjestelmässä 
suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d 
alakohdassa tarkoitetuksi tietojen 
käsittelijäksi katsotaan eu-LISA.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 969
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

52 artikla poistetaan päällekkäisyyden välttämiseksi asetuksen (EY) N:o 2001/45 kanssa 
kyseisen asetuksen käynnissä olevassa tarkastuksessa valitun lähestymistavan mukaisesti. 
Tarkistuksen tulosten mukaisesti artikla saatetaan sisällyttää uudestaan.

Tarkistus 970
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä eu-LISA että kansalliset 
ETIAS-yksiköt varmistavat, että tätä 
asetusta sovellettaessa taataan 
henkilötietojen käsittelyn turvallisuus. Eu-
LISA ja kansalliset ETIAS-yksiköt tekevät 
yhteistyötä turvallisuuteen liittyvien 
tehtävien hoitamiseksi.

1. eu-LISA, kansalliset ETIAS-
yksiköt ja Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto varmistavat, että tätä 
asetusta sovellettaessa taataan 
henkilötietojen käsittelyn turvallisuus. Eu-
LISA, kansalliset ETIAS-yksiköt ja 
Euroopan raja- ja merivartiovirasto 
tekevät yhteistyötä turvallisuuteen 
liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Tarkistus 971
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä eu-LISA että kansalliset 
ETIAS-yksiköt varmistavat, että tätä 
asetusta sovellettaessa taataan 
henkilötietojen käsittelyn turvallisuus. Eu-
LISA ja kansalliset ETIAS-yksiköt tekevät 
yhteistyötä turvallisuuteen liittyvien 
tehtävien hoitamiseksi.

1. Sekä eu-LISA, Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto että kansalliset ETIAS-
yksiköt varmistavat, että tätä asetusta 
sovellettaessa taataan henkilötietojen 
käsittelyn turvallisuus. Eu-LISA ja 
kansalliset ETIAS-yksiköt tekevät 
yhteistyötä turvallisuuteen liittyvien 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 972
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

53 artikla Poistetaan.

Omaehtoinen valvonta

Euroopan raja- ja merivartioviraston, 
Europolin ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jokainen 
viranomainen, jolla on pääsy ETIAS-
tietojärjestelmään, toteuttaa tämän 
asetuksen noudattamisen edellyttämät 
toimenpiteet ja tekee tarvittaessa 
yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa.

Or. en

Perustelu

53 artikla poistetaan päällekkäisyyden välttämiseksi asetuksen (EY) N:o 2001/45 kanssa 
kyseisen asetuksen käynnissä olevassa tarkastuksessa valitun lähestymistavan mukaisesti. 
Tarkistuksen tulosten mukaisesti artikla saatetaan sisällyttää uudestaan.

Tarkistus 973
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan raja- ja merivartioviraston, 
Europolin ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jokainen viranomainen, 
jolla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, 
toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen 
edellyttämät toimenpiteet ja tekee 
tarvittaessa yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa.

Eu-LISAn, Euroopan 
tietosuojavaltuutetun ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jokainen viranomainen, 
jolla on pääsy ETIAS-tietojärjestelmään, 
toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen 
edellyttämät toimenpiteet ja tekee 
tarvittaessa yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa.

Or. fr
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Tarkistus 974
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

54 artikla poistetaan päällekkäisyyden välttämiseksi asetuksen (EY) N:o 2001/45 kanssa 
kyseisen asetuksen käynnissä olevassa tarkastuksessa valitun lähestymistavan mukaisesti. 
Tarkistuksen tulosten mukaisesti artikla saatetaan sisällyttää uudestaan.

Tarkistus 975
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jokaisella hakijalla on asetuksen (EY) N:o 
45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan sekä 
[asetuksen (EU) 2016/679] 15, 16, 17 ja 18 
artiklan mukaisten oikeuksien 
käyttämiseksi oikeus esittää pyyntö 
ETIAS-keskusyksikölle tai hakemuksesta 
vastuussa olevalle kansalliselle ETIAS-
yksikölle, jonka on tutkittava pyyntö ja 
vastattava siihen.

Jokaisella hakijalla on asetuksen (EY) N:o 
45/2001 13, 14, 15 ja 16 artiklan sekä 
[asetuksen (EU) 2016/679] 15, 16, 17 ja 18 
artiklan mukaisten oikeuksien 
käyttämiseksi oikeus esittää pyyntö 
ETIAS-keskusyksikölle tai hakemuksesta 
vastuussa olevalle kansalliselle ETIAS-
yksikölle, jonka on tutkittava pyyntö ja 
vastattava siihen. Kyseisellä henkilöllä on 
oltava oikeus käyttää mahdollisimman 
pian oikeussuojakeinoja, joilla on 
lykkäävä vaikutus.

Or. fr

Tarkistus 976
Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 18 
artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–5 
kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
tuottaa yhden tai useamman osuman, sen 
jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, 
jonka hakija on ilmoittanut 
hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan j 
alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi 
maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski ja 
päätettävä, myöntääkö se muutetun 
matkustusluvan, tai silloin kun se katsoo, 
etteivät matkustusluvan 
myöntämisedellytykset enää täyty, 
kumottava matkustuslupa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 977
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 18 

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 18 
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artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–5 
kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
tuottaa yhden tai useamman osuman, sen 
jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, 
jonka hakija on ilmoittanut 
hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan j 
alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi 
maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski ja päätettävä, 
myöntääkö se muutetun matkustusluvan, 
tai silloin kun se katsoo, etteivät 
matkustusluvan myöntämisedellytykset 
enää täyty, kumottava matkustuslupa.

artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–5 
kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
tuottaa yhden tai useamman osuman, 
vastuujäsenvaltion kansallisen ETIAS-
yksikön on arvioitava laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski ja päätettävä, 
myöntääkö se muutetun matkustusluvan, 
tai silloin kun se katsoo, etteivät 
matkustusluvan myöntämisedellytykset 
enää täyty, kumottava matkustuslupa.

Or. fr

Tarkistus 978
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 18 
artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–5 
kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 18 
artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–5 
kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
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tuottaa yhden tai useamman osuman, sen 
jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, 
jonka hakija on ilmoittanut
hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan j 
alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi 
maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski ja 
päätettävä, myöntääkö se muutetun 
matkustusluvan, tai silloin kun se katsoo, 
etteivät matkustusluvan 
myöntämisedellytykset enää täyty, 
kumottava matkustuslupa.

tuottaa yhden tai useamman osuman, sen 
jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, 
jonka hakija on ilmoittanut 
hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi 
maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava 
turvallisuutta koskeva riski ja päätettävä, 
myöntääkö se muutetun matkustusluvan, 
tai silloin kun se katsoo, etteivät 
matkustusluvan myöntämisedellytykset 
enää täyty, kumottava matkustuslupa.

Or. fr

Perustelu

Tämä kohta ei koske tiedonsaantioikeutta vaan kansallisten yksikköjen menettelyjä.

Tarkistus 979
Sergei Stanishev

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 
18 artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–
5 kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
tuottaa yhden tai useamman osuman, sen 
jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, 
jonka hakija on ilmoittanut 
hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi 

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 
18 artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–
5 kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
tuottaa yhden tai useamman osuman, 
22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vastuujäsenvaltion on arvioitava 
turvallisuutta tai kansanterveyttä koskeva 
riski ja päätettävä, myöntääkö se muutetun 
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maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski ja päätettävä, 
myöntääkö se muutetun matkustusluvan, 
tai silloin kun se katsoo, etteivät 
matkustusluvan myöntämisedellytykset 
enää täyty, kumottava matkustuslupa.

matkustusluvan, tai silloin kun se katsoo, 
etteivät matkustusluvan 
myöntämisedellytykset enää täyty, 
kumottava matkustuslupa.

Or. en

Perustelu

Asetuksella olisi pyrittävä vastuiden tasapainoisempaan jakautumiseen jäsenvaltioiden 
kansallisten yksiköiden kesken tarkistetun 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 980
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 
18 artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–
5 kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
tuottaa yhden tai useamman osuman, sen 
jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, 
jonka hakija on ilmoittanut 
hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi 
maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski ja 
päätettävä, myöntääkö se muutetun 
matkustusluvan, tai silloin kun se katsoo, 

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 
18 artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–
5 kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
tuottaa yhden tai useamman osuman, sen 
jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, 
jonka hakija on ilmoittanut 
hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi 
maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava 
turvallisuutta koskeva riski ja päätettävä, 
myöntääkö se muutetun matkustusluvan, 
tai silloin kun se katsoo, etteivät 
matkustusluvan myöntämisedellytykset 
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etteivät matkustusluvan 
myöntämisedellytykset enää täyty, 
kumottava matkustuslupa.

enää täyty, kumottava matkustuslupa.

Or. en

Tarkistus 981
Artis Pabriks

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ETIAS-keskusyksikkö tai kansallinen 
ETIAS-yksikkö muuttaa matkustuslupaa 
sen voimassaoloaikana, ETIAS-
keskusjärjestelmän on suoritettava 
18 artiklassa tarkoitettu automatisoitu 
käsittely, jossa määritetään, tuottaako 
muutettu hakemustiedosto 18 artiklan 2–
5 kohdassa tarkoitetun osuman. Jos 
automatisoitu käsittely ei tuota osumaa, 
ETIAS-keskusjärjestelmä myöntää 
muutetun matkustusluvan, joka on 
voimassa alkuperäisen luvan 
voimassaoloajan, ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Jos automatisoitu käsittely 
tuottaa yhden tai useamman osuman, sen 
jäsenvaltion kansallisen ETIAS-yksikön, 
jonka hakija on ilmoittanut 
hakemuksessaan 15 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetuksi ensimmäiseksi 
maahantulojäsenvaltioksi, on arvioitava 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta tai 
kansanterveyttä koskeva riski ja päätettävä, 
myöntääkö se muutetun matkustusluvan, 
tai silloin kun se katsoo, etteivät 
matkustusluvan myöntämisedellytykset 
enää täyty, kumottava matkustuslupa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 982
Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuja henkilötietoja ei saa siirtää 
kolmansille maille, kansainvälisille 
järjestöille eikä yksityisille osapuolille eikä 
asettaa niiden saataville lukuun ottamatta 
Interpolille tehtäviä siirtoja 18 artiklan 2 
kohdan b ja m alakohdassa tarkoitetun 
automatisoidun käsittelyn suorittamiseksi.
Interpolille tehtäviin henkilötietojen 
siirtoihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
45/2001 9 artiklaa.

1. ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuja henkilötietoja ei saa siirtää 
kolmansille maille, kansainvälisille 
järjestöille eikä yksityisille osapuolille eikä 
asettaa niiden saataville.

Or. fr

Tarkistus 983
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio 
hakee ETIAS-keskusjärjestelmästä 
1 artiklan 2 kohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, ei saa siirtää kolmansille 
maille, kansainvälisille järjestöille tai 
unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä 
asettaa niiden saataville. Edellä 
tarkoitettua kieltoa sovelletaan myös 
silloin, kun kyseisiä tietoja 
jatkokäsitellään kansallisella tasolla tai 
jäsenvaltioiden välillä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 1 artiklan 2 kohta.
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Tarkistus 984
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio 
hakee ETIAS-keskusjärjestelmästä 1 
artiklan 2 kohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, ei saa siirtää kolmansille 
maille, kansainvälisille järjestöille tai 
unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä 
asettaa niiden saataville. Edellä tarkoitettua 
kieltoa sovelletaan myös silloin, kun 
kyseisiä tietoja jatkokäsitellään 
kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden 
välillä.

2. Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio tai 
Europol hakee ETIAS-
keskusjärjestelmästä 1 artiklan 2 kohdassa 
säädettyihin tarkoituksiin, ei saa siirtää 
kolmansille maille, kansainvälisille 
järjestöille tai unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä 
asettaa niiden saataville. Edellä tarkoitettua 
kieltoa sovelletaan myös silloin, kun 
kyseisiä tietoja jatkokäsitellään 
kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. fr

Tarkistus 985
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio 
hakee ETIAS-keskusjärjestelmästä 
1 artiklan 2 kohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, ei saa siirtää kolmansille 
maille, kansainvälisille järjestöille tai 
unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä 
asettaa niiden saataville. Edellä tarkoitettua 
kieltoa sovelletaan myös silloin, kun 
kyseisiä tietoja jatkokäsitellään 
kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden 
välillä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. en
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Tarkistus 986
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilötietoja, jotka jäsenvaltio 
hakee ETIAS-keskusjärjestelmästä 1 
artiklan 2 kohdassa säädettyihin 
tarkoituksiin, ei saa siirtää kolmansille 
maille, kansainvälisille järjestöille tai 
unioniin tai sen ulkopuolelle 
sijoittautuneille yksityisille yhteisöille eikä 
asettaa niiden saataville. Edellä tarkoitettua 
kieltoa sovelletaan myös silloin, kun 
kyseisiä tietoja jatkokäsitellään 
kansallisella tasolla tai jäsenvaltioiden 
välillä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 987
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tietoja, jotka 
maahanmuuttoviranomaiset hakevat 
ETIAS-keskusjärjestelmästä 42 a artiklan 
2 kohdan mukaisesti, voidaan siirtää 
kolmannelle maalle yksittäistapauksissa, 
jos se on tarpeen palauttamista varten, 
mutta ainoastaan, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

(a) komissio on hyväksynyt asetuksen 
(EU) 2016/679 45 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tietosuojan riittävyyttä 
koskevan päätöksen kolmannen maan 
kanssa, tai siirron oikeuttaa asetuksen 
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(EU) 2016/679 49 artiklan 1 kohdan 
mukainen tärkeää yleistä etua koskeva 
syy;

(b) jäsenvaltio ilmoittaa kolmannelle 
maalle velvollisuudesta käyttää tietoja 
ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota 
varten ne on toimitettu;

(c) tiedot siirretään tai asetetaan saataville 
noudattaen henkilötietojen siirtoa 
koskevia asianomaisia unionin oikeuden 
säännöksiä ja tiedot siirtäneen tai ne 
saataville asettaneen jäsenvaltion 
kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien 
tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat asiaan 
kuuluvat säännökset.

Or. fr

Tarkistus 988
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, tietoja, joita haetaan ETIAS-
keskusjärjestelmästä 1 artiklan 2 
kohdassa säädettyihin tarkoituksiin, 
voidaan siirtää kolmannelle maalle 
yksittäistapauksissa asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä, mutta 
ainoastaan, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

(a) on kyse poikkeuksellisen kiireellisestä 
tapauksesta, jossa on olemassa 
terrorismirikokseen tai muuhun vakavaan 
rikokseen liittyvä välitön ja vakava uhka, 
sellaisena kuin se on määritelty tämän 
asetuksen 3 artiklan 1 kohdan l ja m 
alakohdassa;

(b) siirto tehdään direktiivissä (EU) N:o 
2016/680 säädettyjen sovellettavien 
edellytysten mukaisesti;
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(c) pyynnön esittäneen kolmannen maan 
hallussa olevat tiedot toimitetaan 
vastavuoroisesti jäsenvaltioille.

Jos tiedot siirretään tämän kohdan 
perusteella, tämä on dokumentoitava 
asianmukaisesti. Toimitetut asiakirjat on 
asetettava pyynnöstä toimivaltaisen 
valvontaviranomaisen saataville, ja niihin 
on sisällyttävä siirron päivämäärä ja 
kellonaika, vastaanottavan toimivaltaisen 
viranomaisen tiedot, siirron perustelut ja 
siirretyt henkilötiedot.

Or. fr

Tarkistus 989
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen valvontaviranomaisen 
suorittama valvonta

Kansallisen valvontaviranomaisen 
suorittamat tarkastukset

Or. en

Tarkistus 990
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden valvontaviranomaisilla on 
riittävät resurssit niille tämän asetuksen 
nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden valvontaviranomaisilla on 
riittävät resurssit ja asiantuntemus niille 
tämän asetuksen nojalla annettujen 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en



PE609.323v02-00 110/160 AM\1135937FI.docx

FI

Tarkistus 991
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikki tässä yhteydessä kerätyt 
tiedot toimitetaan eu-LISA:lle, jotta se voi 
suorittaa valvontatehtävänsä 50, 51 ja 52 
artiklan mukaisesti, ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle, jotta tämä voi 
suorittaa valvonnan 57 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 992
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tarkastuskertomus on 
julkistettava.

Or. en

Tarkistus 993
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tietosuojavaltuutetun suorittama 
valvonta

Euroopan tietosuojavaltuutetun 
suorittamat tarkastukset

Or. en
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Tarkistus 994
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, 
että eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön 
suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet 
tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
tarkastusstandardien mukaisesti. 
Tarkastuksesta laaditaan 
tarkastuskertomus, joka toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-
LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille. eu-
LISAlle ja Euroopan raja- ja 
merivartiovirastolle on annettava tilaisuus 
esittää huomautuksia ennen kuin niiden 
kertomukset hyväksytään.

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, 
että eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön 
suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet 
tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
tarkastusstandardien mukaisesti. 
Tarkastuksesta laaditaan 
tarkastuskertomus, joka toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-
LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille ja 
julkaistaan. eu-LISAlle ja Euroopan raja-
ja merivartiovirastolle on annettava 
tilaisuus esittää huomautuksia ennen kuin 
niiden kertomukset hyväksytään. 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle 
osoitetaan riittävät resurssit ja 
asiantuntemus sille tämän asetuksen 
nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan 56 artiklaan tehtyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 995
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, 
että eu-LISAn ja ETIAS-keskusyksikön 
suorittamat henkilötietojen käsittelytoimet 
tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
tarkastusstandardien mukaisesti. 
Tarkastuksesta laaditaan 

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, 
että Euroopan raja- ja 
merivartiolaitoksen, eu-LISAn ja ETIAS-
keskusyksikön suorittamat henkilötietojen 
käsittelytoimet tarkastetaan vähintään joka 
neljäs vuosi asiaankuuluvien 
kansainvälisten tarkastusstandardien 
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tarkastuskertomus, joka toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-
LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille. Eu-
LISAlle ja Euroopan raja- ja 
merivartiovirastolle on annettava tilaisuus 
esittää huomautuksia ennen kuin niiden
kertomukset hyväksytään.

mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan 
tarkastuskertomus, joka toimitetaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, eu-
LISAlle, komissiolle ja jäsenvaltioille. Eu-
LISAlle ja Euroopan raja- ja 
merivartiovirastolle on annettava tilaisuus 
esittää huomautuksia ennen kuin 
tarkastuskertomus hyväksytään.

Or. fr

Tarkistus 996
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tietosuojavaltuutetulla on 
oltava tätä tarkoitusta varten tarvittavat 
resurssit, mukaan lukien aineistot ja 
tiedot.

Or. fr

Tarkistus 997
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tietosuojavaltuutetun on 
tehtävä läheistä yhteistyötä kansallisten 
valvontaviranomaisten kanssa sellaisissa 
erityiskysymyksissä, jotka edellyttävät 
kansallisten viranomaisten toimenpiteitä, 
erityisesti jos Euroopan 
tietosuojavaltuutettu tai kansallinen 
valvontaviranomainen havaitsee 
jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria 
eroja tai ETIAS-tiedonvaihtokanavia 
käyttäen toteutettuja mahdollisesti 

1. Asetuksen (EU) 2017/XX... [uusi 
ehdotus, jolla kumotaan asetus (EU) 
N:o 45/2001] 62 artiklan mukaisesti 
Euroopan tietosuojavaltuutetun on tehtävä 
läheistä yhteistyötä kansallisten 
valvontaviranomaisten kanssa sellaisissa 
erityiskysymyksissä, jotka edellyttävät 
kansallisten viranomaisten toimenpiteitä, 
erityisesti jos Euroopan 
tietosuojavaltuutettu tai kansallinen 
valvontaviranomainen havaitsee 
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lainvastaisia tiedonsiirtoja, sekä sellaisissa 
yhden tai useamman valvontaviranomaisen 
esille ottamissa kysymyksissä, jotka 
koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
ja tulkintaa.

jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria 
eroja tai ETIAS-tiedonvaihtokanavia 
käyttäen toteutettuja mahdollisesti 
lainvastaisia tiedonsiirtoja, sekä sellaisissa 
yhden tai useamman valvontaviranomaisen 
esille ottamissa kysymyksissä, jotka 
koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
ja tulkintaa.

Or. en

Tarkistus 998
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa Euroopan tietosuojavaltuutettu 
ja tietosuojavalvonnan osalta toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset voivat
toimivaltuuksiensa puitteissa tarpeen 
mukaan vaihtaa asiaa koskevia tietoja, 
avustaa toisiaan auditointien ja 
tarkastusten tekemisessä, tutkia tämän 
asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen 
liittyviä vaikeuksia, tarkastella 
riippumattoman valvontavallan tai 
rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä 
ongelmia, laatia yhdenmukaisia ehdotuksia 
yhteisten ratkaisujen löytämiseksi 
ongelmiin ja edistää tietosuojaa koskevien 
oikeuksien tuntemusta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa Euroopan tietosuojavaltuutettu 
ja tietosuojavalvonnan osalta toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset vaihtavat 
toimivaltuuksiensa puitteissa tarpeen 
mukaan asiaa koskevia tietoja, avustavat 
toisiaan auditointien ja tarkastusten 
tekemisessä, tutkivat tämän asetuksen 
tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä 
vaikeuksia, tarkastelevat riippumattoman 
valvontavallan tai rekisteröidyn oikeuksien 
käyttöön liittyviä ongelmia, laativat 
yhdenmukaisia ehdotuksia yhteisten 
ratkaisujen löytämiseksi ongelmiin ja 
edistävät tietosuojaa koskevien oikeuksien 
tuntemusta.

Or. en

Tarkistus 999
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
59 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetus (EY) N:o 2001/45 kattaa jo tämän. Poistetaan sekaannuksen välttämiseksi siitä, mitkä 
säännöt ovat ensisijaisia.

Tarkistus 1000
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 1 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 1001
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot verkkosivustosta ja verkossa 
toimivaa mobiililaitetta varten tarkoitetusta 
mobiilisovelluksesta, jossa hakemus 
voidaan tehdä;

(b) tiedot verkkosivustosta ja verkossa 
toimivaa mobiililaitetta varten tarkoitetusta 
mobiilisovelluksesta, jossa hakemus 
voidaan tehdä, sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 539/2001 liitteessä II lueteltujen 
jäsenvaltioiden konsulaattien tai EU:n 
kolmansissa maissa olevien edustustojen 
poikkeuksellisista hakemuksen 
jättämismenettelyistä;
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Or. en

Tarkistus 1002
Gérard Deprez, Louis Michel

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) tieto siitä, että matkustuslupa 
liittyy hakemuslomakkeessa mainittuun 
matkustusasiakirjaan ja että 
matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättyminen tai kaikki siihen tehdyt 
muutokset johtavat siihen, että 
matkustuslupa mitätöidään tai sitä ei 
tunnusteta ulkorajan ylityksen 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 1003
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tieto siitä, että hakemusta koskeva 
päätös on annettava tiedoksi hakijalle ja 
että päätöksessä on tapauksen mukaan 
mainittava perusteet hakemuksen 
hylkäämiselle, sekä tieto siitä, että 
hakijalla, jonka hakemus on hylätty, on 
oikeus hakea muutosta, ja tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä 
noudatettavasta menettelystä, myös tiedot 
toimivaltaisesta viranomaisesta sekä 
muutoksenhakua koskevasta 
määräajasta;

(d) tieto siitä, että hakemusta koskeva 
päätös on annettava tiedoksi hakijalle ja 
että päätöksessä on tapauksen mukaan 
mainittava perusteet hakemuksen 
hylkäämiselle, sekä tieto siitä, että 
hakijalla, jonka hakemus on hylätty, on 
oikeus hakea viisumia;

Or. en
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Tarkistus 1004
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tieto siitä, että hakemusta koskeva 
päätös on annettava tiedoksi hakijalle ja 
että päätöksessä on tapauksen mukaan 
mainittava perusteet hakemuksen 
hylkäämiselle, sekä tieto siitä, että 
hakijalla, jonka hakemus on hylätty, on 
oikeus hakea muutosta, ja tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta 
menettelystä, myös tiedot toimivaltaisesta 
viranomaisesta sekä muutoksenhakua 
koskevasta määräajasta;

(d) tieto siitä, että hakemusta koskeva 
päätös on annettava tiedoksi hakijalle ja 
että päätöksessä on tapauksen mukaan 
mainittava selkeästi perusteet hakemuksen 
hylkäämiselle, sekä tieto siitä, että 
hakijalla, jonka hakemus on hylätty, on 
oikeus hakea muutosta ja oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, ja 
tiedot muutoksenhaun tai 
oikeussuojakeinojen yhteydessä 
noudatettavasta menettelystä, myös tiedot 
toimivaltaisesta viranomaisesta sekä 
muutoksenhakua tai oikeussuojakeinoa
koskevasta määräajasta;

Or. en

Tarkistus 1005
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tieto siitä, että hakemusta koskeva 
päätös on annettava tiedoksi hakijalle ja 
että päätöksessä on tapauksen mukaan
mainittava perusteet hakemuksen 
hylkäämiselle, sekä tieto siitä, että 
hakijalla, jonka hakemus on hylätty, on 
oikeus hakea muutosta, ja tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta 
menettelystä, myös tiedot toimivaltaisesta 
viranomaisesta sekä muutoksenhakua 
koskevasta määräajasta;

(d) tieto siitä, että hakemuksen 
hylkäämistä koskevat päätökset on 
annettava tiedoksi hakijalle ja että 
päätöksessä on mainittava perusteet 
hakemuksen hylkäämiselle, sekä tieto siitä, 
että hakijalla, jonka hakemus on hylätty, on 
oikeus hakea muutosta, ja tiedot 
muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta 
menettelystä, myös tiedot toimivaltaisesta 
viranomaisesta sekä muutoksenhakua 
koskevasta määräajasta;
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Or. fr

Tarkistus 1006
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tieto siitä, että alueellisesti 
rajoitettu matkustuslupa voidaan myöntää 
poikkeuksellisesti silloin, kun jäsenvaltio 
katsoo sen olevan tarpeen 
humanitaarisista syistä tai kansallisen 
edun taikka kansainvälisten velvoitteiden 
vuoksi, vaikka käsittelyä ei olisi vielä 
saatu päätökseen tai vaikka 
matkustuslupa olisi evätty, mitätöity tai 
kumottu.

Or. fr

Perustelu

Tästä mahdollisuudesta on tiedotettava.

Tarkistus 1007
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tieto siitä, että matkustusluvan 
haltijat ovat velvollisia pitämään 
hakemuksessa toimitettavat tiedot 
ajantasalla;

Or. en

Tarkistus 1008
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tukee yhteistyössä ETIAS-
keskusyksikön ja jäsenvaltioiden kanssa 
ETIAS-järjestelmän käyttöönottoa 
järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluville kolmansien maiden kansalaisille 
tiedotetaan matkustuslupavaatimuksesta, 
jonka mukaan heillä on oltava voimassa 
oleva matkustuslupa ulkorajojen ylittämistä 
varten.

Komissio tukee yhteistyössä ETIAS-
keskusyksikön ja jäsenvaltioiden kanssa 
ETIAS-järjestelmän käyttöönottoa 
järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluville kolmansien maiden kansalaisille 
tiedotetaan matkustuslupavaatimuksesta, 
jonka mukaan heillä on oltava voimassa 
oleva matkustuslupa ulkorajojen ylittämistä 
varten.

Tiedotuskampanja käynnistetään kaikilla 
jäsenvaltioiden virallisilla kielillä sekä 
vähintään yhdellä kunkin sellaisen 
kolmannen maan virallisella kielellä, 
jonka kansalaiset kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 1009
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Eu-LISAn on perustettava 
järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin 
rakenne, luominen ja kehittäminen, 
mukaan lukien sen 
viestintäinfrastruktuuri, sekä tekniset 
eritelmät ja niiden kehittäminen 
keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten 
rajapintojen ja viestintäinfrastruktuurin 
osalta käyttötarkoituksen rajoittamisen 
sekä yksityisyyden suojan ja 
sisäänrakennetun tietosuojan 
periaatteille. Eu-LISAn on lisäksi 
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valvottava, että kaikki ETIAS:n käyttäjät 
noudattavat tietosuojasäännöksiä.

Or. fr

Tarkistus 1010
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Julkista verkkosivustoa, 
mobiilisovellusta sekä 
liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta 
tukevia infrastruktuureja hoidetaan eu-
LISAn tai komission toimipaikoissa. Nämä 
infrastruktuurit on hajautettava 
maantieteellisesti tässä asetuksessa 
säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 
3 kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, 
saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

2. Julkista verkkosivustoa, 
mobiilisovellusta sekä 
liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta 
tukevia infrastruktuureja hoidetaan eu-
LISAn tai komission toimipaikoissa. Nämä 
infrastruktuurit on hajautettava 
maantieteellisesti tässä asetuksessa 
säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 
3 kohdassa tarkoitettujen 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa, turvallisuutta, saatavuutta, 
laatua ja nopeutta koskevien vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1011
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Julkista verkkosivustoa, 
mobiilisovellusta sekä 
liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta 
tukevia infrastruktuureja hoidetaan eu-
LISAn tai komission toimipaikoissa. Nämä 
infrastruktuurit on hajautettava 
maantieteellisesti tässä asetuksessa 

2. Julkista verkkosivustoa, 
mobiilisovellusta sekä 
liikenteenharjoittajien yhteyskeskusta 
tukevia infrastruktuureja hoidetaan eu-
LISAn toimipaikoissa. Nämä 
infrastruktuurit on hajautettava 
maantieteellisesti tässä asetuksessa 
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säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 3 
kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, 
saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

säädettyjen toimintojen toteuttamiseksi 3 
kohdassa tarkoitettujen turvallisuutta, 
saatavuutta, laatua ja nopeutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1012
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eu-LISA vastaa ETIAS-tietojärjestelmän 
kehittämisestä sekä kaikesta sellaisesta 
kehitystyöstä, jota tarvitaan ETIAS-
keskusjärjestelmän ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen tietojärjestelmien välisen 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1013
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eu-LISA vastaa ETIAS-tietojärjestelmän 
kehittämisestä sekä kaikesta sellaisesta 
kehitystyöstä, jota tarvitaan ETIAS-
keskusjärjestelmän ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen tietojärjestelmien välisen 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Eu-LISA vastaa ETIAS-tietojärjestelmän 
teknisestä kehittämisestä sekä kaikesta 
sellaisesta teknisestä kehitystyöstä, jota 
tarvitaan ETIAS-keskusjärjestelmän ja 
10 artiklassa tarkoitettujen 
tietojärjestelmien välisen 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi. 
Lopullinen vastuu on Euroopan raja- ja 
merivartiovirastolla, jolle eu-LISA 
raportoi jatkuvasti 65 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Or. en



AM\1135937FI.docx 121/160 PE609.323v02-00

FI

Tarkistus 1014
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen 
lausunnon saatuaan. Lisäksi eu-LISA 
tekee rajanylitystietojärjestelmään (EES), 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS), 
Eurodaciin, eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) 
ja viisumitietojärjestelmään (VIS) 
muutokset, joilla varmistetaan 
yhteentoimivuus ETIAS-järjestelmän 
kanssa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1015
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen lausunnon 
saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee 
rajanylitystietojärjestelmään (EES), 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS), 

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
tarkastaa ja, jos tarkastuksen tulos on 
myönteinen, hyväksyy komission ja 
Euroopan tietosuojavaltuutetun 
myönteisen lausunnon saatuaan. Lisäksi 
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Eurodaciin, eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) 
ja viisumitietojärjestelmään (VIS) 
muutokset, joilla varmistetaan 
yhteentoimivuus ETIAS-järjestelmän 
kanssa.

eu-LISA tekee rajanylitystietojärjestelmään 
(EES) ja Schengenin tietojärjestelmään 
(SIS) muutokset, joilla varmistetaan 
yhteentoimivuus ETIAS-järjestelmän 
kanssa. eu-LISA noudattaa asetuksessa 
(EU) 2016/679 esitettyjä 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevia periaatteita.

Or. en

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun suositus.

Tarkistus 1016
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen lausunnon 
saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee 
rajanylitystietojärjestelmään (EES), 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS), 
Eurodaciin, eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) 
ja viisumitietojärjestelmään (VIS) 
muutokset, joilla varmistetaan 
yhteentoimivuus ETIAS-järjestelmän 
kanssa.

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen lausunnon 
saatuaan.

Or. en

Tarkistus 1017
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen lausunnon 
saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee 
rajanylitystietojärjestelmään (EES), 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS), 
Eurodaciin, eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) ja 
viisumitietojärjestelmään (VIS) muutokset, 
joilla varmistetaan yhteentoimivuus 
ETIAS-järjestelmän kanssa.

Eu-LISA määrittää yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa järjestelmän 
fyysisen arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
kansallisia rajapintoja koskevat tekniset 
eritelmät ja niiden muutokset, jotka 
hallintoneuvosto hyväksyy komission 
myönteisen lausunnon saatuaan. Lisäksi 
eu-LISA tekee rajanylitystietojärjestelmään 
(EES), Schengenin tietojärjestelmään 
(SIS), Eurodaciin, eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) ja 
viisumitietojärjestelmään (VIS) muutokset, 
joilla varmistetaan yhteentoimivuus 
ETIAS-järjestelmän kanssa.

Or. fr

Tarkistus 1018
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen lausunnon 
saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee 
rajanylitystietojärjestelmään (EES),
Schengenin tietojärjestelmään (SIS), 
Eurodaciin, eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) 
ja viisumitietojärjestelmään (VIS)
muutokset, joilla varmistetaan 

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen lausunnon 
saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS) 
muutokset, joilla varmistetaan 
yhteentoimivuus ETIAS-järjestelmän 
kanssa.
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yhteentoimivuus ETIAS-järjestelmän 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 1019
Kinga Gál

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eu-LISA määrittää järjestelmän fyysisen 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen lausunnon 
saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee 
rajanylitystietojärjestelmään (EES), 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS), 
Eurodaciin, eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) ja 
viisumitietojärjestelmään (VIS) muutokset, 
joilla varmistetaan yhteentoimivuus 
ETIAS-järjestelmän kanssa.

Eu-LISA määrittää järjestelmän 
arkkitehtuurin, johon kuluu myös 
järjestelmän viestintäinfrastruktuuri, sekä 
keskusjärjestelmään ja yhdenmukaisia 
rajapintoja koskevat tekniset eritelmät ja 
niiden muutokset, jotka hallintoneuvosto 
hyväksyy komission myönteisen lausunnon 
saatuaan. Lisäksi eu-LISA tekee 
rajanylitystietojärjestelmään (EES), 
Schengenin tietojärjestelmään (SIS), 
Eurodaciin, eurooppalaiseen 
rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) ja 
viisumitietojärjestelmään (VIS) muutokset, 
joilla varmistetaan yhteentoimivuus 
ETIAS-järjestelmän kanssa.

Or. en

Perustelu

Tietotekniikkajärjestelmän kehittäminen ETIAS-järjestelmän kaltaiseksi ulottuu paljon 
fyysistä suunnittelua laajemmalle ja kattaa myös muita, toiminnalliseen tai loogiseen 
arkkitehtuuriin liittyviä seikkoja sekä tietomalleja, jotka kaikki ovat olennaisia osia 
järjestelmän kehittämisessä.

Tarkistus 1020
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Eu-LISA kehittää ja toteuttaa 
keskusjärjestelmän, kansalliset 
yhdenmukaiset rajapinnat ja 
viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut 
voimaan ja kun komission on hyväksynyt 
15 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 16 artiklan 
4 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa, 
39 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 
2 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 4 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet.

Eu-LISA kehittää ja toteuttaa 
keskusjärjestelmän, kansalliset 
yhdenmukaiset rajapinnat ja 
viestintäinfrastruktuurin mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut 
voimaan ja kun komission on hyväksynyt 
15 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 16 artiklan 
4 kohdassa, 39 artiklan 3 kohdassa, 
40 artiklan 2 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 
4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 1021
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

eu-LISA määrittää fyysisen 
arkkitehtuurin suunnittelun ja huolehtii 
ETIAS-seurantalistan teknisestä 
hallinnoinnista.

Or. en

Tarkistus 1022
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suunnittelu- ja kehitysvaiheen 
aikana perustetaan ohjelman 
hallintoneuvosto, joka koostuu enintään 10 
jäsenestä. Se muodostuu kuudesta eu-
LISAn hallintoneuvoston jäsentensä tai 
varajäsentensä keskuudesta nimittämästä 
jäsenestä, 80 artiklassa tarkoitetusta 

4. Suunnittelu- ja kehitysvaiheen 
aikana perustetaan ohjelman 
hallintoneuvosto, joka koostuu enintään 10 
jäsenestä. Se muodostuu kuudesta eu-
LISAn hallintoneuvoston jäsentensä tai 
varajäsentensä keskuudesta nimittämästä 
jäsenestä, 80 artiklassa tarkoitetusta 
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ETIAS-järjestelmän ja EES:n neuvoa-
antavan ryhmän puheenjohtajasta, eu-
LISAn toimitusjohtajan nimittämästä eu-
LISAa edustavasta jäsenestä, Euroopan 
raja- ja merivartioviraston pääjohtajan 
nimittämästä virastoa edustavasta jäsenestä 
ja komission nimittämästä jäsenestä. Eu-
LISAn hallintoneuvoston nimittämät 
jäsenet valitaan ainoastaan sellaisista 
jäsenvaltioista, joita unionin oikeuden 
nojalla sitovat kaikilta osin kaikkien eu-
LISAn hallinnoimien laaja-alaisten 
tietojärjestelmien kehittämistä, 
perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat 
säädökset ja jotka osallistuvat ETIAS-
järjestelmään. Ohjelman hallintoneuvosto 
kokoontuu kerran kuukaudessa. Se 
varmistaa ETIAS-järjestelmän suunnittelu-
ja kehitysvaiheen asianmukaisen hallinnon. 
Ohjelman hallintoneuvosto esittää 
hallintoneuvostolle kuukausittain 
kirjallisen raportin hankkeen edistymisestä. 
Sillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä 
valtuuksia edustaa hallintoneuvoston 
jäseniä.

ETIAS-järjestelmän ja EES:n neuvoa-
antavan ryhmän puheenjohtajasta, eu-
LISAn toimitusjohtajan nimittämästä eu-
LISAa edustavasta jäsenestä, Euroopan 
raja- ja merivartioviraston pääjohtajan 
nimittämästä virastoa edustavasta 
jäsenestä, Euroopan tietosuojavaltuutetun 
edustajasta ja komission nimittämästä 
jäsenestä. Eu-LISAn hallintoneuvoston 
nimittämät jäsenet valitaan ainoastaan 
sellaisista jäsenvaltioista, joita unionin 
oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin 
kaikkien eu-LISAn hallinnoimien laaja-
alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, 
perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat 
säädökset ja jotka osallistuvat ETIAS-
järjestelmään. Ohjelman hallintoneuvosto 
kokoontuu kerran kuukaudessa. Se 
varmistaa ETIAS-järjestelmän suunnittelu-
ja kehitysvaiheen asianmukaisen hallinnon. 
Ohjelman hallintoneuvosto esittää 
hallintoneuvostolle kuukausittain 
kirjallisen raportin hankkeen edistymisestä. 
Sillä ei ole päätöksentekovaltaa eikä 
valtuuksia edustaa hallintoneuvoston 
jäseniä.

Or. fr

Tarkistus 1023
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut 
toimintansa, eu-LISA vastaa 
keskusjärjestelmän ja kansallisten 
yhdenmukaisten rajapintojen teknisestä 
hallinnoinnista. Se varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että käytössä on 
aina paras saatavilla oleva teknologia, josta 
tehdään kustannushyötyanalyysi. Lisäksi 
eu-LISA vastaa keskusjärjestelmän ja 

Kun ETIAS-järjestelmä on aloittanut 
toimintansa, eu-LISA vastaa 
keskusjärjestelmän, kansallisten 
yhdenmukaisten rajapintojen ja ETIAS-
seurantalistan teknisestä hallinnoinnista. 
Se varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, että käytössä on aina paras 
saatavilla oleva teknologia, josta tehdään 
kustannushyötyanalyysi. Lisäksi eu-LISA 
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yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen 
välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä 
hallinnoinnista sekä 6 artiklassa 
tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, 
mobiililaitteille tarkoitetusta 
mobiilisovelluksesta, asiointipisteistä, 
sähköpostipalvelusta, suojatusta tilistä, 
liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksesta, 
verkkopalvelusta sekä hakemusten 
käsittelyohjelmistoista.

vastaa keskusjärjestelmän ja 
yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen 
välisen viestintäinfrastruktuurin teknisestä 
hallinnoinnista sekä 6 artiklassa 
tarkoitetuista julkisesta verkkosivustosta, 
mobiililaitteille tarkoitetusta 
mobiilisovelluksesta, asiointipisteistä, 
sähköpostipalvelusta, suojatusta tilistä, 
liikenteenharjoittajien yhteyskeskuksesta, 
verkkopalvelusta sekä hakemusten 
käsittelyohjelmistoista.

Or. en

Tarkistus 1024
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan raja- ja merivartiosto 
vastaa seuraavista tehtävistä:

Poistetaan.

(a) ETIAS-keskusyksikön perustaminen 
ja toiminta;

(b) hakemusten automatisoitu käsittely;

(c) tarkastussääntöjen antaminen.

Or. fr

Tarkistus 1025
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan raja- ja 
merivartioviraston varustamisesta 
asianmukaisella rahoituksella ja 
henkilöstöllä sen 65 artiklan 1 kohdan a–
c alakohdan ja 2 kohdan mukaisten 
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velvollisuuksien noudattamiseksi 
huolehditaan.

Or. en

Tarkistus 1026
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kansallisten ETIAS-yksiköiden 
organisointi, hallinnointi, toiminta ja 
ylläpito automatisoidun käsittelyn aikana 
hylättyjen matkustuslupahakemusten 
käsittelemiseksi ja niitä koskevien 
päätösten tekemiseksi;

(b) kansallisten ETIAS-yksiköiden, 
jotka vastaavat automatisoidun käsittelyn 
aikana yhden tai useamman osuman 
tuottaneiden hylättyjen 
matkustuslupahakemusten 
käsittelemisestä, niitä koskevien päätösten 
tekemisestä ja lausunnon antamisesta 
kuulemisen yhteydessä, organisointi, 
hallinnointi, toiminta ja ylläpito;

Or. fr

Tarkistus 1027
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
67 artikla

Komission teksti Tarkistus

67 artikla Poistetaan.

Europolin tehtävät

1. Europolin on varmistettava 18 artiklan 
2 kohdan j alakohdassa ja kyseisen 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kyselyjen käsittely ja tehtävä 
tietojärjestelmäänsä vastaavat 
mukautukset.

2. Europol vastaa 29 artiklassa 
tarkoitetun ETIAS-seurantalistan 
laatimisesta.
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3. Europol vastaa lausunnon antamisesta 
vastauksena 26 artiklassa tarkoitettuun 
kuulemispyyntöön.

Or. fr

Tarkistus 1028
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Europolin on varmistettava 
18 artiklan 2 kohdan j alakohdassa ja 
kyseisen artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kyselyjen käsittely ja tehtävä 
tietojärjestelmäänsä vastaavat 
mukautukset.

1. Europolin on varmistettava 
18 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen kyselyjen käsittely ja tehtävä 
tietojärjestelmäänsä vastaavat 
mukautukset.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 18 artiklan 4 kohta.

Tarkistus 1029
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Europolin on varmistettava 18 
artiklan 2 kohdan j alakohdassa ja kyseisen 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kyselyjen 
käsittely ja tehtävä tietojärjestelmäänsä
vastaavat mukautukset.

1. Europolin on varmistettava 18 
artiklan 2 kohdan j alakohdassa ja kyseisen 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kyselyjen 
käsittely ja tehtävä tietojärjestelmiinsä
vastaavat mukautukset.

Or. fr
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Tarkistus 1030
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Europol vastaa 29 artiklassa 
tarkoitetun ETIAS-seurantalistan 
laatimisesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 29 artikla.

Tarkistus 1031
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Europol vastaa lausunnon 
antamisesta vastauksena 26 artiklassa 
tarkoitettuun kuulemispyyntöön.

3. Europol vastaa lausunnon 
antamisesta vastauksena 25 artiklassa 
tarkoitettuun kuulemispyyntöön.

Or. fr

Tarkistus 1032
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Europol vastaa lausunnon 
antamisesta vastauksena 26 artiklassa 
tarkoitettuun kuulemispyyntöön.

3. Europol vastaa lausunnon 
antamisesta vastauksena 25 artiklassa 
tarkoitettuun kuulemispyyntöön.

Or. fr
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Tarkistus 1033
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Europolin varustamisesta 
asianmukaisella rahoituksella ja 
henkilöstöllä sen 67 artiklan 1–3 kohdan 
mukaisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi huolehditaan.

Or. en

Tarkistus 1034
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/794
4 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 1) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan 
alakohta n seuraavasti:

Poistetaan.

”n) laatia [EU:n matkustustieto- ja 
-lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta 
annetun asetuksen] 29 artiklassa 
tarkoitettu ETIAS-seurantalista sekä 
hallinnoida ja päivittää sitä 18 artiklan 
2 kohdan a alakohdan mukaisesti.”.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 29 artikla.

Tarkistus 1035
Sergei Stanishev, Tonino Picula
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Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ETIAS-järjestelmän käyttö on 
vapaaehtoista kuuden kuukauden ajan 
siitä, kun se on aloittanut toimintansa, eikä 
vaatimusta, jonka mukaan henkilöllä on 
oltava voimassa oleva matkustuslupa, 
sovelleta. Komissio voi antaa 78 artiklan 
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla tätä 
määräaikaa jatketaan enintään kuudella
kuukaudella.

1. ETIAS-järjestelmän käyttö on 
vapaaehtoista kahdentoista kuukauden 
ajan siitä, kun se on aloittanut toimintansa, 
eikä vaatimusta, jonka mukaan henkilöllä 
on oltava voimassa oleva matkustuslupa, 
sovelleta. Komissio voi antaa 78 artiklan
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla tätä 
määräaikaa jatketaan enintään 
kahdellatoista kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Vaikutustenarvioinnin puuttumisen vuoksi on epäselvää, mitkä ovat mahdolliset vaikutukset 
liikenteeseen ulkoisilla maarajoilla, erityisesti silloin, kun kolmansien maiden kansalaiset 
saapuvat rajanylityspaikoille ilman ennakkoon haettua matkustuslupaa. Viimeaikaiset 
kokemukset järjestelmällisistä tarkastuksista ulkorajoilla ovat osoittaneet vaaran, että 
EU:hun tulolle asetetaan lisää ennakkoedellytyksiä. Tämän vuoksi asetuksessa olisi 
säädettävä pidemmästä siirtymäkaudesta, jolla annettaisiin lisää aikaa sen säännöksiä 
koskevien tietojen jakamiseen.

Tarkistus 1036
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rajavartijoiden on ilmoitettava 
tämän kuuden kuukauden ajanjakson 
aikana sellaisille ulkorajoja ylittäville 
kolmansien maiden kansalaisille, joilta 
edellytetään matkustuslupaa, että heiltä 
vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa 
kuuden kuukauden määräajan 
päättymisestä alkaen. Rajavartioiden on 
annettava tähän ryhmään kuuluville 
matkustajille heitä varten laadittu yhteinen 
esite.

2. Rajavartijoiden on ilmoitettava 
tämän kahdentoista kuukauden ajanjakson 
aikana sellaisille ulkorajoja ylittäville 
kolmansien maiden kansalaisille, joilta 
edellytetään matkustuslupaa, että heiltä 
vaaditaan voimassa oleva matkustuslupa 
kahdentoista kuukauden määräajan 
päättymisestä alkaen. Rajavartioiden on 
annettava tähän ryhmään kuuluville 
matkustajille heitä varten laadittu yhteinen 
esite.
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Or. en

Perustelu

Vaikutustenarvioinnin puuttumisen vuoksi on epäselvää, mitkä ovat mahdolliset vaikutukset 
liikenteeseen ulkoisilla maarajoilla, erityisesti silloin, kun kolmansien maiden kansalaiset 
saapuvat rajanylityspaikoille ilman ennakkoon haettua matkustuslupaa. Viimeaikaiset 
kokemukset järjestelmällisistä tarkastuksista ulkorajoilla ovat osoittaneet vaaran, että 
EU:hun tulolle asetetaan lisää ennakkoedellytyksiä. Tämän vuoksi asetuksessa olisi 
säädettävä pidemmästä siirtymäkaudesta, jolla annettaisiin lisää aikaa sen säännöksiä 
koskevien tietojen jakamiseen.

Tarkistus 1037
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisen esitteen laatii ja ottaa 
käyttöön komissio. Tätä koskeva 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen, ja siinä 
on oltava vähintään 61 artiklassa tarkoitetut 
tiedot. Esitteen on oltava selkeä ja 
yksinkertainen, ja sen on oltava saatavilla 
kielellä, jota asianomainen henkilö 
ymmärtää tai jota hänen voidaan 
kohtuudella olettaa ymmärtävän.

3. Yhteisen esitteen laatii ja ottaa 
käyttöön komissio. Tätä koskeva 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen, ja siinä 
on oltava vähintään 61 artiklassa tarkoitetut 
tiedot. Esitteen on oltava selkeä ja 
yksinkertainen, ja sen on oltava saatavilla 
kaikilla jäsenvaltioiden virallisilla kielillä 
sekä vähintään yhdellä kunkin sellaisen 
kolmannen maan virallisella kielellä, 
jonka kansalaiset kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 1038
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus
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(d) koulutus; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1039
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koulutus; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan h alakohdan poistamisen kanssa.

Tarkistus 1040
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koulutus; Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1041
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) nykyinen ammatti (ala), 
ammattinimike;

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 1042
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) nykyinen ammatti (ala), 
ammattinimike;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 15 artiklan 2 kohdan i alakohdan poistamisen kanssa.

Tarkistus 1043
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) nykyinen ammatti (ala), 
ammattinimike;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1044
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) matkustusluvan tyyppi ja 
alueellisesti rajoitetun matkustusluvan 
tapauksessa viittaus sen myöntäneeseen 

Poistetaan.
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jäsenvaltioon (myöntäneisiin 
jäsenvaltioihin);

Or. fr

Tarkistus 1045
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainittua 
tarkoitusta varten eu-LISA perustaa ja 
toteuttaa ylläpitämänsä keskusrekisterin 
ja säilyttää siinä sellaisia 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei 
ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä ja joiden ansiosta 1 kohdassa 
luetellut viranomaiset voivat saada 
tarpeisiinsa soveltuvia kertomuksia ja 
tilastoja parantaakseen laitonta 
muuttoliikettä, turvallisuutta ja terveyttä 
koskevien riskien arviointia, 
tehostaakseen rajatarkastuksia, 
auttaakseen ETIAS-keskusyksikköä 
matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja 
tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n 
muuttoliikepolitiikan laadintaa. 
Rekisterin on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

Poistetaan.

Keskusrekisterin toimintaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja siihen 
sovellettavat tietosuoja- ja 
tietoturvallisuussäännöt hyväksytään 
79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 1046
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa 
ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää 
siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden 
ansiosta 1 kohdassa luetellut viranomaiset 
voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia 
kertomuksia ja tilastoja parantaakseen
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja 
terveyttä koskevien riskien arviointia, 
tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen 
ETIAS-keskusyksikköä 
matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja 
tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n 
muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin 
on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa 
ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää 
siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden 
ansiosta 1 kohdassa luetellut viranomaiset 
voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia 
kertomuksia ja tilastoja parantaakseen 
turvallisuutta koskevien riskien arviointia, 
tehostaakseen rajatarkastuksia ja 
auttaakseen ETIAS-keskusyksikköä 
matkustuslupahakemusten käsittelyssä. 
Rekisterin on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

Or. fr

Tarkistus 1047
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa 

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten ja sisäänrakennettua ja 
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ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää 
siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden 
ansiosta 1 kohdassa luetellut viranomaiset 
voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia 
kertomuksia ja tilastoja parantaakseen 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja 
terveyttä koskevien riskien arviointia, 
tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen 
ETIAS-keskusyksikköä 
matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja 
tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n 
muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin 
on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

oletusarvoista tietosuojaa koskevien 
periaatteiden mukaisesti eu-LISA perustaa
ja toteuttaa ylläpitämänsä keskusrekisterin 
ja säilyttää siinä sellaisia 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, joiden perusteella ei 
ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä ja joiden ansiosta 1 kohdassa 
luetellut viranomaiset voivat saada 
tarpeisiinsa soveltuvia kertomuksia ja 
tilastoja parantaakseen laitonta 
muuttoliikettä ja turvallisuutta koskevien 
riskien arviointia, tehostaakseen 
rajatarkastuksia, auttaakseen ETIAS-
keskusyksikköä matkustuslupahakemusten 
käsittelyssä ja tukeakseen näyttöön 
perustuvan EU:n muuttoliikepolitiikan 
laadintaa. Rekisterin on sisällettävä myös 
päivittäiset tilastotiedot 4 kohdassa 
tarkoitetuista seikoista. Keskusrekisteriin 
myönnetään suojattu pääsy s-TESTA-
verkon kautta yksinomaan kertomusten ja 
tilastojen laatimista varten, ja pääsyä ja 
yksittäisiä käyttäjäprofiileja valvotaan.

Or. en

Tarkistus 1048
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa 
ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää 
siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden 
ansiosta 1 kohdassa luetellut viranomaiset 
voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia 
kertomuksia ja tilastoja parantaakseen 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja 
terveyttä koskevien riskien arviointia, 
tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen 
ETIAS-keskusyksikköä 

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa 
ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää 
siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden 
ansiosta 1 kohdassa luetellut viranomaiset 
voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia 
kertomuksia ja tilastoja parantaakseen 
turvallisuutta koskevien riskien arviointia, 
tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen 
ETIAS-keskusyksikköä 
matkustuslupahakemusten käsittelyssä. 
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matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja 
tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n 
muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin 
on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

Rekisterin on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

Or. en

Tarkistus 1049
Artis Pabriks

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa 
ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää 
siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden 
ansiosta 1 kohdassa luetellut viranomaiset 
voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia 
kertomuksia ja tilastoja parantaakseen 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja 
terveyttä koskevien riskien arviointia, 
tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen 
ETIAS-keskusyksikköä 
matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja 
tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n 
muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin 
on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 1050
Sergei Stanishev

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa 
ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää 
siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden 
ansiosta 1kohdassa luetellut viranomaiset 
voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia 
kertomuksia ja tilastoja parantaakseen 
laitonta muuttoliikettä, turvallisuutta ja 
terveyttä koskevien riskien arviointia, 
tehostaakseen rajatarkastuksia, auttaakseen 
ETIAS-keskusyksikköä 
matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja 
tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n 
muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin 
on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eu-LISA perustaa ja toteuttaa 
ylläpitämänsä keskusrekisterin ja säilyttää 
siinä sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tietoja, joiden perusteella ei ole mahdollista 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja joiden 
ansiosta 1kohdassa luetellut viranomaiset 
voivat saada tarpeisiinsa soveltuvia 
kertomuksia ja tilastoja parantaakseen 
turvallisuutta ja terveyttä koskevien riskien 
arviointia, tehostaakseen rajatarkastuksia, 
auttaakseen ETIAS-keskusyksikköä 
matkustuslupahakemusten käsittelyssä ja 
tukeakseen näyttöön perustuvan EU:n 
muuttoliikepolitiikan laadintaa. Rekisterin 
on sisällettävä myös päivittäiset 
tilastotiedot 4 kohdassa tarkoitetuista 
seikoista. Keskusrekisteriin myönnetään 
suojattu pääsy s-TESTA-verkon kautta 
yksinomaan kertomusten ja tilastojen 
laatimista varten, ja pääsyä ja yksittäisiä 
käyttäjäprofiileja valvotaan.

Or. en

Perustelu

Aiempien tarkistusten tavoin poistetaan laittoman muuttoliikkeen ehkäisy tämän asetuksen 
pääasiallisista tavoitteista.

Tarkistus 1051
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Keskusrekisterin toimintaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ja siihen 
sovellettavat tietosuoja- ja 
tietoturvallisuussäännöt hyväksytään 
79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 
78 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä keskusrekisterin toimintaa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
ja siihen sovellettavista tietosuoja- ja 
tietoturvallisuussäännöistä.

Or. en

Tarkistus 1052
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Keskusrekisteriin kerättyjä tietoja on 
käsiteltävä XI lukuun sisältyvien kaikkien 
säännösten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1053
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eu-LISA julkaisee 
neljännesvuosittain ETIAS-
tietojärjestelmää koskevat tilastot, joissa 
esitetään erityisesti sellaisten hakijoiden 
lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden 
matkustuslupa on evätty, epäämisperusteet 
mukaan luettuina, sekä sellaisten 
kolmansien maiden kansalaisten 
lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden 
matkustuslupa on mitätöity tai kumottu.

4. Eu-LISA julkaisee 
neljännesvuosittain ETIAS-
tietojärjestelmää koskevat tilastot, joissa 
esitetään erityisesti sellaisten hakijoiden 
lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden 
matkustuslupa on myönnetty tai evätty, 
epäämisperusteet mukaan luettuina, sekä 
sellaisten kolmansien maiden kansalaisten 
lukumäärät ja kansalaisuudet, joiden 
matkustuslupa on mitätöity tai kumottu.

Or. fr
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Tarkistus 1054
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Eu-LISA antaa komission 
pyynnöstä sille tilastot tietyistä tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä 
näkökohdista sekä 3 kohdassa tarkoitetut 
tilastot.

6. Eu-LISA antaa komissiolle ja 
Euroopan parlamentille tilastot tietyistä 
tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
liittyvistä näkökohdista sekä 3 kohdassa 
tarkoitetut tilastot.

Or. fr

Tarkistus 1055
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä, 
nykyisen kansallisen rajainfrastruktuurin 
integroinnista ja liittämisestä 
yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan, 
yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan 
ylläpidosta, ETIAS-keskusyksikön ja 
kansallisten ETIAS-yksiköiden 
perustamisesta sekä ETIAS-järjestelmän 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset 
katetaan unionin yleisestä talousarviosta.

ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä, 
nykyisen kansallisen rajainfrastruktuurin 
integroinnista ja liittämisestä 
yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan, 
yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan 
ylläpidosta, ETIAS-keskusyksikön ja 
kansallisten ETIAS-yksiköiden 
perustamisesta sekä ETIAS-järjestelmän 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset 
katetaan unionin yleisestä talousarviosta. 
Ennen hankintamenettelyn 
käynnistämistä komissio teettää 
täsmällisen analyysin nykyisten 
kansallisten järjestelmien integrointia 
koskevista teknisistä vaatimuksista, 
ETIAS-tietojärjestelmän teknisistä 
standardeista sekä ETIAS-
tietojärjestelmän sisältöä ja käytettävyyttä 
koskevista vaatimuksista.

Or. fr
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Perustelu

Rajavalvonnan digitalisointia koskeva suuntaus on voimistumassa sekä kansallisella tasolla 
unionissa että kolmansissa maissa. EU:n tason laajojen tietotekniikkajärjestelmien (kuten SIS 
II ja VIS) kehittämisestä aiemmin saadut kokemukset osoittavat, että tällaisten aloitteiden 
kustannukset paisuvat. Siksi on tärkeää määrittää kustannukset ennalta mahdollisimman 
hyvin, jotta kyetään minimoimaan kustannusten liiallisen paisumisen riski.

Tarkistus 1056
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioille annetaan taloudellista 
tukea 66 artiklassa tarkoitetuista 
lisävastuista aiheutuvien menojen osalta. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
78 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä tämän taloudellisen tuen 
määrittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 1057
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Niihin eivät sisälly seuraavista aiheutuvat 
kustannukset:

Poistetaan.

(a) jäsenvaltioiden hankkeiden 
hallinnoinnista vastaava toimisto 
(kokoukset, virkamatkat, toimistotilat);

(b) kansallisten järjestelmien ylläpito 
(tilat, toteutus, sähkö, jäähdytys);

(c) kansallisten järjestelmien toiminta 
(operaattorit ja tukisopimukset);

(d) nykyisten rajatarkastusten 
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mukauttaminen;

(e) kansallisten viestintäverkkojen 
suunnittelu, kehittäminen, 
täytäntöönpano, toiminta ja ylläpito.

Or. en

Tarkistus 1058
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

75 artikla Poistetaan.

Tulot

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Or. fr

Tarkistus 1059
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

75 artikla Poistetaan.

Tulot

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Or. en

Tarkistus 1060
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Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 
artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 
artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. 
ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä 
aiheutuneiden kulujen sekä sen toistuvien 
toiminta- ja ylläpitokulujen kattamisen 
jälkeen mahdollisesti ylijääneet määrät on 
osoitettava kattamaan unionin 
talousarvion luvun 18 02 (sisäinen 
turvallisuus) mukaisista ohjelmista ja 
toimista tai ne vuodesta 2021 lähtien 
korvaavista ohjelmista ja toimista 
aiheutuneet menot.

Or. fr

Perustelu

Olisi todettava, että ETIAS-tietojärjestelmän kulujen kattamisen on oltava ensisijaista ja että 
mahdolliset ylijäämätulot voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Näiden tarkoitusten luonne 
olisi määritettävä oikeusperustassa.

Tarkistus 1061
Jeroen Lenaers

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Kun ETIAS-järjestelmän tulot ylittävät 
sen kustannukset, menot ylittävä osuus 
osoitetaan neuvoston direktiivissä 
2008/114/EY kriittisiksi todettujen tai 
nimettyjen Euroopan kriittisten 
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infrastruktuurien suojelua varten 
perustettavaan rahastoon.

Or. en

Tarkistus 1062
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 
artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 
artiklan 4 kohdan mukaisia sisäisiä
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

Or. fr

Tarkistus 1063
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 43 artiklassa tarkoitetut 
nimeämänsä viranomaiset ja ilmoitettava 
viipymättä niitä koskevissa tiedoissa 
tapahtuneista muutoksista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 43 artikla.

Tarkistus 1064
Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio määrää päivän, jona 
ETIAS-järjestelmä otetaan käyttöön, sen 
jälkeen kun seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

1. Komissio ja Euroopan parlamentti 
määräävät päivän, jona ETIAS-järjestelmä 
otetaan käyttöön, sen jälkeen kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. fr

Tarkistus 1065
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 
16 artiklan 4 kohdassa, 28 artiklan 
3 kohdassa, 39 artiklan 3 kohdassa, 
40 artiklan 2 kohdassa, 72 artiklan 1 ja 
5 kohdassa ja 73 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet on hyväksytty;

(a) 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 
16 artiklan 4 kohdassa, 39 artiklan 
3 kohdassa, 40 artiklan 2 kohdassa, 
72 artiklan 1 ja 5 kohdassa ja 73 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on 
hyväksytty;

Or. en

Tarkistus 1066
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltiot ja ETIAS-
keskusyksikkö ovat ilmoittaneet 
komissiolle 76 artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia koskevat tiedot.

(d) jäsenvaltiot ja ETIAS-
keskusyksikkö ovat ilmoittaneet 
komissiolle 76 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia koskevat tiedot.

Or. en
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Perustelu

Poistetaan 76 artiklan 3 kohta.

Tarkistus 1067
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 3 ja 
4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 
28 artiklan 3 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 
5 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 
4 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 4 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 15 artiklan 3 kohta, 16 artikla ja 28 artikla.

Tarkistus 1068
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 3 ja 
4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 
28 artiklan 3 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 
5 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 3 ja 
4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa ja 
72 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä.

Or. en
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Tarkistus 1069
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 3 ja 4 
kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 28 
artiklan 3 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 5 
kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 2 a 
kohdassa, 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 16 
artiklan 4 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdassa 
ja 72 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.

Or. fr

Tarkistus 1070
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 3 
ja 4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 
28 artiklan 3 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 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.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 
4 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 5 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 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.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 15 artiklan 3 kohta, 16 artikla ja 28 artikla.
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Tarkistus 1071
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 3 
ja 4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 
28 artiklan 3 kohdassa ja 72 artiklan 1 ja 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 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.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 3 
ja 4 kohdassa, 16 artiklan 4 kohdassa ja 
72 artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 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.

Or. en

Tarkistus 1072
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 15 artiklan 2 ja 4 kohdan, 
16 artiklan 4 kohdan, 28 artiklan 
3 kohdan ja 72 artiklan 1 ja 5 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 

5. Edellä 15 artiklan 4 kohdan ja 
72 artiklan 1 ja 5 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 



AM\1135937FI.docx 151/160 PE609.323v02-00

FI

ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan [kahdella kuukaudella].

Or. en

Perustelu

Poistetaan 15 artiklan 3 kohta, 16 artikla ja 28 artikla.

Tarkistus 1073
Angelika Mlinar

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 15 artiklan 2 ja 4 kohdan, 
16 artiklan 4 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan 
ja 72 artiklan 1 ja 5 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].

5. Edellä 15 artiklan 2 ja 4 kohdan, 
16 artiklan 4 kohdan ja 72 artiklan 1 ja 
5 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].

Or. en

Tarkistus 1074
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 15 artiklan 2 ja 4 kohdan, 
16 artiklan 4 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan
ja 72 artiklan 1 ja 5 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].

5. Edellä 15 artiklan 2 ja 4 kohdan, 
16 artiklan 4 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan, 
72 artiklan 1 ja 5 kohdan ja 73 artiklan 
2 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].

Or. en

Tarkistus 1075
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeistään [kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta –
julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein 
eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän 
koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten 
rajapintojen sekä niiden välisen 
viestintäinfrastruktuurin kehittämisen 
etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu 
päätökseen, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle on annettava kertomus, jossa 
selitetään yksityiskohtaisesti, miten 
erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin 
liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja 
perustellaan mahdolliset poikkeamat 
tavoitteista.

2. Viimeistään [kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta –
julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein 
eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän 
koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten 
rajapintojen sekä niiden välisen 
viestintäinfrastruktuurin kehittämisen 
etenemisestä. Kyseiseen kertomukseen on 
sisällytettävä katsaus talousarvion ja 
kustannusten kehittymiseen sekä 
yksityiskohtainen tekninen ja rahoitusta 
koskeva arvio, tarkat tiedot kustannusten 
noususta ja muutoksista 
suunnitteluvaatimuksissa yhdessä 
kyseisten nousujen ja muutosten syiden 
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kanssa sekä tiedot mahdollisista riskeistä, 
joilla voi olla vaikutus 74 artiklan 
mukaisesti unionin talousarviosta 
katettaviin järjestelmän 
kokonaiskustannuksiin. Kun 
kehittämisvaihe on saatu päätökseen, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle on 
annettava kertomus, jossa selitetään 
yksityiskohtaisesti, miten erityisesti 
suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät 
tavoitteet on saavutettu, ja perustellaan 
mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

Or. fr

Perustelu

L’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle 
au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives 
entraînaient des retards importants et une hausse rapide des coûts. Pour assurer un contrôle 
parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les 
risques de dépassement du budget et de retards, il est recommandé que les rapports faits par 
l’agence eu-LISA au Parlement et au Conseil dans la phase de développement de l’ETIAS 
comportent des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts.

Tarkistus 1076
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeistään [kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta –
julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein 
eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän 
koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten 
rajapintojen sekä niiden välisen 
viestintäinfrastruktuurin kehittämisen 
etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu 
päätökseen, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle on annettava kertomus, jossa 

2. Viimeistään [kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta –
julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein 
eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän 
koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten 
rajapintojen sekä niiden välisen 
viestintäinfrastruktuurin kehittämisen 
etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu 
päätökseen, Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja Euroopan 
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selitetään yksityiskohtaisesti, miten 
erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin 
liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja 
perustellaan mahdolliset poikkeamat 
tavoitteista.

tietosuojavaltuutetulle on annettava 
kertomus, jossa selitetään 
yksityiskohtaisesti, miten erityisesti 
suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät 
tavoitteet on saavutettu, ja perustellaan 
mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 1077
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio arvioi viimeistään 
vuoden kuluttua ETIAS-järjestelmän 
käyttöönotosta, onko rautatieliikenteen 
harjoittajille aiheellista luoda turvattu 
käyttömahdollisuus, jotta ne voivat esittää 
pyynnön ETIAS-keskusjärjestelmälle 
tarkistaakseen 39 artiklan 1 kohdan 2 
alakohdan mukaisesti, että kolmansien 
maiden kansalaisilla, joilta vaaditaan 
matkustuslupa, on voimassa oleva 
matkustuslupa.

Or. fr

Tarkistus 1078
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmen vuoden kuluttua ETIAS-
järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen 
neljän vuoden välein komissio arvioi 
ETIAS-järjestelmän ja antaa tarvittavat 
suositukset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Arviointi koskee seuraavia 

Vuoden kuluttua ETIAS-järjestelmän 
käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden
vuoden välein komissio arvioi ETIAS-
järjestelmän ja antaa tarvittavat suositukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
myös yksityiskohtaisen arvion niiden 
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seikkoja: talousarviovaikutuksista. Arviointi koskee 
seuraavia seikkoja:

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan täysimittainen parlamentaarinen valvonta sekä talousarvion ja sen 
suunnittelun seuraaminen ja jotta havaitaan mahdolliset talousarvioon vaikuttavat muutokset 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ehdotetaan, että yleinen arviointi suoritetaan yhden 
vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka toinen vuosi ja että arvion on sisällettävä katsaus tulevan 
toiminnan mahdollisiin talousarviovaikutuksiin.

Tarkistus 1079
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmen vuoden kuluttua ETIAS-
järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen 
neljän vuoden välein komissio arvioi 
ETIAS-järjestelmän ja antaa tarvittavat 
suositukset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Arviointi koskee seuraavia 
seikkoja:

Kahden vuoden kuluttua ETIAS-
järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen 
kolmen vuoden välein komissio arvioi 
ETIAS-järjestelmän ja antaa tarvittavat 
suositukset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Arviointi koskee seuraavia 
seikkoja:

Or. en

Tarkistus 1080
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ETIAS-järjestelmän toiminnan 
vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja 
tehokkuutta ja sen toimintamenetelmiä 
tarkasteltuina suhteessa sen tavoitteisiin, 
toimeksiantoon ja tehtäviin;

(b) ETIAS-järjestelmän, myös ETIAS-
keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-
yksiköiden toiminnan vaikuttavuutta, 
tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja sen 
toimintamenetelmiä tarkasteltuina 
suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon 
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ja tehtäviin;

Or. en

Tarkistus 1081
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riskinarviointitarkoituksessa 
käytettyjä automatisoidun hakemusten 
käsittelytoiminnon sääntöjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1082
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riskinarviointitarkoituksessa 
käytettyjä automatisoidun hakemusten 
käsittelytoiminnon sääntöjä;

(c) riskinarviointitarkoituksessa 
käytettyjä automatisoidun hakemusten 
käsittelytoiminnon sääntöjä ja niiden 
vaikutuksia perusoikeuksiin;

Or. fr

Tarkistus 1083
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ETIAS-seurantalistaa, sellaisena 
kuin se määritellään 29 artiklassa, ja sen 
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vaikutuksia perusoikeuksiin;

Or. fr

Tarkistus 1084
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) vaikutuksia perusoikeuksiin. (f) vaikutuksia perusoikeuksiin, 
erityisesti henkilötietojen suojaan ja 
syrjimättömyyteen.

Or. en

Perustelu

Perusoikeusviraston lausunnon mukainen.

Tarkistus 1085
Monika Hohlmeier

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) EU:lle tuotettuja tuloja sekä EU:n 
elimille ja jäsenvaltioille aiheutuneita 
menoja.

Or. en

Tarkistus 1086
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa 
vuoden kuluttua ETIAS:n käyttöönotosta 
ja sen jälkeen kahden vuoden välein 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle kertomuksen ETIAS-
seurantalistan vaikuttavuudesta, 
tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta 
tietosuojan suhteen.

Or. fr

Tarkistus 1087
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kunkin jäsenvaltion ja Europolin 
on arkaluonteisten tietojen julkistamista 
koskevaa kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen laadittava vuosittain 
kertomukset, joissa tarkastellaan, miten 
hyvin ETIAS-keskusjärjestelmään 
tallennettuihin tietoihin 
lainvalvontatarkoituksessa myönnetty 
pääsy toimii, ja jotka sisältävät tietoja ja 
tilastoja seuraavista:

Poistetaan.

(a) tietoihin tutustumisen tarkka 
tarkoitus, mukaan lukien 
terrorismirikoksen tai muun vakavan 
rikoksen nimike,

(b) asianmukaiset syyt perusteltuun 
epäilyyn, jonka mukaan rikoksesta 
epäilty, rikokseen syyllistynyt tai rikoksen 
uhri kuuluu tämän asetuksen 
soveltamisalaan;

(c) niiden pyyntöjen lukumäärä, jotka 
koskevat lainvalvontatarkoituksessa 
myönnettävää pääsyä ETIAS-
keskusjärjestelmään;

(d) henkilöiden tunnistamiseen 
johtaneiden tapausten lukumäärä ja 
tyypit;
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(e) poikkeuksellisen kiireellisissä 
tapauksissa sovellettavan menettelyn tarve 
ja käyttö, mukaan lukien tapaukset, joissa 
keskusyhteyspiste on jälkikäteen tehtävän 
tarkistuksen seurauksena todennut 
kiireellisen menettelyn perusteettomaksi.

Jäsenvaltioiden ja Europolin vuosittaiset 
kertomukset toimitetaan komissiolle 
viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 
30 päivänä.

Or. en

Perustelu

Poistetaan pääsy lainvalvontatarkoituksessa.

Tarkistus 1088
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asianmukaiset syyt perusteltuun 
epäilyyn, jonka mukaan rikoksesta 
epäilty, rikokseen syyllistynyt tai rikoksen 
uhri kuuluu tämän asetuksen 
soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1089
Gérard Deprez, Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) edellä 29 artiklassa tarkoitettuun 
ETIAS-seurantalistaan perustuvan 
osuman johdosta evättyjen 
matkustuslupien määrä;
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Or. fr

Tarkistus 1090
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja Europolin vuosittaiset 
kertomukset toimitetaan komissiolle 
viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 30 
päivänä.

Jäsenvaltioiden ja Europolin vuosittaiset 
kertomukset toimitetaan komissiolle ja 
Euroopan parlamentille viimeistään 
seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

Or. en
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