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Tarkistus  138 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Vaikka SIS-järjestelmän 

edellyttämä oikeusperusta koostuu 

erillisistä säädöksistä, SIS-järjestelmä 

muodostaa yhden ainoan tietojärjestelmän, 

jonka olisi toimittava sellaisena. Sen 

vuoksi näiden säädösten tiettyjen 

säännösten olisi oltava yhtäpitävät. 

(5) Vaikka SIS-järjestelmän 

edellyttämä oikeusperusta koostuu 

erillisistä säädöksistä, SIS-järjestelmä 

muodostaa yhden ainoan tietojärjestelmän, 

jonka olisi toimittava sellaisena. 

SIS-keskusjärjestelmässä olisi myös 

oltava luotettava yhteinen varajärjestelmä 

(aktiivi–aktiivi-ratkaisu), jolla 

varmistettaisiin SIS-tietojen jatkuva 

käytettävyys loppukäyttäjille 

keskusjärjestelmän häiriöissä tai 

päivitettäessä tai huollettaessa sitä. Sen 

vuoksi näiden säädösten tiettyjen 

säännösten olisi oltava yhtäpitävät. 

Or. en 

Perustelu 

Nykyisen keskusjärjestelmän epäkäytettävyys on liittynyt etupäässä vaihtamiseen ensisijaisen 

sivuston ja varasivuston välillä. Asetusta muokkaamalla molempia sivustoja voitaisiin käyttää 

yhtä aikaa (niin sanottu aktiivi–aktiivi-ratkaisu), jolloin riski poistuisi. Keskustason 

varajärjestelmä on lisäksi todennäköisesti luotettavampi, kustannustehokkaampi ja paremmin 

turvassa tietosuojarikkomuksilta. Se on myös kattavampi, koska biometrisiä tietoja ei ole 

saatavilla kansallisissa versioissa. 

 

Tarkistus  139 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) On välttämätöntä määrittää 

SIS-järjestelmän tavoitteet, tekninen 

(6) On välttämätöntä määrittää 

SIS-järjestelmän tavoitteet, tekninen 
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rakenne ja rahoitus ja vahvistaa säännöt, 

jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä 

alusta loppuun saakka, ja määritellä 

vastuualueet, järjestelmään tallennettavat 

tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitus, 

tallentamista koskevat kriteerit, ne 

viranomaiset, joilla on oikeus käyttää 

tietoja, biometristen tunnisteiden käyttö 

sekä tarkemmat säännöt tietojen 

käsittelystä. 

rakenne ja rahoitus ja vahvistaa säännöt, 

jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä 

alusta loppuun saakka, ja määritellä 

vastuualueet, järjestelmään tallennettavat 

tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitus, 

tallentamista koskevat kriteerit, 

kuulutusten poistamista koskevat säännöt, 
ne viranomaiset, joilla on oikeus käyttää 

tietoja, biometristen tunnisteiden käyttö 

sekä tarkemmat säännöt tietosuojasta ja 

tietojen käsittelystä. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä asetuksessa olisi säädettävä myös säännöistä, jotka koskevat SIS-järjestelmälle 

ominaisia turhia kuulutuksia ja tietosuojaa koskevia kysymyksiä. 

 

Tarkistus  140 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Toimivaltaisten viranomaisten 

olisi voitava lisätä SIS-järjestelmään 

mahdollisia muuttumattomia fyysisiä 

erityistuntomerkkejä henkilöstä. Nämä 

tiedot voivat liittyä lävistysten, tatuointien, 

syntymämerkkien, arpien ynnä muiden 

kaltaisiin tuntomerkkeihin. Ne eivät 

kuitenkaan saisi paljastaa henkilöstö 

arkaluonteisia tietoja, kuten etnistä 

alkuperää, uskontoa, vammaisuutta, 

sukupuolta tai seksuaalista 

suuntautumista yleisen tietosuoja-

asetuksen 9 artiklan määritelmän 

mukaisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  141 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) SIS sisältää keskusjärjestelmän 

(Central SIS) ja kansalliset järjestelmät, 

joissa on täydellinen tai osittainen kopio 

SIS-tietokannasta. Koska SIS-järjestelmä 

on tärkein tietojenvaihdon väline 

Euroopassa, on tarpeen varmistaa sen 

keskeytymätön toiminta sekä keskustasolla 

että kansallisella tasolla. Sen vuoksi 

kaikkien jäsenvaltioiden olisi luotava 

osittainen tai täydellinen kopio 

SIS-tietokannasta ja perustettava sille 

varajärjestelmä. 

(7) SIS sisältää keskusjärjestelmän 

(Central SIS) ja kansalliset järjestelmät, 

joissa voi olla täydellinen tai osittainen 

kopio SIS-tietokannasta. Koska 

SIS-järjestelmä on tärkein tietojenvaihdon 

väline Euroopassa, on tarpeen varmistaa 

sen keskeytymätön toiminta sekä 

keskustasolla että kansallisella tasolla. Sen 

vuoksi tarvitaan merkittäviä investointeja, 

jotta vahvistetaan ja parannetaan 

keskusjärjestelmää ja sen 

varajärjestelmää ja/tai varajärjestelmiä. 

Or. fr 

Perustelu 

Sellaisilla jäsenvaltioilla, joilla ei vielä ole kansallista kopiota, ei pitäisi olla pakko olla 

sellaista. SIS-järjestelmän keskeytymättömän toiminnan takaamiseksi on tehtävä tarvittavia 

investointeja, jotta vahvistetaan keskusjärjestelmää ja sen varajärjestelmää ja/tai 

varajärjestelmiä. 

 

Tarkistus  142 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) On välttämätöntä pitää yllä 

käsikirjaa, jossa vahvistetaan 

yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen 

lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten 

edellyttämästä toiminnasta. Kansallisten 

viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi 

kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että 

tällaisia tietoja voidaan vaihtaa. 

(8) On välttämätöntä pitää yllä 

käsikirjaa, jossa vahvistetaan 

yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen 

lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten 

edellyttämästä toiminnasta 

(SIRENE-käsikirja). Kansallisten 

viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi 

kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että 

tällaisia tietoja voidaan vaihtaa nopeasti ja 



 

PE609.653v02-00 6/186 AM\1134513FI.docx 

FI 

tehokkaasti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  143 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) On välttämätöntä pitää yllä 

käsikirjaa, jossa vahvistetaan 

yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen 

lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten 

edellyttämästä toiminnasta. Kansallisten 

viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi 

kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että 

tällaisia tietoja voidaan vaihtaa. 

(8) On välttämätöntä, että molemmat 

lainsäätäjät hyväksyvät sellaisen 

käsikirjan ylläpitämisen, jossa 

vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 

tiettyjen lisätietojen vaihtamiselle 

kuulutusten edellyttämästä toiminnasta. 

Kansallisten viranomaisten 

(SIRENE-toimistot) olisi kussakin 

jäsenvaltiossa varmistettava, että tällaisia 

tietoja voidaan vaihtaa. 

Or. en 

Perustelu 

Jäljempänä olevien tarkistusten mukaisesti SIRENE-käsikirja on hyväksyttävä delegoidun 

säädöksen nojalla. 

 

Tarkistus  144 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) On välttämätöntä pitää yllä 

käsikirjaa, jossa vahvistetaan 

yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen 

lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten 

edellyttämästä toiminnasta. Kansallisten 

viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi 

kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että 

(8) On välttämätöntä pitää yllä 

käsikirjaa, jossa vahvistetaan 

yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen 

lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten 

edellyttämästä toiminnasta. Kansallisten 

viranomaisten (SIRENE-toimistot) olisi 

kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että 



 

AM\1134513FI.docx 7/186 PE609.653v02-00 

 FI 

tällaisia tietoja voidaan vaihtaa. tällaisia tietoja voidaan vaihtaa 

välittömästi. 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta voidaan pitää yllä 

kuulutuksissa määritettyjä toimia koskevaa 

tehokasta lisätietojen vaihtoa, on 

aiheellista tehostaa SIRENE-toimistojen 

toimintaa määrittelemällä vaatimukset, 

jotka koskevat käytettävissä olevia 

resursseja, käyttäjien koulutusta ja 

vastausaikaa muista SIRENE-toimistoista 

saatuihin tiedusteluihin. 

(9) Jotta voidaan taata kuulutuksissa 

määritettyjä toimia koskeva nopea ja 

tehokas lisätietojen vaihto, on aiheellista 

tehostaa SIRENE-toimistojen toimintaa 

määrittelemällä vaatimukset, jotka 

koskevat käytettävissä olevia resursseja, 

käyttäjien koulutusta ja vastausaikaa 

muista SIRENE-toimistoista saatuihin 

tiedusteluihin. 

Or. fr 

 

Tarkistus  146 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta voidaan pitää yllä 

kuulutuksissa määritettyjä toimia koskevaa 

tehokasta lisätietojen vaihtoa, on aiheellista 

tehostaa SIRENE-toimistojen toimintaa 

määrittelemällä vaatimukset, jotka 

koskevat käytettävissä olevia resursseja, 

käyttäjien koulutusta ja vastausaikaa 

muista SIRENE-toimistoista saatuihin 

tiedusteluihin. 

(9) Jotta voidaan pitää yllä 

kuulutuksissa määritettyjä toimia koskevaa 

tehokasta ja välitöntä lisätietojen vaihtoa, 

on aiheellista tehostaa SIRENE-toimistojen 

toimintaa määrittelemällä vaatimukset, 

jotka koskevat käytettävissä olevia 

resursseja, käyttäjien koulutusta ja 

vastausaikaa muista SIRENE-toimistoista 

saatuihin tiedusteluihin. 

Or. en 
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Tarkistus  147 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta voidaan pitää yllä 

kuulutuksissa määritettyjä toimia koskevaa 

tehokasta lisätietojen vaihtoa, on 

aiheellista tehostaa SIRENE-toimistojen 

toimintaa määrittelemällä vaatimukset, 

jotka koskevat käytettävissä olevia 

resursseja, käyttäjien koulutusta ja 

vastausaikaa muista SIRENE-toimistoista 

saatuihin tiedusteluihin. 

(9) Jotta voidaan taata kuulutuksissa 

määritettyjä toimia koskeva tehokas 

lisätietojen vaihto, on aiheellista tehostaa 

SIRENE-toimistojen toimintaa 

määrittelemällä vaatimukset, jotka 

koskevat käytettävissä olevia resursseja, 

käyttäjien koulutusta ja vastausaikaa 

muista SIRENE-toimistoista saatuihin 

tiedusteluihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Virastolle olisi annettava vastuu 

tietojen laadun parantamisesta siten, että se 

ottaa käyttöön keskitetyn tietojen laadun 

seurantavälineen ja laatii jäsenvaltioille 

kertomuksia säännöllisin väliajoin, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 

vastuuta SIS-järjestelmään tallennettujen 

tietojen paikkansapitävyydestä. 

(11) Virastolle olisi annettava vastuu 

tietojen laadun parantamisesta siten, että se 

ottaa käyttöön keskitetyn tietojen laadun 

seurantavälineen ja laatii jäsenvaltioille 

kertomuksia säännöllisin väliajoin, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 

vastuuta SIS-järjestelmään tallennettujen 

tietojen paikkansapitävyydestä. Tietojen 

laadun ja sen parantamiseksi, miten 

loppukäyttäjät niitä käsittelevät, virastolle 

olisi myös annettava vastuu erityisesti 

SIRENE-henkilöstölle tarkoitetun SIS II 

-käyttökoulutuksen järjestämisestä 

viraston perustamisasetuksen 3 artiklan 

mukaisesti (asetus (EU) N:o 1077/2011). 
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Or. fr 

Perustelu 

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta 25 päivänä lokakuuta 2011 

annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 3 artikla: ”SIS II -järjestelmään liittyvät tehtävät”. 

 

Tarkistus  149 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Sen varmistamiseksi, että 

loppukäyttäjät käyttävät SIS-järjestelmän 

tietoja turvallisesti, jäsenvaltioiden olisi 

huolehdittava siitä, että henkilöstö, jolla 

on pääsy SIS-järjestelmään, saa 

säännöllistä ja jatkuvaa koulutusta 

tietoturva- ja tietosuojasäännöistä sekä 

SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista 

tietojenkäsittelymenettelyistä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  150 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Jotta SIS-järjestelmän käyttöä 

voitaisiin seurata tehokkaammin 

muuttopaineita ja rajaturvallisuutta 

koskevien suuntausten analysoimiseksi, 

viraston olisi voitava kehittää 

korkeatasoiset valmiudet jäsenvaltioille, 

komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- 

ja merivartiovirastolle suoritettavaa 

tilastollista raportointia varten tietojen 

(12) Jotta SIS-järjestelmän käyttöä 

voitaisiin seurata tehokkaammin 

muuttopaineita ja rajaturvallisuutta 

koskevien suuntausten analysoimiseksi, 

viraston olisi voitava kehittää 

korkeatasoiset valmiudet jäsenvaltioille, 

komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- 

ja merivartiovirastolle suoritettavaa 

tilastollista raportointia varten tietojen 
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eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi 

perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. 

Tuotetut tilastot eivät saisi sisältää 

henkilötietoja. 

eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi 

perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. 

Tuotetut tilastot eivät saisi sisältää 

henkilötietoja. Keskusrekisterissä 

säilytettävät tai keskusrekisterissä tuotetut 

tilastot eivät saisi sisältää asetuksessa 

(EY) N:o 45/20011a määritettyjä 

henkilötietoja. 

 _________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 

päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 

elinten suorittamassa henkilötietojen 

käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta. 

Or. en 

Perustelu 

Tilastoanalyysiin ei tarvita henkilötietoja. Siksi keskusrekisterin tilastoissa ei pitäisi olla eikä 

niissä pitäisi tuottaa henkilötietoja. 

 

Tarkistus  151 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Jotta SIS-järjestelmän käyttöä 

voitaisiin seurata tehokkaammin 

muuttopaineita ja rajaturvallisuutta 

koskevien suuntausten analysoimiseksi, 

viraston olisi voitava kehittää 

korkeatasoiset valmiudet jäsenvaltioille, 

komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- 

ja merivartiovirastolle suoritettavaa 

tilastollista raportointia varten tietojen 

eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi 

perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. 

Tuotetut tilastot eivät saisi sisältää 

henkilötietoja. 

(12) Jotta SIS-järjestelmän käyttöä 

voitaisiin seurata tehokkaammin 

muuttopaineita ja rajaturvallisuutta 

koskevien suuntausten analysoimiseksi, 

viraston olisi voitava kehittää 

korkeatasoiset valmiudet jäsenvaltioille, 

Euroopan parlamentille, komissiolle, 

Europolille ja Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolle suoritettavaa 

tilastollista raportointia varten tietojen 

eheyden vaarantumatta. Sen vuoksi olisi 

perustettava tilastotietojen keskusrekisteri. 

Tuotetut tilastot eivät saisi sisältää 
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henkilötietoja. 

Or. fr 

 

Tarkistus  152 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina 

kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä 

hakuja jäsenvaltion poliisi- tai 

maahanmuuttotietokannasta, he tekevät 

samalla haun myös SIS-järjestelmästä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/68044 4 artiklan 

mukaisesti. Näin on tarkoitus varmistaa, 

että SIS-järjestelmä toimii tärkeimpänä 

korvaavana toimenpiteenä alueella, jolla ei 

suoriteta sisärajavalvontaa, ja vastata 

tehokkaammin rikollisuuden rajatylittävän 

ulottuvuuden ja rikollisten liikkuvuuden 

tuomaan haasteeseen. 

(16) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina 

kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä 

hakuja jäsenvaltion poliisi- tai 

maahanmuuttotietokannasta, heillä on 

oikeus tehdä samalla haku myös 

SIS-järjestelmästä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin (EU) 2016/68044 4 

artiklan mukaisesti. Näin olisi tarkoitus 

auttaa varmistamaan, että SIS-järjestelmä 

toimii tärkeimpänä korvaavana 

toimenpiteenä alueella, jolla ei suoriteta 

sisärajavalvontaa, ja vastata tehokkaammin 

rikollisuuden rajatylittävän ulottuvuuden ja 

rikollisten liikkuvuuden tuomaan 

haasteeseen. 

_________________ _________________ 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 

89). 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 

89). 

Or. en 
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Perustelu 

Loppukäyttäjiä koskevan sanamuodon olisi oltava sama kansallisessa tietokannassa ja 

SIS-tietokannassa. 

 

Tarkistus  153 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina 

kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä 

hakuja jäsenvaltion poliisi- tai 

maahanmuuttotietokannasta, he tekevät 

samalla haun myös SIS-järjestelmästä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/68044 4 artiklan 

44 mukaisesti. Näin on tarkoitus varmistaa, 

että SIS-järjestelmä toimii tärkeimpänä 

korvaavana toimenpiteenä alueella, jolla ei 

suoriteta sisärajavalvontaa, ja vastata 

tehokkaammin rikollisuuden rajatylittävän 

ulottuvuuden ja rikollisten liikkuvuuden 

tuomaan haasteeseen. 

(16) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina 

kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä 

hakuja jäsenvaltion poliisitietokannasta, 

he tekevät samalla haun myös 

SIS-järjestelmästä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin (EU) 2016/68044 

4 artiklan 44 mukaisesti. Näin on tarkoitus 

varmistaa, että SIS-järjestelmä toimii 

tärkeimpänä korvaavana toimenpiteenä 

alueella, jolla ei suoriteta sisärajavalvontaa, 

ja vastata tehokkaammin rikollisuuden 

rajatylittävän ulottuvuuden ja rikollisten 

liikkuvuuden tuomaan haasteeseen. 

_________________ _________________ 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

Or. fr 
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Tarkistus  154 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina 

kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä 

hakuja jäsenvaltion poliisi- tai 

maahanmuuttotietokannasta, he tekevät 

samalla haun myös SIS-järjestelmästä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2016/68044 4 artiklan 

mukaisesti. Näin on tarkoitus varmistaa, 

että SIS-järjestelmä toimii tärkeimpänä 

korvaavana toimenpiteenä alueella, jolla ei 

suoriteta sisärajavalvontaa, ja vastata 

tehokkaammin rikollisuuden rajatylittävän 

ulottuvuuden ja rikollisten liikkuvuuden 

tuomaan haasteeseen. 

(16) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

tarvittavat tekniset järjestelyt, niin että aina 

kun niiden loppukäyttäjillä on oikeus tehdä 

hakuja jäsenvaltion poliisi- tai 

maahanmuuttotietokannasta, heillä on 

oikeus tehdä samalla haku myös 

SIS-järjestelmästä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin (EU) 2016/68044 

mukaisesti. Näin on tarkoitus varmistaa, 

että SIS-järjestelmä toimii tärkeimpänä 

korvaavana toimenpiteenä alueella, jolla ei 

suoriteta sisärajavalvontaa, ja vastata 

tehokkaammin rikollisuuden rajatylittävän 

ulottuvuuden ja rikollisten liikkuvuuden 

tuomaan haasteeseen. 

_________________ _________________ 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 

89). 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 

89). 

Or. en 

Perustelu 

Loppukäyttäjiä koskevan sanamuodon olisi oltava sama kansallisessa tietokannassa ja 

SIS-tietokannassa. 



 

PE609.653v02-00 14/186 AM\1134513FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  155 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 

Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava pakollista, jos 

henkilön henkilöllisyydestä vallitsee 

epäilyksiä. Kasvokuvia olisi käytettävä 

tunnistamistarkoituksiin ainoastaan osana 

säännönmukaisia rajatarkastuksia 

itsepalveluautomaateissa ja 

automaattiporteilla. 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen, valokuvien ja 

kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä sormenjälkitietoja ja 

kasvokuvia tunnistamistarkoituksiin on 

tarkoitus myös auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 

Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava pakollista, jos 

henkilön henkilöllisyydestä vallitsee 

epäilyksiä. Sormenjälkihaku voidaan 

tehdä ennen uuden kuulutuksen 

tekemistä, jotta voidaan varmistaa, onko 

henkilöstä jo tehty kuulutus 

SIS-järjestelmässä eri henkilöllisyydellä 

tai eri kuulutuksessa. Kasvokuvia olisi 

käytettävä tunnistamistarkoituksiin 

ainoastaan osana säännönmukaisia 

rajatarkastuksia itsepalveluautomaateissa ja 

automaattiporteilla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  156 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 

Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava pakollista, jos 

henkilön henkilöllisyydestä vallitsee 

epäilyksiä. Kasvokuvia olisi käytettävä 

tunnistamistarkoituksiin ainoastaan 

osana säännönmukaisia rajatarkastuksia 

itsepalveluautomaateissa ja 

automaattiporteilla. 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 

Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava pakollista, jos 

henkilön henkilöllisyydestä vallitsee 

epäilyksiä. 

Or. en 

Perustelu 

Valokuviin tai kasvokuviin perustuva tunnistaminen olisi sallittava missä tahansa, jos se on 

teknisesti toteuttamiskelpoista. 

 

Tarkistus  157 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 
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Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava pakollista, jos 

henkilön henkilöllisyydestä vallitsee 

epäilyksiä. Kasvokuvia olisi käytettävä 

tunnistamistarkoituksiin ainoastaan 

osana säännönmukaisia rajatarkastuksia 

itsepalveluautomaateissa ja 

automaattiporteilla. 

Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava mahdollista, jos 

henkilön henkilöllisyydestä vallitsee 

vakavia epäilyksiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 

Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava pakollista, jos 

henkilön henkilöllisyydestä vallitsee 

epäilyksiä. Kasvokuvia olisi käytettävä 

tunnistamistarkoituksiin ainoastaan osana 

säännönmukaisia rajatarkastuksia 

itsepalveluautomaateissa ja 

automaattiporteilla. 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 

Kasvokuvia olisi käytettävä 

tunnistamistarkoituksiin ainoastaan osana 

säännönmukaisia rajatarkastuksia 

itsepalveluautomaateissa ja 

automaattiporteilla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  159 

Miriam Dalli 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkitietoja ja kasvokuvia. 

Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava pakollista, jos 

henkilön henkilöllisyydestä vallitsee 

epäilyksiä. Kasvokuvia olisi käytettävä 

tunnistamistarkoituksiin ainoastaan osana 

säännönmukaisia rajatarkastuksia 

itsepalveluautomaateissa ja 

automaattiporteilla. 

(17) Tässä asetuksessa olisi 

vahvistettava edellytykset 

sormenjälkitietojen ja kasvokuvien käytölle 

tunnistamistarkoituksiin. Käyttämällä 

SIS-järjestelmässä kasvokuvia 

tunnistamistarkoituksiin on tarkoitus myös 

auttaa varmistamaan 

rajavalvontamenettelyjen yhdenmukaisuus 

silloin, kun edellytetään tunnistamista ja 

henkilöllisyyden todentamista käyttämällä 

sormenjälkiä ja kasvokuvia. 

Sormenjälkitietoihin perustuvien hakujen 

tekemisen olisi oltava pakollista, jos 

henkilön henkilöllisyyttä ei voida 

varmistaa muulla tavalla. Kasvokuvia 

olisi käytettävä tunnistamistarkoituksiin 

ainoastaan osana säännönmukaisia 

rajatarkastuksia itsepalveluautomaateissa ja 

automaattiporteilla. 

Or. en 

Perustelu 

Biometristen tietojen arkaluonteisuuden vuoksi niiden käyttö pitäisi rajoittaa tapauksiin, 

joissa se on välttämätöntä ja oikeasuhteista. 

 

Tarkistus  160 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Sormenjälkien automaattisen 

tunnistusjärjestelmän käyttöönotto 

SIS-järjestelmässä täydentää nykyistä 

Prüm-mekanismia, joka koskee tiettyjen 

kansallisten DNA-tietokantojen ja 

sormenjälkien automaattisten 

tunnistusjärjestelmien rajatylittävää 
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vastavuoroista online-käyttöä. 

Prüm-mekanismi mahdollistaa 

kansallisten sormenjälkien 

tunnistusjärjestelmien yhteenliittämisen 

niin, että kukin jäsenvaltio voi tehdä haun 

tarkistaakseen, tunnetaanko tietty 

rikoksentekijä, jonka sormenjäljet on 

löydetty, jossakin toisessa jäsenvaltiossa. 

Prüm-mekanismi tarkistaa, onko 

sormenjälkien haltija tunnettu tiettynä 

ajankohtana, joten jos rikoksentekijä 

tunnistetaan jossakin toisessa 

jäsenvaltiossa myöhemmin, häntä ei 

välttämättä saada kiinni. 

SIS-sormenjälkihaun perusteella 

rikoksentekijää voidaan sen sijaan etsiä 

aktiivisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  161 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Olisi oltava sallittua verrata 

rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä 

SIS-järjestelmään tallennettuihin 

sormenjälkitietoihin, jos voidaan osoittaa, 

että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti 

vakavaan rikokseen tai 

terrorismirikokseen syyllistyneelle 

henkilölle. Vakavina rikoksina olisi 

pidettävä neuvoston 

puitepäätöksessä 2002/584/YOS45 

lueteltuja rikoksia ja terrorismirikoksina 

olisi pidettävä neuvoston 

puitepäätöksessä 2002/475/YOS46 

tarkoitettuja kansallisessa laissa 

rikoksiksi määriteltyjä tekoja. 

Poistetaan. 

_________________  

45 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS,  
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tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

46 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Tarkistus  162 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Olisi oltava sallittua verrata 

rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä SIS-

järjestelmään tallennettuihin 

sormenjälkitietoihin, jos voidaan osoittaa, 

että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti 

vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen 

syyllistyneelle henkilölle. Vakavina 

rikoksina olisi pidettävä neuvoston 

puitepäätöksessä 2002/584/YOS45 

lueteltuja rikoksia ja terrorismirikoksina 

olisi pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 

2002/475/YOS46 tarkoitettuja kansallisessa 

laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja 

(18) Olisi oltava sallittua verrata 

rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä 

SIS-järjestelmään tallennettuihin 

sormenjälkitietoihin, jos todisteet 

osoittavat, että ne kuuluvat vakavaan 

rikokseen tai terrorismirikokseen 

syyllistyneelle henkilölle. Vakavina 

rikoksina olisi pidettävä rikoksia, joiden 

vuoksi henkilö luovutetaan 

automaattisesti pyynnön esittäneelle 

jäsenvaltiolle ja jotka luetellaan 
neuvoston puitepäätöksessä 

2002/475/YOS, ja terrorismirikoksina olisi 

pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 

2002/475/YOS tarkoitettuja terrorismin 

torjumisesta annetun direktiivin (EU) 

2017/541 3, 4, 12 ja 14 artiklan mukaisesti 
kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä 

tekoja. 

_________________  

45 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

 



 

PE609.653v02-00 20/186 AM\1134513FI.docx 

FI 

18.7.2002, s. 1). 

46 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Perustelu 

Tuntemattomien henkilöiden sormenjälkien sisällyttäminen olisi rajoitettava tiukasti 

tapauksiin, joissa todisteet osoittavat, että sormenjäljet kuuluva vakavaan rikokseen tai 

terrorismirikokseen syyllistyneelle henkilölle.. SIS II -järjestelmästä voimassa olevassa 

neuvoston päätöksessä tarkoitetut rikokset korvataan samoilla rikoksilla, joista säädetään nyt 

terrorismin torjumista koskevassa direktiivissä (EU) 2017/541. 

 

Tarkistus  163 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Olisi oltava sallittua verrata 

rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä 

SIS-järjestelmään tallennettuihin 

sormenjälkitietoihin, jos voidaan osoittaa, 

että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti 

vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen 

syyllistyneelle henkilölle. Vakavina 

rikoksina olisi pidettävä neuvoston 

puitepäätöksessä 2002/584/YOS45 

lueteltuja rikoksia ja terrorismirikoksina 

olisi pidettävä neuvoston 

puitepäätöksessä 2002/475/YOS46 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 

määriteltyjä tekoja. 

(18) Olisi oltava sallittua verrata 

rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä ja 

kämmenjälkiä SIS-järjestelmään 

tallennettuihin sormenjälkitietoihin, jos 

voidaan osoittaa, että ne kuuluvat erittäin 

todennäköisesti vakavaan rikokseen tai 

terrorismirikokseen syyllistyneelle 

henkilölle. Vakavina rikoksina olisi 

pidettävä neuvoston 

puitepäätöksessä 2002/584/YOS45 

lueteltuja rikoksia ja terrorismirikoksina 

olisi pidettävä terrorismin torjumisesta 

15. maaliskuuta 2017 annetussa 

direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitettuja 

kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä 

tekoja. 

_________________ _________________ 

45 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 

45 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 
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luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

46 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Tarkistus  164 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Olisi oltava sallittua verrata 

rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä 

SIS-järjestelmään tallennettuihin 

sormenjälkitietoihin, jos voidaan osoittaa, 

että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti 

vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen 

syyllistyneelle henkilölle. Vakavina 

rikoksina olisi pidettävä neuvoston 

puitepäätöksessä 2002/584/YOS45 

lueteltuja rikoksia ja terrorismirikoksina 

olisi pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 

2002/475/YOS46 tarkoitettuja kansallisessa 

laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja 

(18) Olisi oltava sallittua verrata 

rikospaikalta löytyneitä sormenjälkiä 

SIS-järjestelmään tallennettuihin 

sormenjälkitietoihin erityisesti 

terroritekojen osalta, jos voidaan osoittaa, 

että ne kuuluvat erittäin todennäköisesti 

vakavaan rikokseen tai terrorismirikokseen 

syyllistyneelle henkilölle. Vakavina 

rikoksina olisi pidettävä neuvoston 

puitepäätöksessä 2002/584/YOS45 

lueteltuja rikoksia ja terrorismirikoksina 

olisi pidettävä neuvoston puitepäätöksessä 

2002/475/YOS46 tarkoitettuja kansallisessa 

laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja 

_________________ _________________ 

45 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

45 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

46 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

46 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

Or. en 
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Tarkistus  165 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Mikään valokuvien, kasvokuvien 

ja sormenjälkitietojen käsittely ei saa 

ylittää sitä, mikä on tarpeen yleistä etua 

koskevan tavoitteen kannalta, ja siihen on 

sovellettava asianmukaisia 

suojatoimenpiteitä. Kaiken valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen käytön 

on oltava sallittua unionin tai 

jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla. 

Kaiken valokuvien, kasvokuvien, 

DNA-tunnisteiden ja sormenjälkitietojen 

käsittelyn SIS-järjestelmässä, mukaan 

lukien säilytys ja käyttö 

tunnistamistarkoitukseen, on oltava 

SIS-säädösten, asetuksen (EU) 2016/679 

ja direktiivin (EU) 2016/680 säännösten 

perusteella sovellettavien 

tietoturvasäännösten mukaista. Näissä 

säädöksissä tarkoitettuja säännöksiä 

sovelletaan kolmannen maan 

kansalaisten ja unionin kansalaisten 

valokuvien, kasvokuvien ja 

sormenjälkitietojen käsittelyyn. 

Tarkoituksen määrittämistä koskevan 

periaatteen mukaisesti valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen 

käyttötarkoituksen ja -tavan SIS II:ssa on 

oltava selkeästi määriteltyjä. Komissiolle 

olisi siirrettävä valta antaa tätä varten 

täytäntöönpanosäädös 55 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  166 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (18 b) Kaikessa alaikäisten valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen 

käsittelyssä olisi otettava huomioon 

lapsen etu vuonna 1989 tehdyn lapsen 

oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien yleissopimuksen 3 artiklan 

mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  167 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja 

johdonmukaisuutta voidaan lisätä 

velvoittamalla tallentamaan 

SIS-järjestelmään kaikki 

maahantulokiellot, jotka jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset ovat 

määrännet direktiivin 2008/115/EY47 

mukaisia menettelyjä noudattaen, ja 

vahvistamalla yhteiset säännöt tällaisten 

kuulutusten tekemiselle laittomasti 

maassa oleskelleen kolmannen maan 

kansalaisen palauttamisen jälkeen. 

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kuulutus 

aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä 

sen jälkeen kun kolmannen maan 

kansalainen on poistunut 

Schengen-alueelta. Näin on tarkoitus 

varmistaa maahantulokieltojen tehokas 

täytäntöönpano ulkorajojen ylityspaikoilla 

ja estää siten paluu Schengen-alueelle. 

Poistetaan. 
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_________________  

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/115/EY, annettu 

16 päivänä joulukuuta 2008, 

jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä 

vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti 

oleskelevien kolmansien maiden 

kansalaisten palauttamiseksi (EUVL 

L 348, 24.12.2008, s. 98). 

 

Or. fr 

 

Tarkistus  168 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja 

johdonmukaisuutta voidaan lisätä 

velvoittamalla tallentamaan 

SIS-järjestelmään kaikki 

maahantulokiellot, jotka jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset ovat 

määrännet direktiivin 2008/115/EY47 

mukaisia menettelyjä noudattaen, ja 

vahvistamalla yhteiset säännöt tällaisten 

kuulutusten tekemiselle laittomasti maassa 

oleskelleen kolmannen maan kansalaisen 

palauttamisen jälkeen. Jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että kuulutus 

aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä 

sen jälkeen kun kolmannen maan 

kansalainen on poistunut 

Schengen-alueelta. Näin on tarkoitus 

varmistaa maahantulokieltojen tehokas 

täytäntöönpano ulkorajojen ylityspaikoilla 

ja estää siten paluu Schengen-alueelle. 

(20) Tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja 

johdonmukaisuutta voidaan lisätä 

velvoittamalla tallentamaan 

SIS-järjestelmään kaikki 

maahantulokiellot, jotka jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset ovat 

määränneet direktiivin 2008/115/EY47 

mukaisia menettelyjä noudattaen täysin 

perusoikeuksia ja palauttamiskiellon 

periaatetta kunnioittaen, ja vahvistamalla 

yhteiset säännöt tällaisten kuulutusten 

tekemiselle luvattomasti maassa 

oleskelleen kolmannen maan kansalaisen 

palauttamisen jälkeen. Jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että kuulutus 

aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä 

sen jälkeen kun kolmannen maan 

kansalainen on poistunut 

Schengen-alueelta. Näin on tarkoitus 

varmistaa maahantulokieltojen tehokas 

täytäntöönpano ulkorajojen ylityspaikoilla 

ja estää siten paluu Schengen-alueelle. 

_________________ _________________ 

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 

menettelyistä laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 

s. 98). 

direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 

menettelyistä laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 

s. 98). 

Or. en 

 

Tarkistus  169 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja 

johdonmukaisuutta voidaan lisätä 

velvoittamalla tallentamaan 

SIS-järjestelmään kaikki 

maahantulokiellot, jotka jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset ovat määrännet 

direktiivin 2008/115/EY47 mukaisia 

menettelyjä noudattaen, ja vahvistamalla 

yhteiset säännöt tällaisten kuulutusten 

tekemiselle laittomasti maassa oleskelleen 

kolmannen maan kansalaisen 

palauttamisen jälkeen. Jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että kuulutus 

aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä 

sen jälkeen kun kolmannen maan 

kansalainen on poistunut 

Schengen-alueelta. Näin on tarkoitus 

varmistaa maahantulokieltojen tehokas 

täytäntöönpano ulkorajojen ylityspaikoilla 

ja estää siten paluu Schengen-alueelle. 

(20) Tehokkuutta, yhdenmukaisuutta ja 

johdonmukaisuutta voidaan lisätä 

velvoittamalla tallentamaan 

SIS-järjestelmään kaikki 

maahantulokiellot, jotka jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset ovat määrännet 

direktiivin 2008/115/EY47 mukaisia 

menettelyjä noudattaen, ja vahvistamalla 

yhteiset säännöt tällaisten kuulutusten 

tekemiselle luvattomasti maassa 

oleskelleen kolmannen maan kansalaisen 

palauttamisen jälkeen. Jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että kuulutus 

aktivoidaan SIS-järjestelmässä viipymättä 

sen jälkeen kun kolmannen maan 

kansalainen on poistunut 

Schengen-alueelta. Näin on tarkoitus 

varmistaa maahantulokieltojen tehokas 

täytäntöönpano ulkorajojen ylityspaikoilla 

ja estää siten paluu Schengen-alueelle. 

_________________ _________________ 

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 

menettelyistä laittomasti oleskelevien 

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 

menettelyistä laittomasti oleskelevien 



 

PE609.653v02-00 26/186 AM\1134513FI.docx 

FI 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 

s. 98). 

kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, 

s. 98). 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuotoa muutettu teknisistä syistä. 

 

Tarkistus  170 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Tällä asetuksella olisi vahvistettava 

pakottavat säännökset, jotka koskevat 

kansallisten viranomaisten kuulemista siinä 

tapauksessa, että kolmannen maan 

kansalainen on saanut tai hän voi saada 

yhden jäsenvaltion myöntämän voimassa 

olevan oleskeluluvan tai muun luvan tai 

oikeuden oleskeluun, ja toinen jäsenvaltio 

aikoo tehdä tai on jo tehnyt maahantulon ja 

maassa oleskelun epäämistä koskevan 

kuulutuksen asianomaisesta kolmannen 

maan kansalaisesta. Tällaiset tilanteet 

aiheuttavat rajavartijoille sekä poliisi- ja 

maahanmuuttoviranomaisille vakavaa 

epävarmuutta. Sen vuoksi on aiheellista 

säätää velvoittava aikataulu nopeille 

kuulemisille, joilla on ehdoton lopputulos, 

jotta uhkan muodostavat henkilöt eivät 

saa lupaa tulla Schengen-alueelle. 

(21) Tällä asetuksella olisi vahvistettava 

pakottavat säännökset, jotka koskevat 

kansallisten viranomaisten kuulemista siinä 

tapauksessa, että kolmannen maan 

kansalainen on saanut tai hän voi saada 

yhden jäsenvaltion myöntämän voimassa 

olevan oleskeluluvan tai muun luvan tai 

oikeuden oleskeluun, ja toinen jäsenvaltio 

aikoo tehdä tai on jo tehnyt maahantulon ja 

maassa oleskelun epäämistä koskevan 

kuulutuksen asianomaisesta kolmannen 

maan kansalaisesta. Tällaiset tilanteet 

aiheuttavat rajavartijoille sekä poliisi- ja 

maahanmuuttoviranomaisille vakavaa 

epävarmuutta. Sen vuoksi on aiheellista 

säätää velvoittava aikataulu nopeille 

kuulemisille, joilla on ehdoton lopputulos, 

jotta ne, joilla on oikeus oleskella 

laillisesti EU:ssa, voivat tulla EU:hun 

vaikeuksitta ja että niitä, joilla ei ole 

oikeutta tulla EU:hun, estetään tekemästä 

niin. 

Or. en 
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Perustelu 

Johdanto-osan kappaleen pitäisi pysyä neutraalina jäsenvaltioiden välisten keskustelujen 

tulosten osalta. Joissakin tapauksissa henkilölle annetaan oleskelulupa. Toisissa tapauksissa 

henkilölle voidaan antaa maahantulokielto. 

 

Tarkistus  171 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää 

SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen 

ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, 

joita varten ne on tehty. Jotta voitaisiin 

vähentää hallinnollista rasitusta, jota 

viranomaisille aiheutuu henkilötietojen 

käsittelystä eri tarkoituksia varten, on 

aiheellista yhdenmukaistaa maahantulon 

ja maassa oleskelun epäämistä koskevien 

kuulutusten enimmäissäilytysaika 

direktiivin 2008/115/EY mukaisia 

menettelyjä noudattaen annettujen 

maahantulokieltojen enimmäispituuden 

kanssa. Sen vuoksi henkilöitä koskevien 

kuulutusten säilyttämisajan olisi oltava 

enintään viisi vuotta. Yleensä henkilöitä 

koskevat kuulutukset olisi poistettava 

SIS-järjestelmästä automaattisesti viiden 

vuoden kuluttua. Henkilöitä koskevien 

kuulutusten säilyttämistä koskevien 

päätösten olisi perustuttava kattavaan 

yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden 

olisi tarkasteltava henkilöitä koskevia 

kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja 

pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä 

koskevien kuulutusten lukumäärästä, 

joiden säilyttämisaikaa on jatkettu. 

(23) Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää 

SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen 

ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, 

joita varten ne on tehty. Sen vuoksi 

henkilöitä koskevien kuulutusten 

säilyttämisajan olisi oltava enintään kolme 

vuotta. Yleensä henkilöitä koskevat 

kuulutukset olisi poistettava SIS-

järjestelmästä automaattisesti kolmen 

vuoden kuluttua. Henkilöitä koskevien 

kuulutusten säilyttämistä koskevien 

päätösten olisi perustuttava kattavaan 

yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden 

olisi tarkasteltava henkilöitä koskevia 

kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja 

pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä 

koskevien kuulutusten lukumäärästä, 

joiden säilyttämisaikaa on jatkettu. 

Or. en 
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Tarkistus  172 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää 

SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen 

ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, 

joita varten ne on tehty. Jotta voitaisiin 

vähentää hallinnollista rasitusta, jota 

viranomaisille aiheutuu henkilötietojen 

käsittelystä eri tarkoituksia varten, on 

aiheellista yhdenmukaistaa maahantulon 

ja maassa oleskelun epäämistä koskevien 

kuulutusten enimmäissäilytysaika 
direktiivin 2008/115/EY mukaisia 

menettelyjä noudattaen annettujen 

maahantulokieltojen enimmäispituuden 

kanssa. Sen vuoksi henkilöitä koskevien 

kuulutusten säilyttämisajan olisi oltava 

enintään viisi vuotta. Yleensä henkilöitä 

koskevat kuulutukset olisi poistettava 

SIS-järjestelmästä automaattisesti viiden 

vuoden kuluttua. Henkilöitä koskevien 

kuulutusten säilyttämistä koskevien 

päätösten olisi perustuttava kattavaan 

yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden 

olisi tarkasteltava henkilöitä koskevia 

kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja 

pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä 

koskevien kuulutusten lukumäärästä, 

joiden säilyttämisaikaa on jatkettu. 

(23) Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää 

SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen 

ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, 

joita varten ne on tehty. Jotta voitaisiin 

vähentää hallinnollista rasitusta, jota 

viranomaisille aiheutuu henkilötietojen 

käsittelystä eri tarkoituksia varten, on 

aiheellista erottaa toisistaan sellaiset 

maahantulokieltoa varten tehdyt 

kuulutukset, jotka perustuvat 

direktiivin 2008/115/EY 11 artiklan 

säännöksiin ja joiden säilyttämisajan olisi 

oltava viisi vuotta yhtenevästi 
direktiivin 2008/115/EY mukaisia 

menettelyjä noudattaen annettujen 

maahantulokieltojen enimmäispituuden 

kanssa, ja tämän järjestelyn mukaiset 

muut kuulutukset, joiden 

voimassaoloajan olisi edelleen oltava 

kolme vuotta. Yleensä henkilöitä koskevat 

kuulutukset olisi poistettava 

SIS-järjestelmästä automaattisesti 

vastaavasti viiden tai kolmen vuoden 

kuluttua. Henkilöitä koskevien kuulutusten 

säilyttämistä koskevien päätösten olisi 

perustuttava kattavaan yksilölliseen 

arviointiin. Jäsenvaltioiden olisi 

tarkasteltava henkilöitä koskevia 

kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja 

pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä 

koskevien kuulutusten lukumäärästä, 

joiden säilyttämisaikaa on jatkettu. 

Or. fr 

 

Tarkistus  173 

Miriam Dalli 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää 

SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen 

ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, 

joita varten ne on tehty. Jotta voitaisiin 

vähentää hallinnollista rasitusta, jota 

viranomaisille aiheutuu henkilötietojen 

käsittelystä eri tarkoituksia varten, on 

aiheellista yhdenmukaistaa maahantulon 

ja maassa oleskelun epäämistä koskevien 

kuulutusten enimmäissäilytysaika 

direktiivin 2008/115/EY mukaisia 

menettelyjä noudattaen annettujen 

maahantulokieltojen enimmäispituuden 

kanssa. Sen vuoksi henkilöitä koskevien 

kuulutusten säilyttämisajan olisi oltava 

enintään viisi vuotta. Yleensä henkilöitä 

koskevat kuulutukset olisi poistettava 

SIS-järjestelmästä automaattisesti viiden 

vuoden kuluttua. Henkilöitä koskevien 

kuulutusten säilyttämistä koskevien 

päätösten olisi perustuttava kattavaan 

yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden 

olisi tarkasteltava henkilöitä koskevia 

kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja 

pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä 

koskevien kuulutusten lukumäärästä, 

joiden säilyttämisaikaa on jatkettu. 

(23) Kuulutuksia ei pitäisi säilyttää 

SIS-järjestelmässä pidempään kuin sen 

ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, 

joita varten ne on tehty. Siksi on tarpeen 

tarkastaa kuulutuksen tarpeellisuus 

kolmen vuoden kuluttua. Yleensä 

henkilöitä koskevat kuulutukset olisi 

poistettava SIS-järjestelmästä 

automaattisesti heti, kun ne eivät ole enää 

tarpeen tai kolmen vuoden kuluttua. 

Henkilöitä koskevien kuulutusten 

säilyttämistä koskevien päätösten olisi 

perustuttava kattavaan yksilölliseen 

arviointiin. Jäsenvaltioiden olisi 

tarkasteltava henkilöitä koskevia 

kuulutuksia määritetyn jakson aikana ja 

pidettävä tilastoja sellaisten henkilöitä 

koskevien kuulutusten lukumäärästä, 

joiden säilyttämisaikaa on jatkettu. 

Or. en 

Perustelu 

Asetuksen 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti SIS-järjestelmän kuulutuksia pitäisi säilyttää vain 

niin kauan kuin ne ovat tarpeen. Komissio ei anna säilytysajan pidentämiselle mitään muita 

perusteluja kuin hallinnollisten rasitusten vähentämisen. Se ei ole asianmukainen perustelu. 

Johdanto-osan 29 kappaleessa todetaan jäsenvaltioiden jo ylittävän säännöllisesti 

henkilöiden kuulutuksia koskevat määräajat. Jotta SIS-järjestelmää ei kuormiteta liikaa ja 

jotta voidaan varmistaa, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen, 

jäsenvaltioiden olisi tarkastettava kuulutukset kolmen vuoden kuluttua. 

 

Tarkistus  174 
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Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) SIS-kuulutuksen voimassaoloajan 

päättymispäivän tallentamiseen ja 

pidentämiseen olisi sovellettava tarvittavaa 

oikeasuhteisuutta koskevaa vaatimusta, 

jonka yhteydessä tarkastellaan, onko 

kyseinen tapaus tarpeeksi sopiva, 

merkityksellinen ja tärkeä kuulutuksen 

tekemiseksi SIS-järjestelmään. Kun 

kyseessä on terrorismin torjumisesta 

tehdyn neuvoston puitepäätöksen 

2002/475/YOS49 1, 2, 3 tai 4 artiklassa 

tarkoitettu rikos, kolmansien maiden 

kansalaisista olisi aina tehtävä 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus, kun otetaan 

huomioon tällaisesta toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuva suuri uhka ja 

kielteiset kokonaisvaikutukset. 

(24) SIS-kuulutuksen voimassaoloajan 

päättymispäivän tallentamiseen ja 

pidentämiseen olisi sovellettava tarvittavaa 

oikeasuhteisuutta koskevaa vaatimusta, 

jonka yhteydessä tarkastellaan, onko 

kyseinen tapaus tarpeeksi sopiva, 

merkityksellinen ja tärkeä kuulutuksen 

tekemiseksi SIS-järjestelmään. Kun 

kyseessä on terrorismin torjumisesta 

annetun direktiivin (EU) 2017/54 3, 4, 12 

ja 14 artiklassa tarkoitettu rikos, kuulutus 

olisi tehtävä aina, koska kyseiset rikokset 

ovat erittäin vakava uhka yleiselle 

turvallisuudelle ja ihmisten hengelle ja 

yhteiskunnalle.  

_________________  

49 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Perustelu 

Viittaus vanhaan puitepäätökseen päivitetään viittaukseksi uuteen terrorismidirektiiviin ja sen 

asiaankuuluviin artikloihin. Muutoin johdanto-osan kappaletta mukautetaan tiiviimmin 

poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevan asetuksen johdanto-osan 

30 kappaleeseen. 

 

Tarkistus  175 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(24) SIS-kuulutuksen voimassaoloajan 

päättymispäivän tallentamiseen ja 

pidentämiseen olisi sovellettava tarvittavaa 

oikeasuhteisuutta koskevaa vaatimusta, 

jonka yhteydessä tarkastellaan, onko 

kyseinen tapaus tarpeeksi sopiva, 

merkityksellinen ja tärkeä kuulutuksen 

tekemiseksi SIS-järjestelmään. Kun 

kyseessä on terrorismin torjumisesta 

tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS49 1, 2, 3 tai 

4 artiklassa tarkoitettu rikos, kolmansien 

maiden kansalaisista olisi aina tehtävä 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus, kun otetaan 

huomioon tällaisesta toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuva suuri uhka ja 

kielteiset kokonaisvaikutukset. 

(24) SIS-kuulutuksen voimassaoloajan 

päättymispäivän tallentamiseen ja 

pidentämiseen olisi sovellettava tarvittavaa 

oikeasuhteisuutta koskevaa vaatimusta, 

jonka yhteydessä tarkastellaan, onko 

kyseinen tapaus tarpeeksi sopiva, 

merkityksellinen ja tärkeä kuulutuksen 

tekemiseksi SIS-järjestelmään. Kun 

kyseessä on direktiivissä (EU) 2017/541 

tarkoitettu rikos, mainitusta rikoksesta 

tuomituista kolmansien maiden 

kansalaisista olisi aina tehtävä 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus, kun otetaan 

huomioon tällaisesta toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuva suuri uhka ja 

kielteiset kokonaisvaikutukset. 

_________________  

49 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Tarkistus  176 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(25) SIS-järjestelmän tietojen eheys on 

ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi olisi 

säädettävä tarvittavista suojatoimista, jotka 

koskevat SIS-tietojen käsittelyä sekä 

keskustasolla että kansallisella tasolla, jotta 

voidaan varmistaa tietojen koko 

käyttöketjun turvallisuus. Tämän asetuksen 

turvallisuusvaatimusten olisi sidottava 

tietojen käsittelyyn osallistuvia 

(25) SIS-järjestelmän tietojen eheys on 

ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi olisi 

säädettävä tarvittavista suojatoimista, jotka 

koskevat SIS-tietojen käsittelyä sekä 

keskustasolla että kansallisella tasolla, jotta 

voidaan varmistaa tietojen koko 

käyttöketjun turvallisuus. Tämän asetuksen 

tätä tarkoitusta varten asianmukaisesti 

laadittujen turvallisuusvaatimusten olisi 
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viranomaisia, joiden olisi myös 

sovellettava häiriöiden raportointia 

koskevaa yhtenäistä menettelyä. 

sidottava tietojen käsittelyyn osallistuvia 

viranomaisia, joiden olisi sovellettava 

häiriöiden raportointia koskevaa yhtenäistä 

menettelyä ja joille olisi annettava tietoa 

asiaan mahdollisesti liittyvistä rikoksista 

ja seuraamuksista. 

Or. fr 

 

Tarkistus  177 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) SIS-järjestelmässä tämän asetuksen 

nojalla käsiteltyjä tietoja ei saisi siirtää 

kolmansille maille tai kansainvälisille 

järjestöille eikä antaa niiden saataville. 

(26) SIS-järjestelmässä tämän asetuksen 

nojalla käsiteltyjä tietoja ja niihin liittyviä, 

tämän asetuksen nojalla vaihdettuja 

lisätietoja ei saisi siirtää kolmansille maille 

tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa 

niiden saataville. 

Or. fr 

 

Tarkistus  178 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) SIS-järjestelmässä tämän asetuksen 

nojalla käsiteltyjä tietoja ei saisi siirtää 

kolmansille maille tai kansainvälisille 

järjestöille eikä antaa niiden saataville. 

(26) SIS-järjestelmässä tämän asetuksen 

nojalla käsiteltyjä tietoja ei saisi siirtää 

kolmansille maille tai kansainvälisille 

järjestöille eikä antaa niiden saataville 

paitsi, jos se on ehdottoman 

välttämätöntä. 

Or. en 
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Tarkistus  179 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Jotta voidaan tehostaa 

maahanmuuttoviranomaisten toimintaa 

niiden päättäessä kolmansien maiden 

kansalaisten oikeudesta tulla 

jäsenvaltioiden alueelle ja oleskella siellä 

sekä laittomasti oleskelevien kolmansien 

maiden kansalaisten palauttamisesta, niille 

on aiheellista myöntää pääsy 

SIS-järjestelmään tämän asetuksen nojalla. 

(27) Jotta voidaan tehostaa 

maahanmuuttoviranomaisten toimintaa 

niiden päättäessä kolmansien maiden 

kansalaisten oikeudesta tulla 

jäsenvaltioiden alueelle ja oleskella siellä 

sekä luvattomasti oleskelevien kolmansien 

maiden kansalaisten palauttamisesta, niille 

on aiheellista myöntää pääsy 

SIS-järjestelmään tämän asetuksen nojalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  180 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Jäsenvaltioiden viranomaisten 

tämän asetuksen nojalla suorittamaan 

henkilötietojen käsittelyyn olisi 

sovellettava asetusta (EU) 2016/67950 

silloin kun ei sovelleta direktiiviä (EU) 

2016/68051. Henkilötietojen käsittelyyn, 

jota unionin toimielimet ja elimet 

suorittavat tämän asetuksen mukaisia 

tehtäviään hoitaessaan, olisi sovellettava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 45/200152. Direktiivin 

(EU) 2016/680, asetuksen (EU) 2016/679 

ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä 

olisi tarvittaessa täsmennettävä tässä 

asetuksessa. Europolin suorittaman 

henkilötietojen käsittelyn osalta 

sovelletaan Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyövirastosta annettua 

(28) Jäsenvaltioiden viranomaisten 

tämän asetuksen nojalla suorittamaan 

henkilötietojen käsittelyyn olisi 

sovellettava asetusta (EU) 2016/67950 

silloin kun ei sovelleta direktiiviä (EU) 

2016/68051. Henkilötietojen käsittelyyn, 

jota unionin toimielimet ja elimet 

suorittavat tämän asetuksen mukaisia 

tehtäviään hoitaessaan, olisi sovellettava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 45/200152. Direktiivin 

(EU) 2016/680, asetuksen (EU) 2016/679 

ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä 

olisi tarvittaessa täsmennettävä tässä 

asetuksessa. 
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asetusta (EU) 2016/79453 (Europol-

asetus). 

_________________ _________________ 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89). 

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89). 

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 

18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 

ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 

18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 

ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 

toukokuuta 2016, Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 

sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 

2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 

2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 

korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 

135, 25.5.2016, s. 53). 

 

Or. en 

Perustelu 

Tämä lause on turha. 
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Tarkistus  181 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Jäsenvaltioiden viranomaisten 

tämän asetuksen nojalla suorittamaan 

henkilötietojen käsittelyyn olisi 

sovellettava asetusta (EU) 2016/67950 

silloin kun ei sovelleta direktiiviä (EU) 

2016/68051. Henkilötietojen käsittelyyn, 

jota unionin toimielimet ja elimet 

suorittavat tämän asetuksen mukaisia 

tehtäviään hoitaessaan, olisi sovellettava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 45/200152. Direktiivin 

(EU) 2016/680, asetuksen (EU) 2016/679 

ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 

säännöksiä olisi tarvittaessa 

täsmennettävä tässä asetuksessa. 
Europolin suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn osalta sovelletaan Euroopan 

unionin lainvalvontayhteistyövirastosta 

annettua 53 asetusta (EU) 2016/79453 

(Europol-asetus). 

(28) Jäsenvaltioiden viranomaisten 

tämän asetuksen nojalla suorittamaan 

henkilötietojen käsittelyyn olisi 

sovellettava asetusta (EU) 2016/67950 

silloin kun ei sovelleta direktiiviä (EU) 

2016/68051. Henkilötietojen käsittelyyn, 

jota unionin toimielimet ja elimet 

suorittavat tämän asetuksen mukaisia 

tehtäviään hoitaessaan, olisi sovellettava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 45/200152. Europolin 

suorittaman henkilötietojen käsittelyn 

osalta sovelletaan Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyövirastosta annettua 

53 asetusta (EU) 2016/79453 

(Europol-asetus). 

_________________ _________________ 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 

(yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/680, annettu 

27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 

viranomaisten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai 

rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
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rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89). 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89). 

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 

18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 

ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 

18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 

ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

(EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 

toukokuuta 2016, Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 

sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 

2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 

2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 

korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 

135, 25.5.2016, s. 53). 

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä 

toukokuuta 2016, Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) 

sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 

2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 

2009/936/YOS ja 2009/968/YOS 

korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 

135, 25.5.2016, s. 53). 

Or. en 

 

Tarkistus  182 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(31) Riippumattomien kansallisten 

valvontaviranomaisten olisi valvottava 

jäsenvaltioiden tämän asetuksen 

yhteydessä suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn lainmukaisuutta. Olisi 

vahvistettava rekisteröityjen oikeudet saada 

pääsy SIS-järjestelmään tallennettuihin 

henkilötietoihinsa, oikaista ja poistaa ne, ja 

tämän jälkeiset oikeussuojakeinot 

kansallisissa tuomioistuimissa sekä 

tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen. 

Sen vuoksi on aiheellista edellyttää 

jäsenvaltioilta vuosittaisia tilastotietoja. 

(31) Riippumattomien kansallisten 

valvontaviranomaisten olisi valvottava 

jäsenvaltioiden tämän asetuksen 

yhteydessä suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn lainmukaisuutta, myös 

lisätietojen vaihdon ja edelleenkäsittelyn 

osalta. Olisi vahvistettava rekisteröityjen 

oikeudet saada pääsy SIS-järjestelmään 

tallennettuihin henkilötietoihinsa, oikaista 

ja poistaa ne sekä saada korvauksia, ja 

tämän jälkeiset oikeussuojakeinot 

kansallisissa tuomioistuimissa sekä 

tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen. 

Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että 
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jäsenvaltiot laativat vakiomuotoisen 

tilastojärjestelmän, jolla raportoidaan 

vuosittain kansallisten 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetun 

yhteistyömekanismin välityksellä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  183 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(31) Riippumattomien kansallisten 

valvontaviranomaisten olisi valvottava 

jäsenvaltioiden tämän asetuksen 

yhteydessä suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn lainmukaisuutta. Olisi 

vahvistettava rekisteröityjen oikeudet saada 

pääsy SIS-järjestelmään tallennettuihin 

henkilötietoihinsa, oikaista ja poistaa ne, ja 

tämän jälkeiset oikeussuojakeinot 

kansallisissa tuomioistuimissa sekä 

tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen. 

Sen vuoksi on aiheellista edellyttää 

jäsenvaltioilta vuosittaisia tilastotietoja. 

(31) Riippumattomien kansallisten 

valvontaviranomaisten olisi valvottava 

jäsenvaltioiden tämän asetuksen 

yhteydessä suorittaman henkilötietojen 

käsittelyn lainmukaisuutta, ja niille olisi 

annettava riittävät resurssit tämän 

tehtävän suorittamiseksi. Olisi 

vahvistettava rekisteröityjen oikeudet saada 

pääsy SIS-järjestelmään tallennettuihin 

henkilötietoihinsa, oikaista ja poistaa ne, 

kansallisten tuomioistuinten 

käsiteltäväksi vietyjen asioiden määrä ja 

tämän jälkeiset oikeussuojakeinot sekä 

tuomioiden vastavuoroinen 

tunnustaminen. Sen vuoksi on aiheellista 

edellyttää jäsenvaltioilta vuosittaisia 

tilastotietoja. 

Or. en 

Perustelu 

Kansallisilla valvontaviranomaisilla olisi oltava riittävät resurssit, jotta ne voivat valvoa 

asianmukaisesti henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa. On myös tärkeää kerätä tietoja 

niiden asioiden määrästä, jotka on viety käsiteltäväksi tuomioistuimiin SIS-järjestelmän 

puitteissa toteutetun tietojenkäsittelyn osalta. 
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Tarkistus  184 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Asetuksen (EU) 2016/794 

(Europol-asetus) mukaan Europol tukee 

ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten toimintaa ja keskinäistä 

yhteistyötä terrorismin ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa 

sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On 

asianmukaista antaa Europolille pääsy 

tässä asetuksessa määriteltyihin 

kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi 

hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät erityisesti 

ihmisten salakuljetusta tutkivaan 

eurooppalaiseen keskukseen. Europolin 

yhteydessä toimivalla ihmisten 

salakuljetusta tutkivalla eurooppalaisella 

keskuksella on tärkeä strateginen rooli 

torjuttaessa laittoman muuttoliikkeen 

avustamista, joten sen olisi päästävä 

tutustumaan kuulutuksiin henkilöistä, 

joilta on evätty maahantulo jäsenvaltion 

alueelle ja oleskelu siellä joko 

rikosoikeudellisin perustein tai 

maahantulon ja oleskelun edellytysten 

täyttymättä jäämisen vuoksi. 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  185 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Asetuksen (EU) 2016/794 

(Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja 

tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

(33) Asetuksen (EU) 2016/794 

(Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja 

tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
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viranomaisten toimintaa ja keskinäistä 

yhteistyötä terrorismin ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa 

sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On 

asianmukaista antaa Europolille pääsy 

tässä asetuksessa määriteltyihin 

kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi 

hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät erityisesti 

ihmisten salakuljetusta tutkivaan 

eurooppalaiseen keskukseen. Europolin 

yhteydessä toimivalla ihmisten 

salakuljetusta tutkivalla eurooppalaisella 

keskuksella on tärkeä strateginen rooli 

torjuttaessa laittoman muuttoliikkeen 

avustamista, joten sen olisi päästävä 

tutustumaan kuulutuksiin henkilöistä, 

joilta on evätty maahantulo jäsenvaltion 

alueelle ja oleskelu siellä joko 

rikosoikeudellisin perustein tai 

maahantulon ja oleskelun edellytysten 

täyttymättä jäämisen vuoksi. 

viranomaisten toimintaa ja keskinäistä 

yhteistyötä terrorismin ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa 

sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On 

asianmukaista antaa Europolille pääsy 

tässä asetuksessa määriteltyihin 

kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi 

hoitaa tehtäviään. 

Or. en 

 

Tarkistus  186 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Asetuksen (EU) 2016/794 

(Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja 

tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten toimintaa ja keskinäistä 

yhteistyötä terrorismin ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa 

sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On 

asianmukaista antaa Europolille pääsy 

tässä asetuksessa määriteltyihin 

kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi 

hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät erityisesti 

ihmisten salakuljetusta tutkivaan 

eurooppalaiseen keskukseen. Europolin 

yhteydessä toimivalla ihmisten 

(33) Asetuksen (EU) 2016/794 

(Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja 

tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten toimintaa ja keskinäistä 

yhteistyötä terrorismin ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa 

sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On 

asianmukaista antaa Europolille pääsy 

tässä asetuksessa määriteltyihin 

kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi 

hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät erityisesti 

ihmisten salakuljetusta tutkivaan 

eurooppalaiseen keskukseen. 
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salakuljetusta tutkivalla eurooppalaisella 

keskuksella on tärkeä strateginen rooli 

torjuttaessa laittoman muuttoliikkeen 

avustamista, joten sen olisi päästävä 

tutustumaan kuulutuksiin henkilöistä, 

joilta on evätty maahantulo jäsenvaltion 

alueelle ja oleskelu siellä joko 

rikosoikeudellisin perustein tai 

maahantulon ja oleskelun edellytysten 

täyttymättä jäämisen vuoksi. 

Or. en 

Perustelu 

Ei ole selvää, millä perusteella komissio katsoo, että henkilöt, joilla on maahantulokielto, 

liittyvät laittoman muuttoliikkeen avustamiseen. Tällaista profilointia ei pitäisi tukea. 

 

Tarkistus  187 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Asetuksen (EU) 2016/794 

(Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja 

tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten toimintaa ja keskinäistä 

yhteistyötä terrorismin ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa 

sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On 

asianmukaista antaa Europolille pääsy 

tässä asetuksessa määriteltyihin 

kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi 

hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät erityisesti 

ihmisten salakuljetusta tutkivaan 

eurooppalaiseen keskukseen. Europolin 

yhteydessä toimivalla ihmisten 

salakuljetusta tutkivalla eurooppalaisella 

keskuksella on tärkeä strateginen rooli 

torjuttaessa laittoman muuttoliikkeen 

avustamista, joten sen olisi päästävä 

tutustumaan kuulutuksiin henkilöistä, joilta 

on evätty maahantulo jäsenvaltion alueelle 

(33) Asetuksen (EU) 2016/794 

(Europol-asetus) mukaan Europol tukee ja 

tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten toimintaa ja keskinäistä 

yhteistyötä terrorismin ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa 

sekä laatii analyyseja ja uhka-arvioita. On 

asianmukaista antaa Europolille pääsy 

tässä asetuksessa määriteltyihin 

kuulutusluokkiin, jotta sen olisi helpompi 

hoitaa tehtäviään, jotka liittyvät erityisesti 

ihmisten salakuljetusta tutkivaan 

eurooppalaiseen keskukseen. Europolin 

yhteydessä toimivalla ihmisten 

salakuljetusta tutkivalla eurooppalaisella 

keskuksella on tärkeä strateginen rooli 

torjuttaessa laittoman muuttoliikkeen 

avustamista, joten sen olisi päästävä 

tutustumaan kuulutuksiin henkilöistä, joilta 

on evätty maahantulo jäsenvaltion alueelle 
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ja oleskelu siellä joko rikosoikeudellisin 

perustein tai maahantulon ja oleskelun 

edellytysten täyttymättä jäämisen vuoksi. 

ja oleskelu siellä joko rajoittavien 

toimenpiteiden perusteella, 
rikosoikeudellisin perustein tai 

maahantulon ja oleskelun edellytysten 

täyttymättä jäämisen vuoksi. 

Or. fr 

 

Tarkistus  188 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Jotta voitaisiin korjata puutteet 

terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, 

ja erityisesti tietojen vaihdossa 

terrorismiin syyllistyvistä 

vierastaistelijoista, joiden liikkumisen 

seuranta on ensiarvoisen tärkeää, 

jäsenvaltioiden olisi kuulutusta 

SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava 

Europolin kanssa tietoja terrorismiin 

liittyvästä toiminnasta sekä osumista ja 

niihin liittyvistä tiedoista. Näin Europolin 

yhteydessä toimiva Euroopan 

terrorismintorjuntakeskus voisi tarkistaa, 

onko Europolin tietokannoissa 

käytettävissä lisää taustatietoa, ja tarjota 

korkealaatuisia analyysejä, jotka 

edistäisivät terroristiverkostojen 

hajottamista ja mahdollisuuksien mukaan 

niiden iskujen estämistä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Koko johdanto-osan kappale kuuluu Europol-asetukseen eikä SIS-asetukseen. Jäsenvaltioiden 

velvoitteet jakaa tietoa Europolin kanssa eivät kuulu SIS-asetukseen. 

 

Tarkistus  189 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Jotta voitaisiin korjata puutteet 

terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, ja 

erityisesti tietojen vaihdossa terrorismiin 

syyllistyvistä vierastaistelijoista, joiden 

liikkumisen seuranta on ensiarvoisen 

tärkeää, jäsenvaltioiden olisi kuulutusta 

SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava 

Europolin kanssa tietoja terrorismiin 

liittyvästä toiminnasta sekä osumista ja 

niihin liittyvistä tiedoista. Näin Europolin 

yhteydessä toimiva Euroopan 

terrorismintorjuntakeskus voisi tarkistaa, 

onko Europolin tietokannoissa 

käytettävissä lisää taustatietoa, ja tarjota 

korkealaatuisia analyysejä, jotka 

edistäisivät terroristiverkostojen 

hajottamista ja mahdollisuuksien mukaan 

niiden iskujen estämistä. 

(34) Jotta voitaisiin korjata puutteet 

terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, ja 

erityisesti tietojen vaihdossa terrorismiin 

syyllistyvistä vierastaistelijoista, joiden 

liikkumisen seuranta on ensiarvoisen 

tärkeää, jäsenvaltioiden olisi kuulutusta 

SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava 

Europolin kanssa tietoja terrorismiin 

liittyvästä toiminnasta sekä osumista, 

niihin liittyvistä tiedoista ja tiedoista 

kuulutuksen täytäntöön panematta 

jättämisestä. Näin Europolin yhteydessä 

toimiva Euroopan 

terrorismintorjuntakeskus voisi tarkistaa, 

onko Europolin tietokannoissa 

käytettävissä lisää taustatietoa, ja tarjota 

korkealaatuisia analyysejä, jotka 

edistäisivät terroristiverkostojen 

hajottamista ja mahdollisuuksien mukaan 

niiden iskujen estämistä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  190 

Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Jotta voitaisiin korjata puutteet 

terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, ja 

erityisesti tietojen vaihdossa terrorismiin 

syyllistyvistä vierastaistelijoista, joiden 

liikkumisen seuranta on ensiarvoisen 

tärkeää, jäsenvaltioiden olisi kuulutusta 

SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava 

Europolin kanssa tietoja terrorismiin 

(34) Jotta voitaisiin korjata puutteet 

terrorismia koskevien tietojen vaihdossa, ja 

erityisesti tietojen vaihdossa terrorismiin 

syyllistyvistä vierastaistelijoista, joiden 

liikkumisen seuranta on ensiarvoisen 

tärkeää, jäsenvaltioiden olisi kuulutusta 

SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava 

Europolin kanssa tietoja terrorismiin 
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liittyvästä toiminnasta sekä osumista ja 

niihin liittyvistä tiedoista. Näin Europolin 

yhteydessä toimiva Euroopan 

terrorismintorjuntakeskus voisi tarkistaa, 

onko Europolin tietokannoissa 

käytettävissä lisää taustatietoa, ja tarjota 

korkealaatuisia analyysejä, jotka 

edistäisivät terroristiverkostojen 

hajottamista ja mahdollisuuksien mukaan 

niiden iskujen estämistä. 

liittyvästä toiminnasta sekä osumista ja 

niihin liittyvistä tiedoista. Näin Europolin 

yhteydessä toimiva Euroopan 

terrorismintorjuntakeskus voisi tarkistaa 

välittömästi, onko Europolin 

tietokannoissa käytettävissä lisää 

taustatietoa, ja tarjota korkealaatuisia 

analyysejä, jotka edistäisivät 

terroristiverkostojen hajottamista ja 

mahdollisuuksien mukaan niiden iskujen 

estämistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  191 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Lisäksi on tarpeen vahvistaa selkeät 

Europolia koskevat säännöt SIS-tietojen 

käsittelystä ja lataamisesta, jotta 

mahdollistetaan SIS-järjestelmän 

mahdollisimman kattava käyttö, 

edellyttäen, että tässä asetuksessa ja 

asetuksessa (EU) 2016/794 säädettyjä 

tietosuojavaatimuksia noudatetaan. Jos 

Europolin SIS-järjestelmässä tekemän haun 

ansiosta käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt 

kuulutuksen, Europol ei voi toteuttaa 

vaadittavia toimia. Sen vuoksi sen olisi 

ilmoitettava asiasta asianomaiselle 

jäsenvaltiolle, jotta tämä voi seurata 

tapausta. 

(35) Lisäksi on tarpeen vahvistaa selkeät 

Europolia koskevat säännöt SIS-tietojen 

käsittelystä ja lataamisesta, jotta 

mahdollistetaan SIS-järjestelmän 

mahdollisimman kattava käyttö, 

edellyttäen, että unionin lainsäädännössä 

säädettyjä tietosuojavaatimuksia 

noudatetaan. Jos Europolin 

SIS-järjestelmässä tekemän haun ansiosta 

käy ilmi, että jäsenvaltio on tehnyt 

kuulutuksen, Europol ei voi toteuttaa 

vaadittavia toimia. Sen vuoksi sen olisi 

ilmoitettava asiasta välittömästi 

asianomaiselle jäsenvaltiolle, jotta tämä voi 

seurata tapausta. 

Or. en 

 

Tarkistus  192 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 36 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(36) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) 2016/162454 

säädetään, että tätä asetusta sovellettaessa 

vastaanottavan jäsenvaltion on 

valtuutettava Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien jäsenet tai Euroopan 

raja- ja merivartioviraston palveluksessa 

olevien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenet 

käyttämään eurooppalaisia tietokantoja, 

joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, 

rajojen valvontaa ja palauttamista 

koskevien, toimintasuunnitelmassa 

esitettyjen operatiivisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Muut asiaankuuluvat 

unionin virastot, erityisesti Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukivirasto ja 

Europol, voivat lähettää muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmien osana myös 

asiantuntijoita, jotka eivät kuulu näiden 

unionin virastojen henkilöstöön. 

Euroopan raja- ja merivartioryhmien, 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ryhmien sekä 

muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

mukanaolon tarkoituksena on vahvistaa 

avunpyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden 

teknisiä ja operatiivisia valmiuksia. 

Erityisesti tämä koskee jäsenvaltioita, 

joihin kohdistuu suhteettoman suuria 

muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. 

Euroopan raja- ja merivartioryhmille, 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ryhmille sekä 

muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmille 

osoitettujen tehtävien hoitaminen 

edellyttää pääsyä SIS-järjestelmään 

käyttäen Euroopan raja- ja 

merivartioviraston ylläpitämää teknistä 

käyttöliittymää, josta on yhteys 

SIS-keskusjärjestelmään. Jos henkilöstön 

ryhmän tai ryhmien SIS-järjestelmään 

tekemästä hausta käy ilmi, että jäsenvaltio 

on tehnyt kuulutuksen, ryhmän tai 

Poistetaan. 
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henkilöstön jäsen ei voi toteuttaa 

vaadittua toimenpidettä, ellei hänellä ole 

tähän vastaanottavan jäsenvaltion lupaa. 

Sen vuoksi asiasta olisi ilmoitettava 

asianomaisille jäsenvaltioille, jotta nämä 

voivat seurata tapausta. 

_________________  

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/1624, annettu 

14 päivänä syyskuuta 2016, 

Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta 

sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja 

neuvoston päätöksen 2005/267/EY 

kumoamisesta, EUVL L 251, 16.9.2016, 

s. 1. 

 

Or. fr 

 

Tarkistus  193 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(36) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2016/162454 säädetään, 

että tätä asetusta sovellettaessa 

vastaanottavan jäsenvaltion on 

valtuutettava Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien jäsenet tai Euroopan 

raja- ja merivartioviraston palveluksessa 

olevien, palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenet 
käyttämään eurooppalaisia tietokantoja, 

joiden käyttö on tarpeen rajatarkastuksia, 

rajojen valvontaa ja palauttamista 

koskevien, toimintasuunnitelmassa 

esitettyjen operatiivisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Muut asiaankuuluvat 

(36) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2016/162454 säädetään, 

että tätä asetusta sovellettaessa 

vastaanottavan jäsenvaltion on 

valtuutettava Euroopan raja- ja 

merivartioviraston palveluksessa olevat 
Euroopan raja- ja merivartioryhmien 

jäsenet käyttämään eurooppalaisia 

tietokantoja, joiden käyttö on tarpeen 

rajatarkastuksia, rajojen valvontaa ja 

palauttamista koskevien, 

toimintasuunnitelmassa esitettyjen 

operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Muut asiaankuuluvat unionin virastot, 

erityisesti Euroopan turvapaikka-asioiden 
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unionin virastot, erityisesti Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukivirasto ja 

Europol, voivat lähettää muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmien osana myös 

asiantuntijoita, jotka eivät kuulu näiden 

unionin virastojen henkilöstöön. Euroopan 

raja- ja merivartioryhmien, palauttamiseen 

liittyviin tehtäviin osallistuvan 

henkilöstön ryhmien sekä muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmien mukanaolon 

tarkoituksena on vahvistaa avunpyynnön 

esittäneiden jäsenvaltioiden teknisiä ja 

operatiivisia valmiuksia. Erityisesti tämä 

koskee jäsenvaltioita, joihin kohdistuu 

suhteettoman suuria muuttoliikkeeseen 

liittyviä haasteita. Euroopan raja- ja 

merivartioryhmille, palauttamiseen 

liittyviin tehtäviin osallistuvan 

henkilöstön ryhmille sekä muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmille osoitettujen 

tehtävien hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään käyttäen Euroopan raja- 

ja merivartioviraston ylläpitämää teknistä 

käyttöliittymää, josta on yhteys 

SIS-keskusjärjestelmään. Jos henkilöstön 

ryhmän tai ryhmien SIS-järjestelmään 

tekemästä hausta käy ilmi, että jäsenvaltio 

on tehnyt kuulutuksen, ryhmän tai 

henkilöstön jäsen ei voi toteuttaa vaadittua 

toimenpidettä, ellei hänellä ole tähän 

vastaanottavan jäsenvaltion lupaa. Sen 

vuoksi asiasta olisi ilmoitettava 

asianomaisille jäsenvaltioille, jotta nämä 

voivat seurata tapausta. 

tukivirasto ja Europol, voivat lähettää 

muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

osana myös asiantuntijoita, jotka eivät 

kuulu näiden unionin virastojen 

henkilöstöön. Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien sekä muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmien mukanaolon 

tarkoituksena on vahvistaa avunpyynnön 

esittäneiden jäsenvaltioiden teknisiä ja 

operatiivisia valmiuksia. Erityisesti tämä 

koskee jäsenvaltioita, joihin kohdistuu 

suhteettoman suuria muuttoliikkeeseen 

liittyviä haasteita. Euroopan raja- ja 

merivartioryhmille sekä muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmille osoitettujen 

tehtävien hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään käyttäen Euroopan raja- 

ja merivartioviraston ylläpitämää teknistä 

käyttöliittymää, josta on yhteys 

SIS-keskusjärjestelmään. Jos henkilöstön 

ryhmän tai ryhmien SIS-järjestelmään 

tekemästä hausta käy ilmi, että jäsenvaltio 

on tehnyt kuulutuksen, ryhmän tai 

henkilöstön jäsen ei voi toteuttaa vaadittua 

toimenpidettä, ellei hänellä ole tähän 

vastaanottavan jäsenvaltion lupaa. Sen 

vuoksi asiasta olisi ilmoitettava 

asianomaisille jäsenvaltioille, jotta nämä 

voivat seurata tapausta. 

_________________ _________________ 

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä 

syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja 

merivartiostosta ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 

muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 

2007/2004 ja neuvoston päätöksen 

2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 

16.9.2016, s. 1). 

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä 

syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja 

merivartiostosta ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 

muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 

2007/2004 ja neuvoston päätöksen 

2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 

16.9.2016, s. 1). 
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Or. en 

Perustelu 

Poistettu tekstinosa on tarpeeton. Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun 

asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmillä ”on oltava valmiudet hoitaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkia 

valtuuksia, jotka liittyvät (...) palauttamiseen ja ovat tarpeen (...) direktiivin 2008/115/EY 

(palautusdirektiivi) tavoitteiden saavuttamiseksi”. Toisin sanoen eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmät suorittavat kaikki palauttamiseen liittyvät tehtävät. Ei ole tarpeen 

myöntää pääsyä Euroopan raja- ja merivartioviraston muille ryhmille. 

 

Tarkistus  194 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (36 a) Euroopan unionin avointen 

rajojen politiikka yllyttää ja rohkaisee yhä 

useampia maahantulijoita yrittämään 

Välimeren ylitystä. 

Or. en 

 

Tarkistus  195 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Asetuksen (EU) 2016/1624 

mukaan Euroopan raja- ja 

merivartiovirasto laatii riskianalyysejä. 

Nämä riskianalyysit kattavat kaikki 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden 

kannalta olennaiset seikat, erityisesti 

uhkat, jotka voivat vaikuttaa ulkorajojen 

toimintaan tai turvallisuuteen. 

SIS-järjestelmään tämän asetuksen 

mukaisesti tehdyt kuulutukset, erityisesti 

Poistetaan. 
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kuulutukset, jotka koskevat maahantulon 

ja maassa oleskelun epäämistä, ovat 

olennaisia tietoja arvioitaessa mahdollisia 

ulkorajoihin vaikuttavia uhkia, minkä 

vuoksi niiden olisi oltava saatavilla 

Euroopan raja- ja merivartioviraston 

tehtävänä olevan riskianalyysin laatimista 

varten. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolle osoitettujen 

riskianalyysiin liittyvien tehtävien 

hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään. Lisäksi komission 

ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta55 esitetään, että 

Euroopan raja- ja merivartiovirastoon 

kuuluva ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi 

ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia 

SIS-järjestelmästä suorittaakseen 

matkustuslupaa koskevien hakemusten 

arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään 

muun muassa sen tarkistamista, onko 

matkustuslupaa hakevasta kolmannen 

maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. 

Tätä varten myös Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoon kuuluvalla 

ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy 

SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on 

tarpeen sen toimeksiannon 

toteuttamiseksi, toisin sanoen kaikkiin 

sellaisia kolmansien maiden kansalaisia 

koskeviin kuulutusluokkiin, joista on 

tehty maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus tai joihin 

sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, 

jonka tarkoituksena on estää pääsy 

jäsenvaltioihin tai kauttakulku 

jäsenvaltioiden kautta. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. fr 

 

Tarkistus  196 
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Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Asetuksen (EU) 2016/1624 

mukaan Euroopan raja- ja 

merivartiovirasto laatii riskianalyysejä. 

Nämä riskianalyysit kattavat kaikki 

Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden 

kannalta olennaiset seikat, erityisesti 

uhkat, jotka voivat vaikuttaa ulkorajojen 

toimintaan tai turvallisuuteen. 

SIS-järjestelmään tämän asetuksen 

mukaisesti tehdyt kuulutukset, erityisesti 

kuulutukset, jotka koskevat maahantulon 

ja maassa oleskelun epäämistä, ovat 

olennaisia tietoja arvioitaessa mahdollisia 

ulkorajoihin vaikuttavia uhkia, minkä 

vuoksi niiden olisi oltava saatavilla 

Euroopan raja- ja merivartioviraston 

tehtävänä olevan riskianalyysin laatimista 

varten. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolle osoitettujen 

riskianalyysiin liittyvien tehtävien 

hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään. Lisäksi komission 

ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta55 esitetään, että 

Euroopan raja- ja merivartiovirastoon 

kuuluva ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi 

ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia 

SIS-järjestelmästä suorittaakseen 

matkustuslupaa koskevien hakemusten 

arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään 

muun muassa sen tarkistamista, onko 

matkustuslupaa hakevasta kolmannen 

maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. 

Tätä varten myös Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoon kuuluvalla 

ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy 

SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on 

tarpeen sen toimeksiannon 

toteuttamiseksi, toisin sanoen kaikkiin 

Poistetaan. 
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sellaisia kolmansien maiden kansalaisia 

koskeviin kuulutusluokkiin, joista on 

tehty maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus tai joihin 

sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, 

jonka tarkoituksena on estää pääsy 

jäsenvaltioihin tai kauttakulku 

jäsenvaltioiden kautta. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. en 

 

Tarkistus  197 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Asetuksen (EU) 2016/1624 mukaan 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto laatii 

riskianalyysejä. Nämä riskianalyysit 

kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden kannalta olennaiset 

seikat, erityisesti uhkat, jotka voivat 

vaikuttaa ulkorajojen toimintaan tai 

turvallisuuteen. SIS-järjestelmään tämän 

asetuksen mukaisesti tehdyt kuulutukset, 

erityisesti kuulutukset, jotka koskevat 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä, ovat olennaisia tietoja 

arvioitaessa mahdollisia ulkorajoihin 

vaikuttavia uhkia, minkä vuoksi niiden 

olisi oltava saatavilla Euroopan raja- ja 

merivartioviraston tehtävänä olevan 

riskianalyysin laatimista varten. Euroopan 

raja- ja merivartiovirastolle osoitettujen 

riskianalyysiin liittyvien tehtävien 

hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään. Lisäksi komission 

ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 

(37) Asetuksen (EU) 2016/1624 mukaan 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto laatii 

riskianalyysejä. Nämä riskianalyysit 

kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden kannalta olennaiset 

seikat, erityisesti uhkat, jotka voivat 

vaikuttaa ulkorajojen toimintaan tai 

turvallisuuteen. SIS-järjestelmään tämän 

asetuksen mukaisesti tehdyt kuulutukset, 

erityisesti kuulutukset, jotka koskevat 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä, ovat olennaisia tietoja 

arvioitaessa mahdollisia ulkorajoihin 

vaikuttavia uhkia, minkä vuoksi niiden 

olisi oltava saatavilla Euroopan raja- ja 

merivartioviraston tehtävänä olevan 

riskianalyysin laatimista varten. Euroopan 

raja- ja merivartiovirastolle osoitettujen 

riskianalyysiin liittyvien tehtävien 

hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään. 
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(ETIAS) perustamisesta55 esitetään, että 

Euroopan raja- ja merivartiovirastoon 

kuuluva ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi 

ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia 

SIS-järjestelmästä suorittaakseen 

matkustuslupaa koskevien hakemusten 

arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään 

muun muassa sen tarkistamista, onko 

matkustuslupaa hakevasta kolmannen 

maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. 

Tätä varten myös Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoon kuuluvalla 

ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy 

SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on 

tarpeen sen toimeksiannon 

toteuttamiseksi, toisin sanoen kaikkiin 

sellaisia kolmansien maiden kansalaisia 

koskeviin kuulutusluokkiin, joista on 

tehty maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus tai joihin 

sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, 

jonka tarkoituksena on estää pääsy 

jäsenvaltioihin tai kauttakulku 

jäsenvaltioiden kautta. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. en 

Perustelu 

ETIAS-järjestelmästä ei ole tässä vaiheessa poliittista sopimusta. 

 

Tarkistus  198 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Asetuksen (EU) 2016/1624 mukaan 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto laatii 

riskianalyysejä. Nämä riskianalyysit 

kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn 

(37) Asetuksen (EU) 2016/1624 mukaan 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto laatii 

riskianalyysejä. Nämä riskianalyysit 

kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn 
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rajaturvallisuuden kannalta olennaiset 

seikat, erityisesti uhkat, jotka voivat 

vaikuttaa ulkorajojen toimintaan tai 

turvallisuuteen. SIS-järjestelmään tämän 

asetuksen mukaisesti tehdyt kuulutukset, 

erityisesti kuulutukset, jotka koskevat 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä, ovat olennaisia tietoja 

arvioitaessa mahdollisia ulkorajoihin 

vaikuttavia uhkia, minkä vuoksi niiden 

olisi oltava saatavilla Euroopan raja- ja 

merivartioviraston tehtävänä olevan 

riskianalyysin laatimista varten. Euroopan 

raja- ja merivartiovirastolle osoitettujen 

riskianalyysiin liittyvien tehtävien 

hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään. Lisäksi komission 

ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta55 esitetään, että 

Euroopan raja- ja merivartiovirastoon 

kuuluva ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi 
ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia 

SIS-järjestelmästä suorittaakseen 

matkustuslupaa koskevien hakemusten 

arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään 

muun muassa sen tarkistamista, onko 

matkustuslupaa hakevasta kolmannen 

maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. 

Tätä varten myös Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoon kuuluvalla 

ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy 

SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on 

tarpeen sen toimeksiannon toteuttamiseksi, 

toisin sanoen kaikkiin sellaisia kolmansien 

maiden kansalaisia koskeviin 

kuulutusluokkiin, joista on tehty 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus tai joihin 

sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, jonka 

tarkoituksena on estää pääsy 

jäsenvaltioihin tai kauttakulku 

jäsenvaltioiden kautta. 

rajaturvallisuuden kannalta olennaiset 

seikat, erityisesti uhkat, jotka voivat 

vaikuttaa ulkorajojen toimintaan tai 

turvallisuuteen. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolle osoitettujen 

riskianalyysiin liittyvien tehtävien 

hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmän tilastotietoihin mutta ei 

henkilötietoihin. Lisäksi komission 

ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta esitetään, että 

Euroopan raja- ja merivartiovirastoon 

kuuluvan ETIAS-keskusyksikön on ehkä 

suoritettava ETIAS-järjestelmän kautta 

tarkistuksia SIS-järjestelmästä 

suorittaakseen matkustuslupaa koskevien 

hakemusten arvioinnin, jonka yhteydessä 

edellytetään muun muassa sen 

tarkistamista, onko matkustuslupaa 

hakevasta kolmannen maan kansalaisesta 

tehty SIS-kuulutus. Jos ETIAS-asetus 

hyväksytään, myös Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoon kuuluvalla 

ETIAS-keskusyksiköllä olisi siksi oltava 

pääsy SIS-järjestelmään siinä määrin kuin 

on tarpeen sen toimeksiannon 

toteuttamiseksi, toisin sanoen kaikkiin 

sellaisia kolmansien maiden kansalaisia 

koskeviin kuulutusluokkiin, joista on tehty 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus tai joihin 

sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, jonka 

tarkoituksena on estää pääsy 

jäsenvaltioihin tai kauttakulku 

jäsenvaltioiden kautta. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  
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Or. en 

Perustelu 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto tarvitsee pääsy SIS-järjestelmän tilastotietoihin 

arviointiensa tekemiseksi. Se ei tarvitse niiden vuoksi pääsyä henkilötietoihin. 

ETIAS-ehdotusta käsitellään parlamentissa edelleen. Ei ole asianmukaista olettaa, että se 

hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  199 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Asetuksen (EU) 2016/1624 mukaan 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto laatii 

riskianalyysejä. Nämä riskianalyysit 

kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden kannalta olennaiset 

seikat, erityisesti uhkat, jotka voivat 

vaikuttaa ulkorajojen toimintaan tai 

turvallisuuteen. SIS-järjestelmään tämän 

asetuksen mukaisesti tehdyt kuulutukset, 

erityisesti kuulutukset, jotka koskevat 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä, ovat olennaisia tietoja 

arvioitaessa mahdollisia ulkorajoihin 

vaikuttavia uhkia, minkä vuoksi niiden 

olisi oltava saatavilla Euroopan raja- ja 

merivartioviraston tehtävänä olevan 

riskianalyysin laatimista varten. Euroopan 

raja- ja merivartiovirastolle osoitettujen 

riskianalyysiin liittyvien tehtävien 

hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään. Lisäksi komission 

ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta55 esitetään, että 

Euroopan raja- ja merivartiovirastoon 

kuuluva ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi 

ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia 

SIS-järjestelmästä suorittaakseen 

(37) Asetuksen (EU) 2016/1624 mukaan 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto laatii 

haavoittuvuusarviointeja ja 
riskianalyysejä. Nämä riskianalyysit 

kattavat kaikki Euroopan yhdennetyn 

rajaturvallisuuden kannalta olennaiset 

seikat, erityisesti uhkat, jotka voivat 

vaikuttaa ulkorajojen toimintaan tai 

turvallisuuteen. Kuulutukset, jotka 

koskevat maahantulon ja maassa 

oleskelun epäämistä tai rajoittavaa 

toimenpidettä, jonka tarkoituksena on 

estää pääsy jäsenvaltioihin tai 

kauttakulku jäsenvaltioiden kautta, ja 

jotka on tehty SIS-järjestelmään tämän 

asetuksen mukaisesti, ovat olennaisia 

tietoja arvioitaessa mahdollisia 

ulkorajoihin vaikuttavia uhkia, minkä 

vuoksi niiden olisi oltava saatavilla 

Euroopan raja- ja merivartioviraston 

tehtävänä olevan riskianalyysin laatimista 

varten. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolle osoitettujen 

riskianalyysiin liittyvien tehtävien 

hoitaminen edellyttää pääsyä 

SIS-järjestelmään. Lisäksi komission 

ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi EU:n 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän 
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matkustuslupaa koskevien hakemusten 

arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään 

muun muassa sen tarkistamista, onko 

matkustuslupaa hakevasta kolmannen 

maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. 

Tätä varten myös Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoon kuuluvalla 

ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy 

SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on 

tarpeen sen toimeksiannon toteuttamiseksi, 

toisin sanoen kaikkiin sellaisia kolmansien 

maiden kansalaisia koskeviin 

kuulutusluokkiin, joista on tehty 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus tai joihin 

sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, jonka 

tarkoituksena on estää pääsy 

jäsenvaltioihin tai kauttakulku 

jäsenvaltioiden kautta. 

(ETIAS) perustamisesta55 esitetään, että 

Euroopan raja- ja merivartiovirastoon 

kuuluva ETIAS-keskusyksikkö suorittaisi 

ETIAS-järjestelmän kautta tarkistuksia 

SIS-järjestelmästä suorittaakseen 

matkustuslupaa koskevien hakemusten 

arvioinnin, jonka yhteydessä edellytetään 

muun muassa sen tarkistamista, onko 

matkustuslupaa hakevasta kolmannen 

maan kansalaisesta tehty SIS-kuulutus. 

Tätä varten myös Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoon kuuluvalla 

ETIAS-keskusyksiköllä olisi oltava pääsy 

SIS-järjestelmään siinä määrin kuin on 

tarpeen sen toimeksiannon toteuttamiseksi, 

toisin sanoen kaikkiin sellaisia kolmansien 

maiden kansalaisia koskeviin 

kuulutusluokkiin, joista on tehty 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus tai joihin 

sovelletaan rajoittavaa toimenpidettä, jonka 

tarkoituksena on estää pääsy 

jäsenvaltioihin tai kauttakulku 

jäsenvaltioiden kautta. 

_________________ _________________ 

55 COM(2016) 731 final. 55 COM(2016) 731 final. 

Or. fr 

 

Tarkistus  200 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (37 a) Muistutetaan, että unioni on 

Schengen-alueen perustamisesta lähtien 

ollut rajaton alue. Korostetaan, että nyt 

jäsenvaltioilla on tarve palauttaa 

kansallisten rajojen suojelu suvereeneille 

kansallisvaltioille. 

Or. en 



 

AM\1134513FI.docx 55/186 PE609.653v02-00 

 FI 

 

Tarkistus  201 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 38 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(38) Tämän asetuksen säännöksillä ei 

voida kattaa tyhjentävästi eräitä 

SIS-järjestelmän osatekijöitä niiden 

teknisen luonteen, yksityiskohtaisuuden ja 

jatkuvan päivitystarpeen vuoksi. Tällaisia 

ovat esimerkiksi tekniset säännöt, jotka 

koskevat tietojen tallentamista, 

päivittämistä, poistamista ja hakua, tietojen 

laatu, biometrisiin tunnisteisiin liittyvät 

hakusäännöt sekä säännöt, jotka koskevat 

kuulutusten yhteensopivuutta ja 

ensisijaisjärjestystä, liputuksen lisäämistä, 

kuulutusten välisiä linkkejä, kuulutusten 

voimassaolon päättymispäivän 

määrittämistä ja lisätietojen vaihtamista. 

Näitä osatekijöitä koskeva 

täytäntöönpanovalta olisi näin ollen 

siirrettävä komissiolle. Kuulutusten 

hakemista koskevissa teknisissä säännöissä 

olisi otettava huomioon kansallisten 

sovellusten moitteeton toiminta. 

(38) Tämän asetuksen säännöksillä ei 

voida kattaa tyhjentävästi eräitä 

SIS-järjestelmän osatekijöitä niiden 

teknisen luonteen, yksityiskohtaisuuden ja 

jatkuvan päivitystarpeen vuoksi. Tällaisia 

ovat esimerkiksi tekniset säännöt, jotka 

koskevat tietojen tallentamista, 

päivittämistä, poistamista ja hakua, tietojen 

laatu, biometrisiin tunnisteisiin liittyvät 

hakusäännöt sekä säännöt, jotka koskevat 

kuulutusten yhteensopivuutta ja 

ensisijaisjärjestystä, liputuksen lisäämistä, 

kuulutusten välisiä linkkejä. Näitä 

osatekijöitä koskeva täytäntöönpanovalta 

olisi näin ollen siirrettävä komissiolle. 

Kuulutusten hakemista koskevissa 

teknisissä säännöissä olisi otettava 

huomioon kansallisten sovellusten 

moitteeton toiminta. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella tavoitellaan johdonmukaisuutta jäljempänä esitettyjen tarkistusten kanssa. 

 

Tarkistus  202 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (39 a) Sekä itse SIS-järjestelmän että 

kuulutusten lisätietojen vaihdosta 

vastaavien SIRENE-toimistojen sujuvan 

toiminnan varmistamiseksi komissiolle 

olisi siirrettävä valta hyväksyä 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti 

SIRENE-käsikirjan hyväksymistä varten. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus perustuu jäljempänä esitettyihin tarkistuksiin, joiden tarkoituksena on varmistaa, 

että SIRENE-käsikirjan hyväksyminen edellyttää delegoitua säädöstä. 

 

Tarkistus  203 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(42) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

Erityisesti tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan turvallinen ympäristö 

kaikille Euroopan unionin alueella asuville 

henkilöille ja laittomien muuttajien 

suojaaminen hyväksikäytöltä ja 

ihmiskaupalta mahdollistamalla heidän 

tunnistamisensa; tässä yhteydessä 

noudatetaan täysimääräisesti 

henkilötietojen suojaa. 

(42) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

Erityisesti tässä asetuksessa olisi 

kunnioitettava täysin henkilötietojen 

suojaa perusoikeuskirjan 8 artiklan 

mukaisesti ja pyrittävä varmistamaan 

turvallinen ympäristö kaikille Euroopan 

unionin alueella asuville henkilöille ja 

laittomien muuttajien suojaaminen 

hyväksikäytöltä ja ihmiskaupalta. 

Or. en 
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Perustelu 

Kielellinen tarkistus, jonka tarkoituksena on toistaa henkilötietojen suojaamisen 

välttämättömyys, sillä se on perusoikeus. Virkkeen viimeinen osa on epäselvä ja 

harhaanjohtava. 

 

Tarkistus  204 

Lorenzo Fontana 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(42) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

Erityisesti tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan turvallinen ympäristö 

kaikille Euroopan unionin alueella asuville 

henkilöille ja laittomien muuttajien 

suojaaminen hyväksikäytöltä ja 

ihmiskaupalta mahdollistamalla heidän 

tunnistamisensa; tässä yhteydessä 

noudatetaan täysimääräisesti 

henkilötietojen suojaa. 

(42) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

Erityisesti tällä asetuksella pyritään 

varmistamaan turvallinen ympäristö 

kaikille Euroopan unionin alueella asuville 

henkilöille ja laittomien muuttajien 

suojaaminen hyväksikäytöltä ja 

ihmiskaupalta mahdollistamalla heidän 

tunnistamisensa, mielellään kolmansissa 

maissa; tässä yhteydessä noudatetaan 

täysimääräisesti henkilötietojen suojaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  205 

Emil Radev 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 49 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(49) Bulgarian ja Romanian osalta tämä 

asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 

4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 

Schengenin säännöstöön perustuva tai 

muuten siihen liittyvä säädös, ja sitä olisi 

tarkasteltava yhdessä Schengenin 

tietojärjestelmää koskevien Schengenin 

(49) Bulgarian ja Romanian osalta tämä 

asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 

4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 

Schengenin säännöstöön perustuva tai 

muuten siihen liittyvä säädös, jonka tulisi 

johtaa Schengenin tietojärjestelmää 

koskevien Schengenin säännöstön 
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säännöstön määräysten soveltamisesta 

Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa 

annetun neuvoston päätöksen 

2010/365/66EU66 kanssa. 

määräysten soveltamisesta Bulgarian 

tasavallassa ja Romaniassa annetun 

neuvoston päätöksen 2010/365/EU66 

määräysten soveltamisen muutokseen, 

jotta kumpikin jäsenvaltio soveltaisi 

asianomaisia säännöksiä täysimääräisesti. 

_________________ _________________ 

66 EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17. 66 EUVL L 166, 1.7.2010, s. 17. 

Or. bg 

Tarkistus  206 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) ’kuulutuksella’ tarkoitetaan sitä, 

että SIS-järjestelmään tallennetaan joukko 

tietoja, mukaan luettuina 22 artiklassa 

tarkoitettuja biometrisiä tunnisteita, joiden 

avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat 

tunnistaa henkilön tietyn toimenpiteen 

toteuttamiseksi; 

a) ’kuulutuksella’ tarkoitetaan sitä, 

että SIS-järjestelmään tallennetaan 

tarvittaessa joukko tietoja, mukaan 

luettuina 22 artiklassa tarkoitettuja 

biometrisiä tunnisteita, joiden avulla 

toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa 

henkilön tietyn toimenpiteen 

toteuttamiseksi; 

Or. en 

Perustelu 

Biometristen tietojen tallentamisesta SIS-järjestelmään pitäisi olla selkeät säännöt. 

Kuulutuksen pitäisi sisältää kyseisiä biometrisiä tietoja vain tarvittaessa. 

 

Tarkistus  207 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) ’kuulutuksella’ tarkoitetaan sitä, 

että SIS-järjestelmään tallennetaan joukko 

a) ’kuulutuksella’ tarkoitetaan sitä, 

että SIS-järjestelmään tallennetaan 
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tietoja, mukaan luettuina 22 artiklassa 

tarkoitettuja biometrisiä tunnisteita, joiden 

avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat 

tunnistaa henkilön tietyn toimenpiteen 

toteuttamiseksi; 

tarvittaessa joukko tietoja, mukaan 

luettuina 22 artiklassa tarkoitettuja 

biometrisiä tunnisteita, joiden avulla 

toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa 

henkilön tietyn toimenpiteen 

toteuttamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  208 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) ’lisätiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, 

jotka eivät ole osa SIS-järjestelmään 

tallennettuja kuulutustietoja, mutta jotka 

liittyvät SIS-kuulutuksiin ja joita 

vaihdetaan, 

b) ’lisätiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, 

jotka eivät ole osa SIS-järjestelmään 

tallennettuja kuulutustietoja, mutta jotka 

liittyvät SIS-kuulutuksiin ja joita 

SIRENE-toimistot vaihtavat, 

Or. fr 

 

Tarkistus  209 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d a) ’laittomalla oleskelulla’ 

tarkoitetaan sellaisen kolmannen maan 

kansalaisen oleskelua jäsenvaltion 

alueella, joka ei täytä tai ei enää täytä 

Schengenin rajasäännöstön 5 artiklassa 

säädettyjä maahantulon edellytyksiä tai 

muita maahantulon, maassa oleskelun tai 

asumisen edellytyksiä kyseisessä 

jäsenvaltiossa; 

Or. fr 
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Perustelu 

Palautusdirektiivin mukainen määritelmä: Schengenin rajasäännöstön 5 artiklasta on tullut 

6 artikla. 

 

Tarkistus  210 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f a) ’varmennetulla henkilöllisyydellä’ 

(todettu henkilöllisyys) tarkoitetaan, että 

henkilöllisyys on varmennettu aitojen 

henkilötodistusten, passin tai 

toimivaltaisten viranomaisten lausunnon 

perusteella; 

Or. fr 

 

Tarkistus  211 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f b) ’varmentamattomalla 

henkilöllisyydellä’ tarkoitetaan kaikkia 

henkilöllisyyksiä, joiden todistamiseksi ei 

ole riittävästi todisteita; 

Or. fr 

 

Tarkistus  212 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 f c) ’henkilöllisyyden 

väärinkäyttämisellä’ (sukunimi, etunimi, 

syntymäaika) tarkoitetaan, että henkilö, 

josta on tehty kuulutus 

SIS-järjestelmässä, käyttää jonkun toisen 

henkilön henkilöllisyyttä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  213 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f d) ’peitenimellä’ tarkoitetaan 

keksittyä henkilöllisyyttä, jota muilla 

nimillä tunnettu henkilö käyttää; 

Or. fr 

 

Tarkistus  214 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

g) ’henkilötietojen käsittelyllä’ 

tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita 

kohdistetaan henkilötietoihin tai 

henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin 

joko automaattista tietojenkäsittelyä 

käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen 

keräämistä tai niihin kirjautumista, tietojen 

järjestämistä, jäsentämistä, tallentamista, 

muokkaamista tai muuttamista, hakua, 

tietoihin tutustumista tai niiden käyttöä, 

tietojen luovuttamista siirtämällä, 

g) ’henkilötietojen käsittelyllä’ 

tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita 

kohdistetaan henkilötietoihin tai 

henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin 

joko automaattista tietojenkäsittelyä 

käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen 

keräämistä, rekisteröintiä tai niihin 

kirjautumista, tietojen järjestämistä, 

jäsentämistä, tallentamista, muokkaamista 

tai muuttamista, hakua, tietoihin 

tutustumista tai niiden käyttöä, tietojen 
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levittämällä tai asettamalla ne muutoin 

saataville, tietojen yhteensovittamista tai 

yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai 

tuhoamista, 

luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai 

asettamalla ne muutoin saataville, tietojen 

yhteensovittamista tai yhdistämistä, 

rajoittamista, poistamista tai tuhoamista, 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa korvataan neuvoston nykyisen SIS II -päätöksen ”rekisteröinti” 

sanalla ”kirjautuminen”. On asianmukaista lisätä toimien luetteloon ”kirjautuminen”, joka 

sisältää käsittelyn, mutta myös ”rekisteröinti” olisi säilytettävä kyseisessä luettelossa. 

 

Tarkistus  215 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – l alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

l) ’palauttamisella’ tarkoitetaan 

direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 

3 kohdassa määriteltyä palauttamista; 

l) ’palauttamisella’ tarkoitetaan 

prosessia, jonka aikana kolmannen maan 

kansalainen palaa joko vapaaehtoisesti 

paluuvelvoitetta noudattaen tai 

pakotettuna 

– alkuperämaahansa tai 

– johonkin kauttakulkumaahan unionin 

tai kahdenvälisten 

takaisinottosopimuksien tai muiden 

takaisinottojärjestelyjen nojalla tai 

– muuhun kolmanteen maahan, johon 

kyseinen kolmannen maan kansalainen 

päättää vapaaehtoisesti palata ja johon 

hänet hyväksytään; 

Or. fr 

 

Tarkistus  216 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – l a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 l a) ’palauttamispäätöksellä’ 

tarkoitetaan hallinnollista tai 

oikeudellista päätöstä tai muuta 

toimenpidettä, jolla kolmannen maan 

kansalaisen oleskelu todetaan laittomaksi 

ja jolla asetetaan tai todetaan velvoite 

poistua maasta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  217 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – m alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

m) ’maahantulokiellolla’ tarkoitetaan 

direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 

6 kohdassa määriteltyä 

maahantulokieltoa; 

m) ’maahantulokiellolla’ tarkoitetaan 

palauttamispäätöksen oheen liitettyä 

hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai 

muuta toimenpidettä, jolla kielletään tulo 

jäsenvaltioiden alueelle ja sillä oleskelu 

määrätyn ajanjakson ajan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  218 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – n alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

n) ’sormenjälkitiedoilla’ tarkoitetaan 

tietoja, jotka koskevat sormen- ja 

kämmenjälkiä, joiden ainutlaatuisuus ja 

joihin sisältyvät vertailupisteet 

mahdollistavat henkilön henkilöllisyyden 

selvittämiseksi tehtävät tarkat ja 

kumoamattomat vertailut; 

Poistetaan. 
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Or. fr 

 

Tarkistus  219 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – o alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

o) ’vakavilla rikoksilla’ tarkoitetaan 

13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 

neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS68 

2 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuja 

rikoksia;  

o) ’vakavilla rikoksilla’ tarkoitetaan 

13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 

neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS68 

2 artiklan 2 kohdassa lueteltuja rikoksia, 

jos kyseisistä rikoksista voidaan 

määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa 

antaa oikeuden päätöksellä vähintään 

kolmen vuoden vapaudenmenetyksen 

käsittävä rangaistus tai 

turvaamistoimenpide; 

_________________ _________________ 

68 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

68 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

Or. en 

Perustelu 

Luettelo rikoksista, joihin sovelletaan eurooppalaista pidätysmääräystä, esitetään 

puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa. Lisäksi on tärkeää selventää, että kyseiset rikokset 

katsotaan vakaviksi vain, jos niistä voidaan rangaista vähintään kolmen vuoden 

vapausrangaistuksella puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Käytetty sanamuoto on otettu puitepäätöksestä. 

 

Tarkistus  220 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – o alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

o) ’vakavilla rikoksilla’ tarkoitetaan 

13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 

neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS68 

2 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltuja 

rikoksia; 

o) ’vakavilla rikoksilla’ tarkoitetaan 

13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 

neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 

2 artiklan 2 kohdassa lueteltuja rikoksia; 

_________________  

68 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 

jäsenvaltioiden välisistä 

luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

 

Or. fr 

Perustelu 

Edellä oleva 1 artikla koskee paljon vähemmän vakavia rikoksia, jotta voidaan perustella 

tietojen tallentaminen SIS II -järjestelmään. On huomattava erityisesti, että eurooppalainen 

pidätysmääräys voidaan antaa sellaisista teoista, joista määräyksen antaneen jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaan voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai 

turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään 12 kuukautta, tai jos 

rangaistustuomio tai turvaamistoimenpidettä koskeva päätös on annettu, sellaisista 

seuraamuksista, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta. 

 

Tarkistus  221 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – p alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

p) ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan 

13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 

neuvoston puitepäätöksen 

2002/475/YOS69 1–4 artiklassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 

määriteltyjä tekoja. 

p) ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan 

direktiivin (EU) 2017/541 II, III ja IV 

osastossa tarkoitettuja kansallisessa laissa 

rikoksiksi määriteltyjä tekoja. 

_________________  

69 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 
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22.6.2002, s. 3). 

Or. en 

Perustelu 

Viitataan uuden terroristidirektiivin säännöksiin terrorismirikoksista ja terroristiryhmään 

liittyvistä rikoksista (II osasto), terroritoimintaan liittyvistä rikoksista (III osasto) sekä 

avunannosta kyseisiin rikoksiin, niiden rahoittamisesta, niihin yllyttämisestä tai niiden 

yrittämisestä (IV osasto). 

 

Tarkistus  222 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – p alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

p) ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan 

13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 

neuvoston puitepäätöksen 

2002/475/YOS69 1–4 artiklassa tarkoitettuja 

kansallisessa laissa rikoksiksi määriteltyjä 

tekoja. 

p) ’terrorismirikoksilla’ tarkoitetaan 

direktiivin (EU) 2017/54169 3, 4 ja 14 

artiklassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 

rikoksiksi määriteltyjä tekoja. 

_________________ _________________ 

69 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

69 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2017/541, annettu 

15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 

torjumisesta sekä neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS 

korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 

2005/671/YOS muuttamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

SIS II -järjestelmästä voimassa olevassa neuvoston päätöksessä tarkoitetut rikokset korvataan 

samoilla rikoksilla, joista säädetään nyt terrorismin torjumista koskevassa direktiivissä (EU) 

2017/541. 

 

Tarkistus  223 

Maria Grapini 
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Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Kunkin jäsenvaltion on vastattava 

SIS-järjestelmän keskeytymättömästä, 

vähintään 99,99 prosentin saatavuudesta 

loppukäyttäjille, erityisesti perustamalla 

kaksinkertainen yhteys NI-SIS-liittymään. 

Or. ro 

 

Tarkistus  224 

Sophia in 't Veld 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 

kuulutuksensa N.SIS-toimistonsa 

välityksellä. 

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä 

kuulutukset kaikkien tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien saatavilla 

olevien tietojen perusteella ja toimitettava 

kuulutuksensa N.SIS-toimistonsa 

välityksellä. 

Or. en 

 

Tarkistus  225 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

viranomainen, jäljempänä 

’SIRENE-toimisto’, joka vastaa kaikkien 

lisätietojen vaihdosta ja saatavuudesta 

8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan 

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ympäri 

vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa 

toiminnassa oleva kansallinen 
viranomainen, jäljempänä 

’SIRENE-toimisto’, joka vastaa kaikkien 

lisätietojen vaihdosta ja saatavuudesta 
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säännösten mukaisesti. 8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan 

säännösten mukaisesti. SIRENE-toimisto 

toimii jäsenvaltioiden keskitettynä 

yhteyspisteenä ja vastaa kuulutuksia 

koskevien lisätietojen vaihdosta sekä 

mahdollistaa asianmukaisten toimien 

toteuttamisen sen jälkeen, kun henkilöt 

tai esineet on rekisteröity SIS II 

-järjestelmään ja löydetty osuman 

ansiosta. 

Or. fr 

Perustelu 

Täsmennetään SIRENE-toimistojen organisaatiota ja tehtäviä, joista on jo säädetty 

SIRENE-käsikirjasta ja muista toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) 

täytäntöönpanotoimenpiteistä 26. helmikuuta 2013 annetun komission 

täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  226 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Lisätietoja vaihdetaan 

SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti 

ja viestintäinfrastruktuuria käyttäen. 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit, 

joilla varmistetaan lisätietojen jatkuva 

saatavuus ja vaihto. Jollei 

viestintäinfrastruktuuri ole käytettävissä, 

jäsenvaltiot voivat käyttää lisätietojen 

vaihtoon muita asianmukaisesti suojattuja 

teknisiä keinoja. 

1. SIRENE-toimistot vaihtavat 

lisätietoja SIRENE-käsikirjan säännösten 

mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa tarkoitettua 
viestintäinfrastruktuuria käyttäen. 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit, 

joilla varmistetaan lisätietojen jatkuva 

saatavuus ja nopea ja tehokas vaihto. 

Jollei viestintäinfrastruktuuri ole 

käytettävissä, jäsenvaltiot voivat käyttää 

lisätietojen vaihtoon muita asianmukaisesti 

suojattuja teknisiä keinoja. Jos lisätiedot 

koskevat vakavaa rikosta tai rikollisuutta 

tai terrorismirikosta, ensisijaisena 

teknisenä apuvälineenä on käytettävä 

Europolin suojatun tiedonvaihdon 

SIENA-verkkosovellusta. 
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Or. fr 

 

Tarkistus  227 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Lisätietoja vaihdetaan 

SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti 

ja viestintäinfrastruktuuria käyttäen. 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit, 

joilla varmistetaan lisätietojen jatkuva 

saatavuus ja vaihto. Jollei 

viestintäinfrastruktuuri ole käytettävissä, 

jäsenvaltiot voivat käyttää lisätietojen 

vaihtoon muita asianmukaisesti suojattuja 

teknisiä keinoja. 

1. Lisätietoja vaihdetaan 

SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti 

ja viestintäinfrastruktuuria käyttäen. 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 

tarvittavat tekniset ja henkilöresurssit, 

joilla varmistetaan lisätietojen jatkuva 

saatavuus ja välitön vaihto. Jollei 

viestintäinfrastruktuuri ole käytettävissä, 

jäsenvaltiot voivat käyttää lisätietojen 

vaihtoon muita asianmukaisesti suojattuja 

teknisiä keinoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  228 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Lisätietoja saa käyttää vain siihen 

tarkoitukseen, johon ne on toimitettu 

43 artiklan mukaisesti, paitsi jos on saatu 

etukäteen suostumus kuulutuksen 

tehneeltä jäsenvaltiolta. 

2. Lisätietoja saa käyttää vain siihen 

tarkoitukseen, johon ne on toimitettu 

43 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Käyttötarkoituksen tietyntasoisen rajaamisen varmistamiseksi on tärkeää, että 

SIRENE-toimistot käyttävät lisätietoja vain niille toimitettua SIS-kuulutusta varten. 
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Tarkistus  229 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIRENE-toimistojen on 

suoritettava tehtävänsä nopeasti ja 

tehokkaasti, erityisesti vastaamalla 

pyyntöön mahdollisimman nopeasti ja 

viimeistään 12 tunnin kuluttua pyynnön 

vastaanottamisesta. 

3. SIRENE-toimistojen on 

suoritettava tehtävänsä nopeasti ja 

tehokkaasti, erityisesti vastaamalla 

pyyntöön mahdollisimman nopeasti. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä on tarpeeton määräaika, koska käytäntö on osoittanut, että hyvin usein perustellun 

vastauksen laatiminen voi kestää yli 12 tuntia erityisesti silloin, kun oikeusviranomaiset 

tutkivat pyynnöt. 

 

Tarkistus  230 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIRENE-toimistojen on 

suoritettava tehtävänsä nopeasti ja 

tehokkaasti, erityisesti vastaamalla 

pyyntöön mahdollisimman nopeasti ja 

viimeistään 12 tunnin kuluttua pyynnön 

vastaanottamisesta. 

3. SIRENE-toimistojen on 

suoritettava tehtävänsä nopeasti ja 

tehokkaasti, erityisesti vastaamalla 

lisätietopyyntöön mahdollisimman 

nopeasti ja viimeistään 6 tunnin kuluttua 

pyynnön vastaanottamisesta. 

Or. fr 

 

Tarkistus  231 

Eva Joly, Judith Sargentini 
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Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIRENE-toimistojen on 

suoritettava tehtävänsä nopeasti ja 

tehokkaasti, erityisesti vastaamalla 

pyyntöön mahdollisimman nopeasti ja 

viimeistään 12 tunnin kuluttua pyynnön 

vastaanottamisesta. 

3. SIRENE-toimistojen on 

suoritettava tehtävänsä nopeasti ja 

tehokkaasti, erityisesti vastaamalla 

pyyntöön välittömästi ja viimeistään 

12 tunnin kuluttua pyynnön 

vastaanottamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  232 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jos lisätietopyynnöt koskevat 

henkilöä, joka on osallistunut terrorismin 

torjumisesta annetun 

direktiivin (EU) 2017/541 II ja 

III osastossa mainittuun toimintaan, 

SIRENE-toimistojen on välittömästi 

suoritettava tehtävänsä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  233 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Sellaisiin lisätietopyyntöihin, jotka 

pyynnön vastaanottaneen 

SIRENE-toimiston on käsiteltävä 

mahdollisimman kiireellisesti, voidaan 

merkitä ”URGENT” (kiireellinen) 
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SIRENE-lomakkeeseen ja sen jälkeen 

kiireellisyyden syy. 

Or. fr 

Perustelu 

SIRENE-käsikirjan säännös. 

 

Tarkistus  234 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Yksityiskohtaiset säännöt 

lisätietojen vaihdosta vahvistetaan 

täytäntöönpanotoimenpitein 

55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

tarkastelumenettelyn mukaisesti 

käsikirjan, jäljempänä 

’SIRENE-käsikirja’, muodossa. 

4. Siirretään komissiolle valta 

hyväksyä 54 a artiklassa (uusi) 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti 

delegoitu säädös, joka koskee käsikirjaa 

(’SIRENE-käsikirja’), jossa esitetään 

yksityiskohtaisesti säännöt ja menettelyt, 

joita sovelletaan lisätietojen kahden- tai 

monenväliseen vaihtoon. 

Tietyt teknisluonteiset säännöt, jotka 

vaikuttavat suoraan loppukäyttäjien 

(SIRENE-toimistot mukaan lukien) 

työhön jäsenvaltioissa, on sisällytettävä 

SIRENE-käsikirjaan. Näin ollen tämän 

käsikirjan liitteissä esitetään muun 

muassa translitterointisäännöt, 

kooditaulukot, lomakkeet lisätietojen 

toimittamista varten ja muut 

tietojenkäsittelyn tekniset 

täytäntöönpanotoimenpiteet. Siirretään 

komissiolle valta hyväksyä 

täytäntöönpanosäädös 

55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

tarkastelumenettelyn mukaisesti näiden 

sääntöjen vakiinnuttamista varten. 

Or. fr 
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Tarkistus  235 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Yksityiskohtaiset säännöt 

lisätietojen vaihdosta vahvistetaan 

täytäntöönpanotoimenpitein 

55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

tarkastelumenettelyn mukaisesti 

käsikirjan, jäljempänä 

’SIRENE-käsikirja’, muodossa. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

54 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös 
lisätietojen vaihdon yksityiskohtaiset 

säännöt sisältävän käsikirjan eli 

SIRENE-käsikirjan hyväksymisestä. 

Or. en 

Perustelu 

SIRENE-käsikirja sisältää yksityiskohtaiset tiedot SIS-järjestelmän sisältämien tietojen ja 

lisätietojen käytöstä. Koska siinä on kyse tämän artiklan yleisestä soveltamisesta ja sen 

säännösten täydentämisestä, käsikirjaa varten tarvitaan delegoitu säädös. 

 

Tarkistus  236 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on 

CS-SIS-keskuksen palvelujen avulla 

varmistettava, että kansalliseen kopioon 

tallennetut tiedot ovat 4 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettujen automaattisten päivitysten 

avulla samat ja yhdenmukaiset 

SIS-tietokannan kanssa ja että niiden 

kansalliseen kopioon suoritettu haku antaa 

samanlaisen hakutuloksen kuin 

SIS-tietokannassa suoritettu haku. 

Loppukäyttäjien on saatava tarvittavat 

tiedot tehtäviensä suorittamiseksi, 

erityisesti kaikki rekisteröidyn 

tunnistamiseen ja pyydetyn toimenpiteen 

2. Jäsenvaltioiden on 

CS-SIS-keskuksen palvelujen avulla 

varmistettava, että jäsenvaltioiden 

vapaaehtoisesti laatimaan kansalliseen 

kopioon tallennetut tiedot ovat 

4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 

automaattisten päivitysten avulla samat ja 

yhdenmukaiset SIS-tietokannan kanssa ja 

että niiden kansalliseen kopioon suoritettu 

haku antaa samanlaisen hakutuloksen kuin 

SIS-tietokannassa suoritettu haku. 

Loppukäyttäjien on mahdollisuuksien 

mukaan saatava tarvittavat tiedot 

tehtäviensä suorittamiseksi, erityisesti ja 

tarvittaessa kaikki saatavilla olevat tiedot, 
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suorittamiseen tarvittavat tiedot. joiden avulla voidaan tunnistaa 

rekisteröity ja joiden avulla voitaisiin 

suorittaa pyydetty toimenpide. 

Or. en 

Perustelu 

Kaikki kuulutuksen kohteena olevia henkilöitä koskevat tiedot eivät ole jäsenvaltioiden 

saatavilla. Avoimen velvoitteen säätäminen loppukäyttäjälle sellaisten tietojen tarjoamisesta, 

jotka eivät ehkä ole saatavilla, on rasittavaa ja epäloogista. On myös epäselvää, ketä tämä 

velvoite koskee. 

 

Tarkistus  237 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) estää asiaankuulumattomia 

henkilöitä käyttämästä henkilötietojen 

käsittelyyn käytettäviä laitteita (laitteiden 

käytön valvonta); 

b) estää asiaankuulumattomien 

henkilöiden pääsy 

tietojenkäsittelylaitteistoon ja 
henkilötietojen käsittelyyn käytettäviin 

laitteisiin (laitteisto, laitteiden käytön 

valvonta ja laitteisiin pääsyn valvonta); 

Or. fr 

 

Tarkistus  238 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) estää tietojen luvaton käsittely 

SIS-järjestelmässä ja käsiteltyjen tietojen 

luvaton muuttaminen tai poistaminen 

(tietojen käsittelyn valvonta); 

Or. fr 
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Tarkistus  239 

Gérard Deprez, Petr Ježek, Louis Michel 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 k a) varmistaa, että käytetyt 

järjestelmät voidaan häiriön tapahtuessa 

palauttaa entiselleen (toimintakunnon 

palauttaminen); 

Or. fr 

 

Tarkistus  240 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – k b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 k b) varmistaa, että SIS II -järjestelmä 

toimii, että havaituista toimintojen 

virheistä ilmoitetaan (luotettavuus) ja että 

järjestelmän toimintahäiriö ei voi 

vahingoittaa tallennettuja henkilötietoja 

(eheys). 

Or. fr 

 

Tarkistus  241 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaikki CS-SIS-keskuksessa olevien 

henkilötietojen käsittelytapahtumat ja 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kaikki CS-SIS-keskuksessa olevien 

henkilötietojen käsittelytapahtumat ja 
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tällaisten tietojen vaihtotapahtumat 

CS-SIS-keskuksen kanssa tallennetaan 

N.SIS-järjestelmän lokitiedostoon hakujen 

hyväksyttävyyden valvomiseksi, 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden 

valvomiseksi sekä sisäisen valvonnan 

harjoittamiseksi, jotta voidaan varmistaa 

N.SIS-järjestelmän moitteeton toiminta, 

tietojen eheys ja tietoturvallisuus. 

tällaisten tietojen vaihtotapahtumat 

CS-SIS-keskuksen kanssa tallennetaan 

N.SIS-järjestelmän lokitiedostoon hakujen 

hyväksyttävyyden valvomiseksi, 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden 

valvomiseksi sekä sisäisen valvonnan 

harjoittamiseksi, jotta voidaan varmistaa 

N.SIS-järjestelmän moitteeton toiminta, 

tietojen eheys ja tietoturvallisuus, sanotun 

rajoittamatta direktiivin (EU) 2016/680 

25 artiklaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  242 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Lokitiedoissa on mainittava 

erityisesti kuulutushistoria, 

tietojenkäsittelytoimien päivämäärä ja 

kellonaika, haun suorittamisessa käytetyt 

tiedot, siirrettyjen tietojen tyyppi sekä 

toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen 

käsittelystä vastaavan henkilön nimi. 

2. Lokitiedoissa on mainittava 

erityisesti kuulutushistoria, 

tietojenkäsittelytoimien päivämäärä ja 

kellonaika, haun suorittamisessa käytetyt 

tiedot, käsiteltyjen tietojen tyyppi sekä 

toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen 

käsittelystä vastaavan henkilön nimi. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa tietojen ”siirtäminen” on korvattu osittain tietojen ”käsittelyllä”. 

Näyttäisi sopivammalta viitata ”käsiteltyihin” tietoihin kuin ”siirrettyihin” tietoihin, koska 

”siirtäminen” on kapeampialaista toimintaa. 

 

Tarkistus  243 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jos haku tehdään 

sormenjälkitietojen tai kasvokuvan 

perusteella 22 artiklan mukaisesti, 

lokitiedoissa on mainittava erityisesti haun 

suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, 

siirrettyjen tietojen tyyppi sekä 

toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen 

käsittelystä vastaavan henkilön nimi. 

3. Jos haku tehdään 

sormenjälkitietojen tai kasvokuvan 

perusteella 22 artiklan mukaisesti, 

lokitiedoissa on mainittava erityisesti haun 

suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, 

käsiteltyjen tietojen tyyppi sekä 

toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen 

käsittelystä vastaavan henkilön nimi. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa tietojen ”siirtäminen” on korvattu osittain tietojen ”käsittelyllä”. 

Näyttäisi sopivammalta viitata ”käsiteltyihin” tietoihin kuin ”siirrettyihin” tietoihin, koska 

”siirtäminen” on kapeampialaista toimintaa. 

 

Tarkistus  244 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Lokitietoja saadaan käyttää 

ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin 

tarkoituksiin, ja ne on poistettava 

aikaisintaan vuoden ja viimeistään 

kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ne on 

luotu. 

4. Lokitietoja saadaan käyttää 

ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin 

tarkoituksiin, ja ne on poistettava kahden 

vuoden kuluttua siitä, kun ne on luotu. 

Or. en 

Perustelu 

Muutettu sanamuoto on sopusoinnussa Euroopan tietosuojavaltuutetun suositusten kanssa. 

Oikeudellisen selkeyden vuoksi lokitietojen säilytysaika olisi esitettävä täsmällisesti. 

 

Tarkistus  245 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 
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12 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Siirretään komissiolle valta 

hyväksyä 54 a artiklan (uusi) mukaisesti 

delegoitu säädös, joka koskee 

rekistereiden säilytysaikaa, jotta taataan 

kansalaisten oikeus valvoa 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, 

parannetaan säilytysajan 

yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden 

välillä ja eriytetään niiden rekistereiden 

säilytysaikaa, jotka liittyvät 

järjestelmällisiin kuulemisiin erityisesti 

raja-asemilla ja muihin kuulemisiin, joita 

toteutetaan erityisesti poliisiviranomaisten 

tarkastuksien perusteella. 

Or. fr 

 

Tarkistus  246 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Siirretään komissiolle valta 

hyväksyä 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

täytäntöönpanosäädös, joka koskee 

lokitietojen sääntöjä ja formaatteja. 

Or. fr 

 

Tarkistus  247 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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jokainen viranomainen, jolla on oikeus 

käyttää SIS-tietoja, toteuttaa tämän 

asetuksen noudattamisen edellyttämät 

toimenpiteet ja tekee tarvittaessa 

yhteistyötä kansallisen 

valvontaviranomaisen kanssa. 

jokainen viranomainen, jolla on oikeus 

käyttää SIS-tietoja, toteuttaa tämän 

asetuksen noudattamisen edellyttämät 

toimenpiteet ja tekee yhteistyötä 

kansallisen valvontaviranomaisen kanssa. 

Or. en 

Perustelu 

Kansallisilta viranomaisilta, joilla on pääsy SIS-järjestelmään, pitäisi edellyttää yhteistyön 

tekemistä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa. Tällainen vaatimus on jäsenvaltion 

velvoite, ja siksi niillä ei pitäisi olla oikeutta valita, milloin yhteistyötä tehdään ja milloin ei. 

 

Tarkistus  248 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön 

oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle 

annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja, ja säännöllisin 

väliajoin kyseisen oikeuden antamisen 

jälkeen, henkilöstön on saatava 

asianmukaista koulutusta tietoturva- ja 

tietosuojasäännöistä sekä 

SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista 

tietojenkäsittelymenettelyistä. 

Henkilöstölle on annettava tietoa asiaan 

liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista. 

1. Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön 

oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle 

annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja, ja säännöllisin 

väliajoin kyseisen oikeuden antamisen 

jälkeen, henkilöstön on saatava 

asianmukaista koulutusta tietoturva- ja 

tietosuojasäännöistä sekä 

SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista 

tietojenkäsittelymenettelyistä. 

Henkilöstölle on annettava tietoa asiaan 

liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista. 

2. Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä 

kansallisen SIRENE-toimiston kanssa 

vahvistettava kansalliset vaatimukset 

koulutukselle, jota annetaan käyttäjille 

tietojen laatua koskeviin periaatteisiin ja 

käytäntöihin tutustumista varten. 

Jäsenvaltiot voivat kehottaa 

SIRENE-toimistojen henkilöstöä 

osallistumaan kaikkien kuulutuksia 

tekevien viranomaisten koulutukseen, 

jossa korostetaan tietojen laatua ja SIS II 
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-järjestelmän maksimaalista käyttöä. 

3. Jäsenvaltioita on kannustettava 

toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet, 

joilla voidaan välttää osaamisen ja 

kokemuksen hukkaaminen henkilöstön 

vaihtuessa. 

4. Yhteisiä koulutuskursseja on 

järjestettävä vähintään kerran vuodessa. 

Näin SIRENE-toimistojen yhteistyötä 

tuetaan antamalla henkilöstölle 

mahdollisuus tavata kollegoitaan muista 

SIRENE-toimistoista, vaihtaa tietoa 

kansallisista työmenetelmistä sekä luoda 

yhtenäinen ja vastaava osaamistaso. 

Koulutus on toteutettava 

SIRENE-kouluttajan käsikirjan 

mukaisesti. 

5. SIRENE-toimistojen olisi 

mahdollisuuksien mukaan järjestettävä 

henkilöstövaihtoja muiden 

SIRENE-toimistojen kanssa vähintään 

kerran vuodessa. 

6. Virasto suorittaa tehtäviä, jotka liittyvät 

erityisesti SIRENE-toimistojen 

henkilöstölle tarkoitettuun SIS II 

-järjestelmän käyttökoulutukseen, 

asetuksen (EU) N:o 1077/2011 3 artiklan 

mukaisesti. 

Or. fr 

Perustelu 

Henkilöstökoulutus on olennaisen tärkeää, jotta taataan asianmukainen tietojenkäsittely. 

SIRENE-käsikirjan säännös. 

 

Tarkistus  249 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön 

oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle 

Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön 

oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle 
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annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja, ja säännöllisin 

väliajoin kyseisen oikeuden antamisen 

jälkeen, henkilöstön on saatava 

asianmukaista koulutusta tietoturva- ja 

tietosuojasäännöistä sekä 

SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista 

tietojenkäsittelymenettelyistä. 

Henkilöstölle on annettava tietoa asiaan 

liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista. 

annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja, ja säännöllisin 

väliajoin kyseisen oikeuden antamisen 

jälkeen, henkilöstön on saatava 

asianmukaista koulutusta tietoturva- ja 

tietosuojasäännöistä sekä 

SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista 

tietojenkäsittelymenettelyistä. 

Henkilöstölle on annettava tietoa tämän 

asetuksen 49 a artiklassa tarkoitetuista 
asiaan liittyvistä rikoksista ja 

seuraamuksista. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää säilyttää niitä seuraamuksia koskevat säännökset, joissa säädetään kansallisella 

tasolla tietojen väärinkäytöstä tai lisätietojen vaihtamisesta asetusehdotuksen vastaisesti 

voimassa olevan neuvoston päätöksen 65 artiklan mukaisesti. Kyseisiä seuraamuksia 

koskevien tietojen olisi oltava osa henkilöstölle annettavaa koulutusta. 

 

Tarkistus  250 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön 

oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle 

annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja, ja säännöllisin 

väliajoin kyseisen oikeuden antamisen 

jälkeen, henkilöstön on saatava 

asianmukaista koulutusta tietoturva- ja 

tietosuojasäännöistä sekä SIRENE-

käsikirjassa vahvistetuista 

tietojenkäsittelymenettelyistä. 

Henkilöstölle on annettava tietoa asiaan 

liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista. 

Ennen kuin SIS-tietojen käyttöön 

oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle 

annetaan oikeus käsitellä SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja, ja säännöllisin 

väliajoin kyseisen oikeuden antamisen 

jälkeen, henkilöstön on saatava 

asianmukaista koulutusta tietoturva- ja 

tietosuojasäännöistä, perusoikeuksista sekä 

SIRENE-käsikirjassa vahvistetuista 

tietojenkäsittelymenettelyistä. 

Henkilöstölle on annettava tietoa asiaan 

liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista. 

Or. en 
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Tarkistus  251 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) estää asiaankuulumattomia 

henkilöitä käyttämästä henkilötietojen 

käsittelyyn käytettäviä laitteita (laitteiden 

käytön valvonta); 

b) estää asiaankuulumattomien 

henkilöiden pääsy 

tietojenkäsittelylaitteistoon ja 
henkilötietojen käsittelyyn käytettäviin 

laitteisiin (laitteisto, laitteiden käytön 

valvonta ja laitteisiin pääsyn valvonta); 

Or. fr 

 

Tarkistus  252 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 k a) varmistaa, että käytetyt 

järjestelmät voidaan häiriön tapahtuessa 

palauttaa entiselleen (toimintakunnon 

palauttaminen); 

Or. fr 

 

Tarkistus  253 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – k b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 k b) varmistaa, että SIS II -järjestelmä 

toimii, että havaituista toimintojen 

virheistä ilmoitetaan (luotettavuus) ja että 

järjestelmän toimintahäiriö ei voi 

vahingoittaa tallennettuja henkilötietoja 
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(eheys). 

Or. fr 

 

Tarkistus  254 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Lokitiedoissa on mainittava 

erityisesti kuulutushistoria, tietojen siirron 

päivämäärä ja kellonaika, hakujen 

suorittamisessa käytetyt tiedot, siirrettyjen 

tietojen tyyppi sekä tietojen käsittelystä 

vastaavan toimivaltaisen viranomaisen 

nimi. 

2. Lokitiedoissa on mainittava 

erityisesti kuulutushistoria, tietojen siirron 

päivämäärä ja kellonaika, hakujen 

suorittamisessa käytetyt tiedot, siirrettyjen 

tietojen tyyppi sekä tietojen käsittelystä 

vastaavan toimivaltaisen viranomaisen ja 

henkilön nimi. 

Or. fr 

 

Tarkistus  255 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Lokitiedoissa on mainittava 

erityisesti kuulutushistoria, tietojen siirron 

päivämäärä ja kellonaika, hakujen 

suorittamisessa käytetyt tiedot, siirrettyjen 

tietojen tyyppi sekä tietojen käsittelystä 

vastaavan toimivaltaisen viranomaisen 

nimi. 

2. Lokitiedoissa on mainittava 

erityisesti kuulutushistoria, tietojen 

käsittelyn päivämäärä ja kellonaika, 

hakujen suorittamisessa käytetyt tiedot, 

käsiteltyjen tietojen tyyppi sekä tietojen 

käsittelystä vastaavan toimivaltaisen 

viranomaisen nimi. 

Or. en 
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Perustelu 

Komission ehdotuksessa tietojen ”siirtäminen” on korvattu osittain tietojen ”käsittelyllä”. 

Näyttäisi sopivammalta viitata ”käsiteltyihin” tietoihin kuin ”siirrettyihin” tietoihin, koska 

”siirtäminen” on kapeampialaista toimintaa. 

 

Tarkistus  256 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jos haku tehdään 

sormenjälkitietojen tai kasvokuvan 

perusteella 22 ja 28 artiklan mukaisesti, 

lokitiedoissa on mainittava erityisesti haun 

suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, 

siirrettyjen tietojen tyyppi sekä 

toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen 

käsittelystä vastaavan henkilön nimi. 

3. Jos haku tehdään 

sormenjälkitietojen tai kasvokuvan 

perusteella 22 ja 28 artiklan mukaisesti, 

lokitiedoissa on mainittava erityisesti haun 

suorittamisessa käytettyjen tietojen tyyppi, 

käsiteltyjen tietojen tyyppi sekä 

toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen 

käsittelystä vastaavan henkilön nimi. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa tietojen ”siirtäminen” on korvattu osittain tietojen ”käsittelyllä”. 

Näyttäisi sopivammalta viitata ”käsiteltyihin” tietoihin kuin ”siirrettyihin” tietoihin, koska 

”siirtäminen” on kapeampialaista toimintaa. 

 

Tarkistus  257 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Lokitietoja saadaan käyttää 

ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin 

tarkoituksiin, ja ne on hävitettävä 

aikaisintaan vuoden ja viimeistään 

kolmen vuoden kuluttua niiden luomisesta. 

4. Lokitietoja saadaan käyttää 

ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin 

tarkoituksiin, ja ne on hävitettävä kahden 

vuoden kuluttua niiden luomisesta. 

Kuulutushistorian sisältävät lokitiedot on 
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Kuulutushistorian sisältävät lokitiedot on 

poistettava yhdestä kolmeen vuoden 

kuluttua kuulutusten poistamisesta. 

poistettava kahden vuoden kuluttua 

kuulutusten poistamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksen mukaisesti lokitietojen säilytysaika olisi 

esitettävä täsmällisesti oikeusvarmuuden takaamiseksi. 

 

Tarkistus  258 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Lokitietoja saadaan käyttää 

ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin 

tarkoituksiin, ja ne on hävitettävä 

aikaisintaan vuoden ja viimeistään 

kolmen vuoden kuluttua niiden luomisesta. 

Kuulutushistorian sisältävät lokitiedot on 

poistettava yhdestä kolmeen vuoden 

kuluttua kuulutusten poistamisesta. 

4. Lokitietoja saadaan käyttää 

ainoastaan 1 kohdassa mainittuihin 

tarkoituksiin, ja ne on hävitettävä vuoden 

kuluttua niiden luomisesta. 

Kuulutushistorian sisältävät lokitiedot on 

poistettava vuoden kuluttua kuulutusten 

poistamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  259 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Siirretään komissiolle valta 

hyväksyä 54 a artiklan (uusi) mukaisesti 

delegoitu säädös, joka koskee 

rekistereiden säilytysaikaa, jotta taataan 

kansalaisten oikeus valvoa 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, 

parannetaan säilytysajan 
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yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden 

välillä ja eriytetään niiden rekistereiden 

säilytysaikaa, jotka liittyvät 

järjestelmällisiin kuulemisiin erityisesti 

raja-asemilla ja muihin kuulemisiin, joita 

toteutetaan erityisesti poliisiviranomaisten 

tarkastuksien perusteella. 

Or. fr 

 

Tarkistus  260 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Siirretään komissiolle valta 

hyväksyä 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

täytäntöönpanosäädös, joka koskee 

lokitietojen sääntöjä ja formaatteja. 

Or. fr 

 

Tarkistus  261 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio toteuttaa yhteistyössä 

kansallisten valvontaviranomaisten ja 

Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 

säännöllisesti tiedotuskampanjoja 
SIS-järjestelmän tavoitteista, järjestelmään 

tallennetuista tiedoista, sen käyttöön 

oikeutetuista viranomaisista ja 

rekisteröityjen oikeuksista. Jäsenvaltioiden 

on yhteistyössä kansallisten 

valvontaviranomaistensa kanssa 

suunniteltava ja toteutettava tarvittavat 

Kun tätä asetusta sovelletaan sen 

75 artiklan mukaisesti, komissio toteuttaa 

yhteistyössä kansallisten 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetun kanssa 

tiedotuskampanjan SIS-järjestelmän 

tavoitteista, järjestelmään tallennetuista 

tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista 

viranomaisista ja rekisteröityjen 

oikeuksista. Komissio toistaa kyseiset 

kampanjat säännöllisesti yhteistyössä 
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menettelyt, joilla kansalaisille tiedotetaan 

yleisesti SIS-järjestelmästä. 
kansallisten valvontaviranomaisen ja 

Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa. 
Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 

kansallisten valvontaviranomaistensa 

kanssa suunniteltava ja toteutettava 

tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille 

tiedotetaan yleisesti SIS-järjestelmästä. 

Or. en 

Perustelu 

Koska tämä asetus sisältää huomattavia muutoksia kerättävien tietojen tyyppiin sekä uusia 

kuulutusluokkia ja koska sillä laajennetaan niiden henkilöiden luokkia, joilla on kyseisten 

tietojen käyttöoikeus, tiedotuskampanjat olisi toteutettava heti, kun asetus on sovellettavissa, 

ja ne olisi toistettava säännöllisesti jälkikäteen. 

 

Tarkistus  262 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio toteuttaa yhteistyössä 

kansallisten valvontaviranomaisten ja 

Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 

säännöllisesti tiedotuskampanjoja SIS-

järjestelmän tavoitteista, järjestelmään 

tallennetuista tiedoista, sen käyttöön 

oikeutetuista viranomaisista ja 

rekisteröityjen oikeuksista. Jäsenvaltioiden 

on yhteistyössä kansallisten 

valvontaviranomaistensa kanssa 

suunniteltava ja toteutettava tarvittavat 

menettelyt, joilla kansalaisille tiedotetaan 

yleisesti SIS-järjestelmästä. 

Komissio toteuttaa yhteistyössä 

kansallisten valvontaviranomaisten ja 

Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 

unionin kansalaisille ja kolmansien 

maiden kansalaisille säännöllisesti ja 

vähintään kerran vuodessa 
tiedotuskampanjoja SIS-järjestelmän 

tavoitteista, järjestelmään tallennetuista 

tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista 

viranomaisista ja rekisteröityjen 

oikeuksista. Jäsenvaltioiden on 

yhteistyössä kansallisten 

valvontaviranomaistensa kanssa 

suunniteltava ja toteutettava tarvittavat 

menettelyt, joilla niiden alueella asuville 

henkilöille tiedotetaan yleisesti 

SIS-järjestelmästä. 

Or. fr 
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Tarkistus  263 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. SIS-järjestelmä sisältää ainoastaan 

ne tietoluokat, jotka kukin jäsenvaltio 

toimittaa ja jotka ovat tarpeen 24 artiklassa 

säädettyjä tarkoituksia varten, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 

8 artiklan 1 kohdan tai täydentävien 

tietojen tallentamista koskevien tämän 

asetuksen säännösten soveltamista. 

1. SIS-järjestelmä sisältää ainoastaan 

ne tietoluokat, jotka kukin jäsenvaltio 

toimittaa ja jotka ovat tarpeen 24 artiklassa 

ja 27 artiklassa säädettyjä tarkoituksia 

varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

8 artiklan 1 kohdan tai täydentävien 

tietojen tallentamista koskevien tämän 

asetuksen säännösten soveltamista. 

Or. fr 

 

Tarkistus  264 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) mahdolliset muuttumattomat 

fyysiset erityistuntomerkit; 

e) mahdolliset muuttumattomat 

fyysiset erityistuntomerkit, jotka eivät liity 

asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa 

määritettyihin erityisiin 

henkilötietoluokkiin, kuten etniseen 

alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, 

sukupuoleen tai seksuaaliseen 

suuntautumiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  265 

Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – h alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

h) sukupuoli; h) sosiaalinen sukupuoli: 

Or. en 

 

Tarkistus  266 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – h alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

h) sukupuoli; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. fr 

 

Tarkistus  267 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – j alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

j) mahdollinen tieto siitä, että henkilö 

on aseistautunut, vaarallinen tai karannut 

tai osallistuu terrorismin torjumisesta 

tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS 1, 2, 3 ja 

4 kohdassa tarkoitettuun toimintaan; 

j) mahdollinen tieto siitä, että henkilö 

on aseistautunut, vaarallinen tai karannut 

tai osallistuu terrorismin torjumisesta 

annetun direktiivin (EU) 2017/541 II ja 

III osastossa tarkoitettuun toimintaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  268 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – j alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

j) mahdollinen tieto siitä, että henkilö 

on aseistautunut, vaarallinen, karannut tai 

osallistuu terrorismin torjumisesta tehdyn 

neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 

1, 2, 3 tai 4 artiklassa tarkoitettuun 

toimintaan; 

j) mahdollinen tieto siitä, että henkilö 

on aseistautunut, vaarallinen, karannut tai 

osallistuu direktiivin (EU) 2017/541 II, III 

ja IV osastossa tarkoitettuun toimintaan; 

Or. en 

Perustelu 

Viitataan uuden terroristidirektiivin säännöksiin terrorismirikoksista ja terroristiryhmään 

liittyvistä rikoksista (II osasto), terroritoimintaan liittyvistä rikoksista (III osasto) sekä 

avunannosta kyseisiin rikoksiin, niiden rahoittamisesta, niihin yllyttämisestä tai niiden 

yrittämisestä (IV osasto). 

 

Tarkistus  269 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – j alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

j) mahdollinen tieto siitä, että henkilö 

on aseistautunut, vaarallinen, karannut tai 

osallistuu terrorismin torjumisesta tehdyn 

neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 

1, 2, 3 tai 4 artiklassa tarkoitettuun 

toimintaan; 

j) mahdollinen tieto siitä, että henkilö 

on aseistautunut, vaarallinen, karannut tai 

osallistuu terrorismin torjumisesta annetun 

direktiivin (EU) 2017/541 3, 4, 12 ja 

14 artiklassa tarkoitettuun toimintaan; 

Or. en 

Perustelu 

SIS II -järjestelmästä voimassa olevassa neuvoston päätöksessä tarkoitetut rikokset korvataan 

samoilla rikoksilla, joista säädetään nyt terrorismin torjumista koskevassa direktiivissä (EU) 

2017/541. 

 

Tarkistus  270 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 
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20 artikla – 2 kohta – o alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

o) linkittäminen muihin kuulutuksiin 

SIS-järjestelmässä 38 artiklan mukaisesti; 

o) linkittäminen muihin kuulutuksiin 

SIS-järjestelmässä 43 artiklan mukaisesti; 

Or. fr 

 

Tarkistus  271 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – q alakohta – 1 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– 24 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuun aiempaan tuomioon; 

– yleiseen turvallisuuteen ja 

järjestykseen tai kansalliseen 

turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, 

jonka kolmannen maan kansalaisen 

läsnäolo jäsenvaltion alueella aiheuttaa 
24 artiklan 2 kohdan a alakohdan 

mukaisesti; 

Or. fr 

 

Tarkistus  272 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – q alakohta – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– 24 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuun vakavaan 

turvallisuusuhkaan; 

– yleiseen turvallisuuteen ja 

järjestykseen tai kansalliseen 

turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, 

jonka kolmannen maan kansalaisen 

läsnäolo jäsenvaltion alueella aiheuttaa 
24 artiklan 2 kohdan b alakohdan 

mukaisesti; 

Or. fr 
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Tarkistus  273 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – q alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – yleiseen turvallisuuteen ja 

järjestykseen tai kansalliseen 

turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, 

jonka terrorismirikoksesta tuomitun 

kolmannen maan kansalaisen läsnäolo 

jäsenvaltion alueella aiheuttaa 24 artiklan 

2 kohdan (uusi) mukaisesti; 

Or. fr 

 

Tarkistus  274 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – q alakohta – 3 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 

maahantulokieltoon; tai 

– direktiivin 2008/115/EY mukaisia 

menettelyjä noudattaen määrättyyn 
24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 

maahantulokieltoon; 

Or. fr 

 

Tarkistus  275 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – w alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

w) valokuvat ja kasvokuvat; w) valokuvat; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – x alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

x) sormenjälkitiedot; x) sormenjäljet; 

Or. fr 

 

Tarkistus  277 

Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – y alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

y) värikopio henkilötodistuksesta. y) kopio henkilötodistuksesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  278 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – y a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 y) a–d, f–i, s–v ja y kohdassa 

tarkoitetut tiedot mistä tahansa henkilön 

mukana olevasta tunnistusasiakirjasta. 

Or. en 
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Perustelu 

Monia tunnistusasiakirjoja koskevaa kysymystä olisi käsiteltävä SIS-järjestelmään 

tallennettavissa tietoluokissa. 

 

Tarkistus  279 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Ennen kuulutuksen tekemistä ja 

kuulutuksen voimassaoloa jatkaessaan 

jäsenvaltioiden on määritettävä, onko 

tapaus asianmukainen, merkityksellinen 

ja niin tärkeä, että siitä on tehtävä 

kuulutus SIS-järjestelmässä. 

1. Ennen kuulutuksen tekemistä ja 

kuulutuksen voimassaoloa jatkaessaan 

jäsenvaltioiden on määritettävä, täyttyvätkö 

kuulutuksen tekemistä SIS-järjestelmässä 

koskevat ehdot. 

Or. en 

 

Tarkistus  280 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 

2 kohtaa soveltaessaan kaikissa tapauksissa 

tehtävä tällainen kuulutus kolmannen maan 

kansalaisista, jos rikos kuuluu terrorismin 

torjumisesta tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS71 1–

4 artiklan soveltamisalaan. 

2. Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 

2 kohtaa soveltaessaan kaikissa tapauksissa 

tehtävä tällainen kuulutus kolmannen maan 

kansalaisista, jos 24 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu päätös koskee terrorismin 

torjumisesta annetun 

direktiivin (EU) 2017/541 mukaisista 

rikoksista tai vähintään viiden vuoden 

pituiseen vapausrangaistukseen tuomittua 

kolmannen maan kansalaista. 

_________________  

71 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 
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22.6.2002, s. 3). 

Or. fr 

 

Tarkistus  281 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 2 

kohtaa soveltaessaan kaikissa tapauksissa 

tehtävä tällainen kuulutus kolmannen maan 

kansalaisista, jos rikos kuuluu terrorismin 

torjumisesta tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS71 1–4 

artiklan soveltamisalaan. 

2. Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 2 

kohtaa soveltaessaan kaikissa tapauksissa 

tehtävä tällainen kuulutus kolmannen maan 

kansalaisesta, jos kyseistä kolmannen 

maan kansalaista epäillään rikoksesta, 

joka kuuluu terrorismin torjumisesta 

annetun direktiivin (EU) 2017/54171 3, 4, 

12 tai 14 artiklan soveltamisalaan. 

_________________ _________________ 

71 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2017/541, annettu 

15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin 

torjumisesta sekä neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS 

korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 

2005/671/YOS muuttamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

On selvennettävä, että kuulutus on tehtävä, jos epäiltyä etsitään väitetyn terrorismirikoksen 

vuoksi. SIS II -järjestelmästä voimassa olevassa neuvoston päätöksessä (viittaa vanhaan 

neuvoston puitepäätökseen terrorismin torjumisesta) luetellut rikokset korvataan samoilla 

rikoksilla, joista säädetään nyt terrorismin torjumista koskevassa direktiivissä (EU) 

2017/541. Käsite ”kaikissa tapauksissa” poistetaan, koska se on turha. 

 

Tarkistus  282 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 
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21 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 2 

kohtaa soveltaessaan kaikissa tapauksissa 

tehtävä tällainen kuulutus kolmannen maan 

kansalaisista, jos rikos kuuluu terrorismin 

torjumisesta tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS71 1–4 

artiklan soveltamisalaan. 

2. Jäsenvaltioiden on 24 artiklan 2 

kohtaa soveltaessaan kaikissa tapauksissa 

tehtävä tällainen kuulutus kolmannen maan 

kansalaisista, jos rikos kuuluu direktiivin 

(EU) 2017/541 II, III tai IV osaston 
soveltamisalaan. 

_________________  

71 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 

tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, 

terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 

22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Perustelu 

Viitataan uuden terroristidirektiivin säännöksiin terrorismirikoksista ja terroristiryhmään 

liittyvistä rikoksista (II osasto), terroritoimintaan liittyvistä rikoksista (III osasto) sekä 

avunannosta kyseisiin rikoksiin, niiden rahoittamisesta, niihin yllyttämisestä tai niiden 

yrittämisestä (IV osasto). 

 

Tarkistus  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Valokuvien, kasvokuvien ja 

sormenjälkitietojen tallentamista koskevat 

erityissäännöt 

Valokuvien, kasvokuvien ja sormenjälkien 

tallentamista koskevat erityissäännöt 

Or. fr 

 

Tarkistus  284 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 
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22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kun jollakin jäsenvaltiolla on 

toisen jäsenvaltion SIS-järjestelmässä 

kuulutuksen kohteena olevan henkilön 

valokuvia, kasvokuvia tai 

sormenjälkitietoja, sen on, sanotun 

vaikuttamatta 1 kohdan soveltamiseen, 

lähetettävä ne mahdollisimman nopeasti, 

jotta kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi 

täydentää kuulutusta. 

Or. fr 

Perustelu 

SIRENE-käsikirjan säännös, joka ei kuitenkaan ole luonteeltaan velvoittava vaan 

mahdollisuuden muodossa esitetty. Komission 1 päivänä tammikuuta 2016 julkistetun 

raportin mukaan SIS-järjestelmässä on täsmälleen 793 878 kuulutusta henkilöistä mutta 

ainoastaan 90 120 otettua sormenjälkeä ja 133 044 valokuvaa. Säännöstä on siis 

vahvistettava, jotta saadaan mahdollisimman täydellisiä kuulutuksia. 

 

Tarkistus  285 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Kaikessa alaikäisten valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen 

tallentamisessa on otettava huomioon 

lapsen etu Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 24 artiklan ja 

vuonna 1989 tehdyn lapsen oikeuksia 

koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  286 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 c. Mikään valokuvien, kasvokuvien 

ja sormenjälkitietojen tallentaminen ei 

saa ylittää sitä, mikä on tarpeen yleistä 

etua koskevan tavoitteen kannalta, ja 

siihen on sovellettava asianmukaisia 

suojatoimenpiteitä. Kaiken valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen 

tallentamisen on oltava unionin tai 

jäsenvaltioiden oikeuden mukaista. 

 Kaiken valokuvien, kasvokuvien ja 

sormenjälkitietojen tallentamisen 

SIS II:ssa, mukaan lukien säilytys ja 

käyttö tunnistamistarkoitukseen, on 

oltava SIS II -säädösten, 

asetuksen (EU) 2016/679 ja 

direktiivin (EU) 2016/680 säännösten 

perusteella sovellettavien 

tietoturvasäännösten mukaista. 

 Näissä säädöksissä tarkoitettuja 

säännöksiä sovelletaan kolmannen maan 

kansalaisten ja unionin kansalaisten 

valokuvien, kasvokuvien ja 

sormenjälkitietojen tallentamiseen. 

 Tarkoituksen määrittämistä koskevan 

periaatteen mukaisesti valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen 

tallentamisen käyttötarkoituksen ja -tavan 

SIS II:ssa on oltava selkeästi määriteltyjä. 

Siirretään komissiolle valta antaa tätä 

varten täytäntöönpanosäädös 55 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  287 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 2 d kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 d. Siirretään komissiolle valta antaa 

sormenjälkien automaattisen 

tunnistusjärjestelmän käyttöönotosta 

SIS-järjestelmässä delegoitu säädös, jossa 

kuvataan yksityiskohtaisesti sääntöjä ja 

menettelyjä, 54 a artiklan (uusi) 

mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  288 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kuulutusta ei saa tehdä ilman 

20 artiklan 2 kohdan a, g, k, m, n ja q 

alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos 

kuulutus perustuu 24 artiklan 2 kohdan 

nojalla tehtyyn päätökseen, myös 

20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa 

tarkoitetut tiedot on tallennettava. 

1. Kuulutusta ei saa tehdä ilman 

20 artiklan 2 kohdan a, g, k, m, n ja q 

alakohdassa tarkoitettuja tietoja, kun 

kyseisiä tietoja on saatavilla. Jos kuulutus 

perustuu 24 artiklan 2 kohdan nojalla 

tehtyyn päätökseen, myös 20 artiklan 

2 kohdan r alakohdassa tarkoitetut tiedot 

on tallennettava. 

Or. en 

 

Tarkistus  289 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kuulutusta ei saa tehdä ilman 

20 artiklan 2 kohdan a, g, k, m, n ja 

q alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos 

kuulutus perustuu 24 artiklan 2 kohdan 

nojalla tehtyyn päätökseen, myös 

1. Kuulutusta ei saa tehdä ilman 

20 artiklan 2 kohdan a, b, g, h, i, k, m, n ja 

q alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos 

kuulutus perustuu 24 artiklan 2 kohdan 

nojalla tehtyyn päätökseen, myös 
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20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa 

tarkoitetut tiedot on tallennettava. 

20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa 

tarkoitetut tiedot on tallennettava. 

Or. fr 

 

Tarkistus  290 

Kostas Chrysogonos 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kuulutusta ei saa tehdä ilman 

20 artiklan 2 kohdan a, g, k, m, n ja q 

alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos 

kuulutus perustuu 24 artiklan 2 kohdan 

nojalla tehtyyn päätökseen, myös 

20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa 

tarkoitetut tiedot on tallennettava. 

1. Kuulutusta ei saa tehdä ilman 

20 artiklan 2 kohdan a, b, g, h, i, k, m, n ja 

q alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos 

kuulutus perustuu 24 artiklan 2 kohdan 

nojalla tehtyyn päätökseen, myös 

20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa 

tarkoitetut tiedot on tallennettava. 

Or. en 

 

Tarkistus  291 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kuulutusta ei saa tehdä ilman 

20 artiklan 2 kohdan a, g, k, m, n ja q 

alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos 

kuulutus perustuu 24 artiklan 2 kohdan 

nojalla tehtyyn päätökseen, myös 

20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa 

tarkoitetut tiedot on tallennettava. 

1. Kuulutusta ei saa tehdä ilman 

20 artiklan 2 kohdan a, b, g, h, i, k, m, n ja 

q alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Jos 

kuulutus perustuu 24 artiklan 2 kohdan 

nojalla tehtyyn päätökseen, myös 

20 artiklan 2 kohdan r alakohdassa 

tarkoitetut tiedot on tallennettava. 

Or. en 
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Perustelu 

Asetuksen 20 artiklan tietojen ”nimi” (b), ”sukupuoli” (h) ja ”kansalaisuus” (i) olisi oltava 

pakollisia kuulutuksen tekemisessä, jotta voidaan välttää henkilöiden tunnistaminen väärin, 

erityisesti ulkorajavalvonnoissa. 

 

Tarkistus  292 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kaikki muut 20 artiklan 2 kohdassa 

luetellut tiedot on myös tallennettava, jos 

ne ovat saatavilla. 

2. Muut 20 artiklan 2 kohdassa 

luetellut tiedot on myös tallennettava, jos 

ne ovat saatavilla ja jos tietojen 

tallentamisen ehdot täyttyvät. 

Or. en 

Perustelu 

Kaikkia henkilötietoja ei tallenneta järjestelmään kaikissa tilanteissa. Etenkin DNA-profiilit 

voidaan lisätä vain erittäin erityisissä tilanteissa. 

 

Tarkistus  293 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kaikki muut 20 artiklan 2 kohdassa 

luetellut tiedot on myös tallennettava, jos 

ne ovat saatavilla. 

2. Sanotun vaikuttamatta 22 artiklan 

täytäntöönpanoon kaikki muut 

20 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot on 

myös tallennettava, jos ne ovat saatavilla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  294 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Ehdotus asetukseksi 

23 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 23 a artikla  

 Kuulutuksen päivittäminen 

 Jos kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla 

on 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 

täydentäviä tai oleellisesti muutettuja 

tietoja, sen on täydennettävä tai korjattava 

asianmukaista kuulutusta viipymättä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  295 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 23 b artikla  

 Kuulutusten yhteensopivuus 

 1. Ennen uuden kuulutuksen tekemistä 

jäsenvaltio varmentaa, onko henkilöstä jo 

tehty kuulutus SIS-järjestelmässä. 

 2. SIS II:een voidaan syöttää samasta 

henkilöstä vain yksi kuulutus 

jäsenvaltiota kohden. Useampi jäsenvaltio 

voi syöttää samaa henkilöä koskevan 

kuulutuksen, jos kuulutukset ovat 

yhteensopivia. 

 3. Kun henkilöstä on jo tehty kuulutus 

SIS-järjestelmässä, jäsenvaltio, joka 

haluaa tehdä uuden kuulutuksen, 

varmentaa SIRENE-käsikirjassa olevan 

henkilöitä koskevien kuulutuksien 

yhteensopivuustaulukon mukaisesti, että 

kuulutukset eivät ole yhteensopivia. Jos 

yhteensopivuutta ei ilmene, jäsenvaltio 

tekee uuden kuulutuksen. Jos kuulutukset 
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eivät ole yhteensopivia, asianomaiset 

SIRENE-toimistot käyvät neuvotteluja 

vaihtamalla lisätietoja, jotta päästään 

sopimukseen SIRENE-käsikirjassa 

vahvistetun kuulutuksien 

tärkeysjärjestyksen mukaisesti. 

Kuulutuksien tärkeysjärjestyksestä 

voidaan poiketa SIRENE-toimistojen 

keskinäisten neuvottelujen jälkeen, jos se 

on olennaisten kansallisten etujen 

mukaista. 

Or. fr 

Perustelu 

Nykyisessä SIRENE-käsikirjassa olevia säännöksiä, jotka ovat liian tärkeitä, jotta ne voisi 

jättää pois asetuksesta. 

 

Tarkistus  296 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Sellaisia kolmansien maiden 

kansalaisia koskevat tiedot, joista on tehty 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus, tallennetaan 

SIS-järjestelmään kansallisen kuulutuksen 

perusteella, joka perustuu toimivaltaisten 

hallinto- tai lainkäyttöviranomaisten 

kansallisessa lainsäädännössä määrättyjä 

menettelytapasääntöjä noudattaen ja 

yksilöllisen arvioinnin perusteella 

tekemään päätökseen. Tällaisia päätöksiä 

koskevassa muutoksenhaussa noudatetaan 

kansallista lainsäädäntöä. 

1. Sellaisia kolmansien maiden 

kansalaisia koskevat tiedot, joista on tehty 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus, tallennetaan 

SIS-järjestelmään kansallisen kuulutuksen 

perusteella, joka perustuu toimivaltaisten 

hallinto- tai lainkäyttöviranomaisten 

kansallisessa lainsäädännössä määrättyjä 

menettelytapasääntöjä noudattaen ja 

yksilöllisen arvioinnin perusteella 

tekemään voimassa olevaan päätökseen. 

Tällaisia päätöksiä koskevassa 

muutoksenhaussa noudatetaan kansallista 

lainsäädäntöä. Kyseisissä 

muutoksenhauissa on oltava tehokkaat 

oikeussuojakeinot. 

Or. en 
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Tarkistus  297 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Sellaisia kolmansien maiden 

kansalaisia koskevat tiedot, joista on tehty 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus, tallennetaan 

SIS-järjestelmään kansallisen kuulutuksen 

perusteella, joka perustuu toimivaltaisten 

hallinto- tai lainkäyttöviranomaisten 

kansallisessa lainsäädännössä määrättyjä 

menettelytapasääntöjä noudattaen ja 

yksilöllisen arvioinnin perusteella 

tekemään päätökseen. Tällaisia päätöksiä 

koskevassa muutoksenhaussa 

noudatetaan kansallista lainsäädäntöä. 

1. Sellaista kolmannen maan 

kansalaista koskevat tiedot, josta voidaan 

tehdä maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus, voidaan 

tallentaa SIS-järjestelmään kansallisen 

kuulutuksen perusteella, joka perustuu 

toimivaltaisten hallinto- tai 

lainkäyttöviranomaisten kansallisessa 

lainsäädännössä määrättyjä 

menettelytapasääntöjä noudattaen ja 

yksilöllisen arvioinnin perusteella 

tekemään päätökseen. Kyseisellä 

kolmannen maan kansalaisella on oikeus 

päätöstä koskevaan muutoksenhakuun 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotus on epäselvä. Mahdollisuudesta tehdä SIS-järjestelmään maahantulon ja 

maassa oleskelun epäämistä koskeva päätös olisi säädettävä 1 kohdassa. Sitten 2 ja 

3 kohdassa olisi vahvistettava olosuhteet, joissa jäsenvaltioiden on tehtävä kyseinen kuulutus. 

Lisäksi 1 kohdan viimeisessä virkkeessä olisi ilmoitettava selkeästi kolmannen maan 

kansalaisen oikeus valittaa päätöksestä päätöksen tehneen jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

 

Tarkistus  298 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa 

tarkoitettu päätös perustuu yleiseen 

2. Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa 

tarkoitettu päätös perustuu yleiseen 
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turvallisuuteen ja järjestykseen tai 

kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan 

uhkaan, jonka kolmannen maan 

kansalaisen läsnäolo jäsenvaltion alueella 

aiheuttaa. Tämä pätee erityisesti, jos on 

kyse 

turvallisuuteen ja järjestykseen tai 

kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan 

uhkaan, jonka kolmannen maan 

kansalaisen läsnäolo jäsenvaltion alueella 

aiheuttaa. Tämä voi päteä erityisesti, jos on 

kyse 

Or. en 

 

Tarkistus  299 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa 

tarkoitettu päätös perustuu yleiseen 

turvallisuuteen ja järjestykseen tai 

kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan 

uhkaan, jonka kolmannen maan 

kansalaisen läsnäolo jäsenvaltion alueella 

aiheuttaa. Tämä pätee erityisesti, jos on 

kyse 

2. Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa 

tarkoitettu päätös perustuu yleiseen 

turvallisuuteen ja järjestykseen tai 

kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan 

uhkaan, jonka kolmannen maan 

kansalaisen läsnäolo jäsenvaltion alueella 

aiheuttaa. Tämä pätee, jos on kyse 

Or. en 

 

Tarkistus  300 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kolmannen maan kansalaisesta, 

joka on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, 

josta seuraa vähintään vuoden 

vapausrangaistus; 

a) kolmannen maan kansalaisesta, 

joka on tuomittu jäsenvaltiossa vakavasta 

rikoksesta tai terrorismirikoksesta; 

Or. en 
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Perustelu 

Vakavaa rikosta ja terrorismirikosta koskevat käsitteet muodostavat kuulutusten perustan 

(poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän yhteistyön perusteella). Kyseiset käsitteet 

määritetään asetuksessa, ja niitä olisi siksi käytettävä sen sijaan, että otetaan kuulutuksen 

perustelemiseksi käyttöön uusi rikostaso. 

 

Tarkistus  301 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kolmannen maan kansalaisesta, 

joka on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, 

josta seuraa vähintään vuoden 

vapausrangaistus; 

a) kolmannen maan kansalaisesta, 

joka on tuomittu rikoksesta, josta seuraa 

vapausrangaistus; 

Or. en 

 

Tarkistus  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) kolmannen maan kansalaisesta, 

joka on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, 

josta seuraa vähintään vuoden 

vapausrangaistus; 

a) kolmannen maan kansalaisesta, 

joka on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, 

josta seuraa vähintään viiden vuoden 

vapausrangaistus; 

Or. fr 

 

Tarkistus  303 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) kolmannen maan kansalaisesta, 

joka on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, 

josta seuraa vähintään vuoden 

vapausrangaistus; 

a) kolmannen maan kansalaisesta, 

joka on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, 

josta seuraa vähintään kolmen vuoden 

vapausrangaistus; 

Or. en 

 

Tarkistus  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kolmannen maan kansalaisesta, 

jonka voidaan perustellusti olettaa 

syyllistyneen vakavaan rikokseen tai jonka 

osalta on olemassa selviä viitteitä siitä, 

että hän aikoo tehdä tällaisen rikoksen 
jonkin jäsenvaltion alueella. 

b) kolmannen maan kansalaisesta, 

jonka voidaan perustellusti olettaa 

syyllistyneen vakavaan rikokseen jonkin 

jäsenvaltion alueella. 

Or. fr 

 

Tarkistus  305 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kolmannen maan kansalaisesta, 

jonka voidaan perustellusti olettaa 

syyllistyneen vakavaan rikokseen tai jonka 

osalta on olemassa selviä viitteitä siitä, että 

hän aikoo tehdä tällaisen rikoksen jonkin 

jäsenvaltion alueella. 

b) kolmannen maan kansalaisesta, 

josta on selkeitä todisteita, että hänen 
voidaan olettaa syyllistyneen vakavaan 

rikokseen tai jonka osalta on olemassa 

selviä todisteita siitä, että hän aikoo tehdä 

tällaisen rikoksen jonkin jäsenvaltion 

alueella. 

Or. en 
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Perustelu 

On tärkeää, että kuulutuksen käyttöönotto perustuu todisteisiin kyseistä kolmannen maan 

kansalaista vastaan eikä vain pelkkään epäilyyn. 

 

Tarkistus  306 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kolmannen maan kansalaisesta, 

jonka voidaan perustellusti olettaa 

syyllistyneen vakavaan rikokseen tai jonka 

osalta on olemassa selviä viitteitä siitä, että 

hän aikoo tehdä tällaisen rikoksen jonkin 

jäsenvaltion alueella. 

b) kolmannen maan kansalaisesta, 

jonka voidaan perustellusti olettaa 

syyllistyneen rikokseen tai jonka osalta on 

olemassa selviä viitteitä siitä, että hän 

aikoo tehdä rikoksen jonkin jäsenvaltion 

alueella. 

Or. en 

 

Tarkistus  307 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kuulutus tehdään kaikissa oloissa, 

kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös koskee 

sellaista kolmannen maan kansalaista, 

joka on tuomittu jossakin jäsenvaltiossa 

terrorismin torjumisesta annetussa 

direktiivissä (EU) 2017/451 tarkoitetusta 

rikoksesta. 

Or. fr 

 

Tarkistus  308 

Jussi Halla-aho 
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Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. kolmannen maan kansalaisesta, 

joka hyvin todennäköisesti yrittää käyttää 

jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmää 

väärin asetuksen (EU) N:o XXX/XXX 

(turvapaikkamenettelydirektiivi) 

36 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  309 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Kuulutus tehdään kaikissa oloissa, 

kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös koskee 

sellaista kolmannen maan kansalaista, 

joka on tuomittu jossakin jäsenvaltiossa 

vähintään viiden vuoden pituiseen 

vapausrangaistukseen. 

Or. fr 

 

Tarkistus  310 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa 

tarkoitettu päätös on 

direktiivin 2008/115/EY mukaisia 

menettelyjä noudattaen annettu 

maahantulokielto. Kuulutuksen tekevän 

jäsenvaltion on varmistettava, että kuulutus 

3. Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa 

tarkoitettu päätös on 

direktiivin 2008/115/EY mukaisia 

menettelyjä noudattaen annettu 

maahantulokielto. Kuulutuksen tekevän 

jäsenvaltion on varmistettava, että kuulutus 
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tulee voimaan SIS-järjestelmässä 

asianomaisen kolmannen maan 

kansalaisen palauttamispaikassa. 

Kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle on 

toimitettava vahvistus paluun 

toteutumisesta asetuksen (EU) 2018/xxx 

[palauttamisasetus] 6 artiklan mukaisesti. 

tulee voimaan SIS-järjestelmässä, kun 

direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 

4 kohdan mukainen palauttamispäätös, 

jonka kohdalla on käytetty kaikki 

mahdolliset muutoksenhakukeinot tai 

niitä ei ole otettu käsiteltäväksi, on tehty 

asianomaisen kolmannen maan 

kansalaiseen nähden. Kuulutuksen 

tehneelle jäsenvaltiolle on toimitettava 

vahvistus paluun toteutumisesta 

asetuksen (EU) 2018/xxx 6 artiklan 

mukaisesti, ja kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion on poistettava se välittömästi 

SIS II -järjestelmästä saman asetuksen 

[palauttamisasetus] 6 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  311 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa 

tarkoitettu päätös on direktiivin 

2008/115/EY mukaisia menettelyjä 

noudattaen annettu maahantulokielto. 

Kuulutuksen tekevän jäsenvaltion on 

varmistettava, että kuulutus tulee voimaan 

SIS-järjestelmässä asianomaisen 

kolmannen maan kansalaisen 

palauttamispaikassa. Kuulutuksen tehneelle 

jäsenvaltiolle on toimitettava vahvistus 

paluun toteutumisesta asetuksen (EU) 

2018/xxx [palauttamisasetus] 6 artiklan 

mukaisesti. 

3. Kuulutus tehdään myös, kun 1 

kohdassa tarkoitettu päätös on direktiiviä 

2008/115/EY noudattaen annettu 

maahantulokielto. Kuulutuksen tekevän 

jäsenvaltion on varmistettava, että kuulutus 

tulee voimaan SIS-järjestelmässä 

asianomaisen kolmannen maan kansalaisen 

palauttamispaikassa. Kuulutuksen tehneelle 

jäsenvaltiolle on toimitettava vahvistus 

paluun toteutumisesta asetuksen (EU) 

2018/xxx [palauttamisasetus] 6 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Selkeytetään käytettyä oikeudellista kieltä. 
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Tarkistus  312 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

25 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 25 a artikla  

 Edellytykset, joita sovelletaan 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämiseksi tehdyissä kuulutuksissa, 

jotka koskevat terrorismin torjumisesta 

annetun direktiivin (EU) 2017/541 II ja 

III osastossa tarkoitettuun toimintaan 

osallistuvia henkilöitä: 

 1. Jos jokin jäsenvaltio tekee 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämiseksi tehdyn kuulutuksen, joka 

koskee direktiivissä (EU) 2017/541 

tarkoitettuun toimintaan osallistuvaa 

henkilöä, jäsenvaltion on samanaikaisesti 

jaettava tiedot Europolin Euroopan 

terrorismintorjuntakeskuksen kanssa. 

 2. Kun on saatu osuma liittyen 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämiseksi tehtyyn kuulutukseen, joka 

koskee edellisessä kohdassa tarkoitettuun 

toimintaan osallistuvaa henkilöä, 

täytäntöön paneva jäsenvaltio ilmoittaa 

välittömästi kuulutuksen tehneelle 

jäsenvaltiolle ja Europolin Euroopan 

terrorismintorjuntakeskukselle. 

 3. Siirretään komissiolle valta antaa tätä 

varten täytäntöönpanosäädös 55 artiklan 

2 kohdan mukaisesti viestintäjärjestelyjen 

täsmentämiseksi. 

Or. fr 

Perustelu 

Henkilöä, josta on tehty kuulutus SIS-järjestelmässä, koskevat osumat ovat ainoastaan 

kuulutuksen tehneen jäsenvaltion ja kuulemismenettelyn täytäntöön panevan jäsenvaltion 
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tiedossa. Johdanto-osan 34 kappaleen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi kuulutusta 

SIS-järjestelmään tehdessään vaihdettava Europolin kanssa tietoja terrorismiin liittyvästä 

toiminnasta sekä osumista ja niihin liittyvistä tiedoista. 

 

Tarkistus  313 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kun jäsenvaltio harkitsee 

oleskeluluvan tai muun oleskeluun 

oikeuttavan luvan myöntämistä kolmannen 

maan kansalaiselle, josta toinen jäsenvaltio 

on tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskevan kuulutuksen, sen on 

ensin kuultava kuulutuksen tehnyttä 

jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa 

lisätietoja ja otettava huomioon kyseisen 

jäsenvaltion edut. Kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion on annettava lopullinen 

vastauksensa seitsemän päivän kuluessa. 

Jos oleskeluluvan tai muun oleskeluun 

oikeuttavan luvan myöntämistä harkitseva 

jäsenvaltio päättää myöntää luvan, 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus on poistettava. 

1. Kun jäsenvaltio harkitsee 

oleskeluluvan tai muun oleskeluun 

oikeuttavan luvan myöntämistä kolmannen 

maan kansalaiselle, josta toinen jäsenvaltio 

on tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskevan kuulutuksen, sen on 

ensin kuultava kuulutuksen tehnyttä 

jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa 

lisätietoja. Kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion on annettava lopullinen 

vastauksensa seitsemän päivän kuluessa. 

Jos oleskeluluvan tai muun oleskeluun 

oikeuttavan luvan myöntämistä harkitseva 

jäsenvaltio päättää myöntää luvan, 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus on poistettava. 

Or. fr 

 

Tarkistus  314 

Miltiadis Kyrkos 

 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kun jäsenvaltio harkitsee 

oleskeluluvan tai muun oleskeluun 

oikeuttavan luvan myöntämistä kolmannen 

maan kansalaiselle, josta toinen jäsenvaltio 

on tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun 

1. Kun jäsenvaltio harkitsee 

oleskeluluvan tai muun oleskeluun 

oikeuttavan luvan myöntämistä kolmannen 

maan kansalaiselle, josta toinen jäsenvaltio 

on tehnyt maahantulon ja maassa oleskelun 
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epäämistä koskevan kuulutuksen, sen on 

ensin kuultava kuulutuksen tehnyttä 

jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa 

lisätietoja ja otettava huomioon kyseisen 

jäsenvaltion edut. Kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion on annettava lopullinen 

vastauksensa seitsemän päivän kuluessa. 

Jos oleskeluluvan tai muun oleskeluun 

oikeuttavan luvan myöntämistä harkitseva 

jäsenvaltio päättää myöntää luvan, 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus on poistettava. 

epäämistä koskevan kuulutuksen, sen on 

ensin kuultava kuulutuksen tehnyttä 

jäsenvaltiota vaihtamalla sen kanssa 

lisätietoja ja otettava huomioon kyseisen 

jäsenvaltion edut. Kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion on annettava lopullinen 

vastauksensa mielellään seitsemän päivän 

kuluessa. Jos oleskeluluvan tai muun 

oleskeluun oikeuttavan luvan myöntämistä 

harkitseva jäsenvaltio päättää myöntää 

luvan, maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskeva kuulutus on poistettava. 

Or. en 

 

Tarkistus  315 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

27 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 27 a artikla  

 Kuulutukseen liittyvät toimet 

 1. Kun saadaan osuma, joka koskee 

sellaista kolmannen maan kansalaista, 

josta on tehty kuulutus 24 ja 27 artiklan 

mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen 

on, sanotun vaikuttamatta 25 artiklan 

2 kohdan täytäntöönpanoon sekä 

vuonna 1951 tehdyn Geneven 

yleissopimuksen periaatteiden ja 

säännöksien ja erityisesti 

palauttamiskiellon periaatteen 

kunnioittamiseen 

 a) kieltäydyttävä myöntämästä henkilölle 

viisumia tai matkustuslupaa tai 

 b) evättävä hänen pääsynsä jäsenvaltion 

alueelle. 

 Jos osuma saadaan alueen sisäpuolella, 

asianomainen kolmannen maan 

kansalainen on pidätettävä, häntä on 

kuulusteltava ja hänet on toimitettava 
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toimivaltaisille viranomaisille tarvittavien 

päätöksien tekemiseksi. 

 2. SIRENE-käsikirjassa esitetään 

täydentäviä yksityiskohtia, jotka koskevat 

toimien toteuttamista ja lisätietojen 

vaihtamista. 

Or. fr 

 

Tarkistus  316 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Valokuvien, kasvokuvien ja 

sormenjälkitietojen avulla tapahtuvia 

todentamisia ja hakuja koskevat 

erityissäännöt 

Valokuvien ja sormenjälkien avulla 

tapahtuvia todentamisia ja hakuja koskevat 

erityissäännöt 

Or. fr 

 

Tarkistus  317 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Valokuvia, kasvokuvia ja 

sormenjälkitietoja saadaan hakea 

SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön 

henkilöllisyyden todentamiseen, joka on 

löydetty järjestelmään tehdyn 

aakkosnumeerisen haun tuloksena. 

1. Valokuvia, kasvokuvia tai 

sormenjälkitietoja saadaan hakea 

SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön 

henkilöllisyyden todentamiseen, joka on 

löydetty järjestelmään tehdyn 

aakkosnumeerisen haun tuloksena, jos 

SIS-järjestelmässä olevassa 

kuulutuksessa on kyseisiä tietoja. 

Or. en 
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Perustelu 

On korostettava jälleen kerran, että kyseisiä tietoja ei ole aina saatavilla SIS-kuulutuksessa. 

Mitä tahansa asiaankuuluvaa tietoluokkaa voidaan käyttää todentamaan kyseessä olevan 

henkilön henkilöllisyys. 

 

Tarkistus  318 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Valokuvia, kasvokuvia ja 

sormenjälkitietoja saadaan hakea 

SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön 

henkilöllisyyden todentamiseen, joka on 

löydetty järjestelmään tehdyn 

aakkosnumeerisen haun tuloksena. 

1. Valokuvia, kasvokuvia ja 

sormenjälkitietoja saadaan hakea 

SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön 

henkilöllisyyden vahvistamiseen, joka on 

löydetty järjestelmään tehdyn 

aakkosnumeerisen haun tuloksena. 

Or. fr 

 

Tarkistus  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Valokuvia, kasvokuvia ja 

sormenjälkitietoja saadaan hakea 

SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön 

henkilöllisyyden todentamiseen, joka on 

löydetty järjestelmään tehdyn 

aakkosnumeerisen haun tuloksena. 

1. Valokuvia ja sormenjälkiä saadaan 

hakea SIS-järjestelmästä sellaisen henkilön 

henkilöllisyyden todentamiseen, joka on 

löydetty järjestelmään tehdyn 

aakkosnumeerisen haun tuloksena. 

Or. fr 

 

Tarkistus  320 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Sormenjälkihaku voidaan tehdä 

ennen uuden kuulutuksen tekemistä, jotta 

voidaan varmistaa, onko henkilöstä jo 

tehty kuulutus SIS-järjestelmässä eri 

henkilöllisyydellä tai eri kuulutuksessa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  321 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Sormenjälkitietoja saadaan 

käyttää myös henkilön tunnistamiseen. 
SIS-järjestelmään tallennettuja 

sormenjälkitietoja saadaan käyttää 

tunnistamiseen, jos henkilöllisyyttä ei 

voida selvittää millään muulla tavalla. 

2. SIS-järjestelmään tallennettuja 

sormenjälkitietoja voidaan myös käyttää 

tunnistamiseen, jos henkilöllisyyttä ei 

voida selvittää millään muulla tavalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  322 

Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Sormenjälkitietoja saadaan käyttää 

myös henkilön tunnistamiseen. 

SIS-järjestelmään tallennettuja 

sormenjälkitietoja saadaan käyttää 

tunnistamiseen, jos henkilöllisyyttä ei 

voida selvittää millään muulla tavalla. 

2. Sormenjälkitietoja saadaan käyttää 

myös henkilön tunnistamiseen, jos niitä on 

saatavilla. SIS-järjestelmään tallennettuja 

sormenjälkitietoja saadaan käyttää 

tunnistamiseen, jos henkilöllisyyttä ei 

voida selvittää millään muulla tavalla. 
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Or. en 

 

Tarkistus  323 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Sormenjälkitietoja saadaan käyttää 

myös henkilön tunnistamiseen. 

SIS-järjestelmään tallennettuja 

sormenjälkitietoja saadaan käyttää 

tunnistamiseen, jos henkilöllisyyttä ei 

voida selvittää millään muulla tavalla. 

2. Sormenjälkiä saadaan käyttää 

myös henkilön tunnistamiseen. 

SIS-järjestelmään tallennettuja 

sormenjälkiä saadaan käyttää 

tunnistamiseen, jos henkilöllisyyttä ei 

voida selvittää millään muulla tavalla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  324 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIS-järjestelmään 24 artiklan 

mukaisesti tehtyjen kuulutusten 

yhteydessä tallennettuihin 

sormenjälkitietoihin voidaan tehdä 

hakuja rikosten tapahtumapaikoilta 

löydettyjen täydellisten tai epätäydellisten 

sormenjälkien tai kämmenjälkien 

perusteella, jos voidaan osoittaa, että ne 

erittäin todennäköisesti kuuluvat 

rikoksentekijälle ja edellyttäen, että 

toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty 

selvittämään tekijän henkilöllisyyttä 

jonkin toisen kansallisen, eurooppalaisen 

tai kansainvälisen tietokannan avulla. 

Poistetaan. 

Or. fr 
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Tarkistus  325 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIS-järjestelmään 24 artiklan 

mukaisesti tehtyjen kuulutusten yhteydessä 

tallennettuihin sormenjälkitietoihin 

voidaan tehdä hakuja rikosten 

tapahtumapaikoilta löydettyjen täydellisten 

tai epätäydellisten sormenjälkien tai 

kämmenjälkien perusteella, jos voidaan 

osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti 

kuuluvat rikoksentekijälle ja edellyttäen, 

että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty 

selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin 

toisen kansallisen, eurooppalaisen tai 

kansainvälisen tietokannan avulla. 

3. SIS-järjestelmään 24 artiklan 

mukaisesti tehtyjen kuulutusten yhteydessä 

tallennettuihin sormenjälkitietoihin 

voidaan tehdä hakuja vakavien rikosten tai 

terrorismirikosten tapahtumapaikoilta 

löydettyjen täydellisten tai epätäydellisten 

sormenjälkien tai kämmenjälkien 

perusteella, jos voidaan osoittaa, että ne 

erittäin todennäköisesti kuuluvat vakavan 

rikoksen tai terrorismirikoksen tekijälle ja 

edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset 

eivät pysty selvittämään tekijän 

henkilöllisyyttä jonkin toisen kansallisen, 

eurooppalaisen tai kansainvälisen 

tietokannan avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  326 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIS-järjestelmään 24 artiklan 

mukaisesti tehtyjen kuulutusten yhteydessä 

tallennettuihin sormenjälkitietoihin 

voidaan tehdä hakuja rikosten 

tapahtumapaikoilta löydettyjen täydellisten 

tai epätäydellisten sormenjälkien tai 

kämmenjälkien perusteella, jos voidaan 

osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti 

kuuluvat rikoksentekijälle ja edellyttäen, 

että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty 

3. SIS-järjestelmään 24 artiklan 

mukaisesti tehtyjen kuulutusten yhteydessä 

tallennettuihin sormenjälkitietoihin 

voidaan tehdä hakuja vakavien rikosten tai 

terrorismirikosten tapahtumapaikoilta 

löydettyjen täydellisten tai epätäydellisten 

sormenjälkien tai kämmenjälkien 

perusteella, jos voidaan osoittaa, että ne 

erittäin todennäköisesti kuuluvat 

rikoksentekijälle ja edellyttäen, että 
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selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin 

toisen kansallisen, eurooppalaisen tai 

kansainvälisen tietokannan avulla. 

toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty 

selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin 

toisen kansallisen, eurooppalaisen tai 

kansainvälisen tietokannan avulla. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksen tarkoituksena on lisätä oikeusvarmuutta ja johdonmukaisuutta muiden 

tarkistusten kanssa. 

 

Tarkistus  327 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIS-järjestelmään 24 artiklan 

mukaisesti tehtyjen kuulutusten yhteydessä 

tallennettuihin sormenjälkitietoihin 

voidaan tehdä hakuja rikosten 

tapahtumapaikoilta löydettyjen täydellisten 

tai epätäydellisten sormenjälkien tai 

kämmenjälkien perusteella, jos voidaan 

osoittaa, että ne erittäin todennäköisesti 

kuuluvat rikoksentekijälle ja edellyttäen, 

että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty 

selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin 

toisen kansallisen, eurooppalaisen tai 

kansainvälisen tietokannan avulla. 

3. SIS-järjestelmään 24 artiklan ja 

27 artiklan mukaisesti tehtyjen kuulutusten 

yhteydessä tallennettuihin 

sormenjälkitietoihin voidaan tehdä hakuja 

rikosten tapahtumapaikoilta löydettyjen 

täydellisten tai epätäydellisten 

sormenjälkien tai kämmenjälkien 

perusteella, jos voidaan osoittaa, että ne 

erittäin todennäköisesti kuuluvat 

rikoksentekijälle ja edellyttäen, että 

toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty 

selvittämään tekijän henkilöllisyyttä jonkin 

toisen kansallisen, eurooppalaisen tai 

kansainvälisen tietokannan avulla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  328 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 



 

PE609.653v02-00 120/186 AM\1134513FI.docx 

FI 

4. Valokuvia ja kasvokuvia saadaan 

käyttää henkilön tunnistamiseen heti kun 

se on teknisesti mahdollista edellyttäen, 

että varmistetaan erittäin korkea 

luotettavuuden taso. Valokuviin tai 

kasvokuviin perustuvaa tunnistamista 

saadaan käyttää ainoastaan laillisissa 

rajanylityspaikoissa, joissa on käytössä 

itsepalvelujärjestelmä ja automaattinen 

rajavalvontajärjestelmä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Velvoitteesta tunnistaa henkilöt laillisissa rajanylityspaikoissa säädetään jo Schengenin 

rajasäännöstössä, ja kasvokuvien käytöstä kyseisessä tunnistamisessa on jo säädetty 

rajanylitystietojärjestelmässä. Siksi tämä kohta on tarpeeton. 

 

Tarkistus  329 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Valokuvia ja kasvokuvia saadaan 

käyttää henkilön tunnistamiseen heti kun 

se on teknisesti mahdollista edellyttäen, 

että varmistetaan erittäin korkea 

luotettavuuden taso. Valokuviin tai 

kasvokuviin perustuvaa tunnistamista 

saadaan käyttää ainoastaan laillisissa 

rajanylityspaikoissa, joissa on käytössä 

itsepalvelujärjestelmä ja automaattinen 

rajavalvontajärjestelmä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  330 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 
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28 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Valokuvia ja kasvokuvia saadaan 

käyttää henkilön tunnistamiseen heti kun se 

on teknisesti mahdollista edellyttäen, että 

varmistetaan erittäin korkea luotettavuuden 

taso. Valokuviin tai kasvokuviin 

perustuvaa tunnistamista saadaan käyttää 

ainoastaan laillisissa rajanylityspaikoissa, 

joissa on käytössä itsepalvelujärjestelmä ja 

automaattinen rajavalvontajärjestelmä. 

4. Valokuvia ja kasvokuvia saadaan 

käyttää henkilön tunnistamiseen ja 

3 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden ja 

ehtojen mukaisesti heti kun se on 

teknisesti mahdollista edellyttäen, että 

varmistetaan erittäin korkea luotettavuuden 

taso. Valokuviin tai kasvokuviin 

perustuvaa tunnistamista saadaan käyttää 

ainoastaan sellaisten laillisten 

rajanylityspaikkojen yhteydessä, joissa on 

käytössä itsepalvelujärjestelmä ja 

automaattinen rajavalvontajärjestelmä, ja 

3 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden ja 

ehtojen mukaisesti. Ennen kuin tämä 

toiminnallisuus otetaan käyttöön 

SIS-järjestelmässä, komission on 

laadittava kertomus tarvittavan 

teknologian saatavuudesta ja 

valmiustasosta. Euroopan parlamenttia 

kuullaan kertomuksen laatimisen 

yhteydessä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  331 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Valokuvia ja kasvokuvia saadaan 

käyttää henkilön tunnistamiseen heti kun se 

on teknisesti mahdollista edellyttäen, että 

varmistetaan erittäin korkea luotettavuuden 

taso. Valokuviin tai kasvokuviin 

perustuvaa tunnistamista saadaan käyttää 

ainoastaan laillisissa rajanylityspaikoissa, 

joissa on käytössä itsepalvelujärjestelmä 

ja automaattinen rajavalvontajärjestelmä. 

4. Valokuvia ja kasvokuvia saadaan 

käyttää henkilön tunnistamiseen heti kun se 

on teknisesti mahdollista edellyttäen, että 

varmistetaan erittäin korkea luotettavuuden 

taso. 
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Or. en 

Perustelu 

Valokuviin tai kasvokuviin perustuva tunnistaminen olisi sallittava missä tahansa, jos se on 

teknisesti toteuttamiskelpoista. 

 

Tarkistus  332 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Valokuvia ja kasvokuvia saadaan 

käyttää henkilön tunnistamiseen heti kun se 

on teknisesti mahdollista edellyttäen, että 

varmistetaan erittäin korkea luotettavuuden 

taso. Valokuviin tai kasvokuviin 

perustuvaa tunnistamista saadaan käyttää 

ainoastaan laillisissa rajanylityspaikoissa, 

joissa on käytössä itsepalvelujärjestelmä ja 

automaattinen rajavalvontajärjestelmä. 

4. Valokuvia saadaan käyttää henkilön 

tunnistamiseen heti kun se on teknisesti 

mahdollista edellyttäen, että varmistetaan 

erittäin korkea luotettavuuden taso. 

Valokuviin perustuvaa tunnistamista 

saadaan käyttää ainoastaan laillisissa 

rajanylityspaikoissa, joissa on käytössä 

itsepalvelujärjestelmä ja automaattinen 

rajavalvontajärjestelmä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  333 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Mikään valokuvien, kasvokuvien 

ja sormenjälkitietojen käsittely ei saa 

ylittää sitä, mikä on tarpeen yleistä etua 

koskevan tavoitteen kannalta, ja siihen on 

sovellettava asianmukaisia 

suojatoimenpiteitä. Kaiken valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen käytön 

on oltava unionin tai jäsenvaltioiden 

oikeuden mukaista. 
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 Kaiken valokuvien, kasvokuvien ja 

sormenjälkitietojen käytön SIS II:ssa, 

mukaan lukien säilytys ja käyttö 

tunnistamistarkoitukseen, on oltava 

SIS II -säädösten, 

asetuksen (EU) 2016/679 ja 

direktiivin (EU) 2016/680 säännösten 

perusteella sovellettavien 

tietoturvasäännösten mukaista. Näissä 

säädöksissä tarkoitettuja säännöksiä 

sovelletaan kolmannen maan 

kansalaisten ja unionin kansalaisten 

valokuvien, kasvokuvien ja 

sormenjälkitietojen käsittelyyn. 

 Tarkoituksen määrittämistä koskevan 

periaatteen mukaisesti valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen 

käyttötarkoituksen ja -tavan SIS II:ssa on 

oltava selkeästi määriteltyjä. Siirretään 

komissiolle valta antaa tätä varten 

täytäntöönpanosäädös 55 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  334 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 b. Kaikessa alaikäisten valokuvien, 

kasvokuvien ja sormenjälkitietojen 

kaikessa käytössä on otettava huomioon 

lapsen etu Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 24 artiklan ja 

vuonna 1989 tehdyn lapsen oikeuksia 

koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti. 

Or. fr 
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Tarkistus  335 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 4 c kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 c. Siirretään komissiolle valta antaa 

sormenjälkien automaattisen 

tunnistusjärjestelmän käyttöönotosta 

SIS-järjestelmässä delegoitu säädös 

54 a artiklan (uusi) mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  336 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) kolmansien maiden kansalaisten 

maahantulon ja jäsenvaltioiden alueella 

oleskelun edellytysten tutkimiseen ja 

maahantuloa ja oleskelua, mukaan lukien 

oleskelulupaa ja pitkäaikaista viisumia, 

sekä heidän palauttamistaan koskevien 

päätösten tekemiseen; 

d) kolmansien maiden kansalaisten 

maahantulon ja jäsenvaltioiden alueella 

oleskelun edellytysten tutkimiseen ja 

maahantuloa ja oleskelua, mukaan lukien 

oleskelulupaa ja pitkäaikaista viisumia, 

sekä heidän palauttamistaan koskevien 

päätösten tekemiseen, mikäli nämä 

viranomaiset eivät ole direktiivin 

2013/32/EU1a 2 artiklan f alakohdassa 

tarkoitettuja ”määrittäviä viranomaisia”, 

sekä tarvittaessa neuvontaan asetuksen 

(EU) 377/20041b mukaisesti; 

 _________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä 

kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun 

myöntämistä tai poistamista koskevista 

yhteisistä menettelyistä. 

 1b Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, 

annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, 

maahanmuuttoalan 
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yhteyshenkilöverkoston perustamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuotoa ehdotetaan rajanylitystietojärjestelmän perustamisesta äskettäin annetussa 

asetuksessa tarkoitetun ”maahanmuuttoviranomaisen” määritelmän mukaisesti. 

Turvapaikkaviranomaisten pääsy rikkoisi käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta, eikä se 

kuuluisi ehdotettuun oikeusperustaan. 

 

Tarkistus  337 

Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 

harjoittaa oikeutta käyttää 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja 

oikeutta hakea kyseisiä tietoja passien, 

henkilökorttien ja oleskelulupien 

kaltaisten tunnistamisasiakirjojen 

antamiseksi tehtäviään suorittaessaan 

kuulutusten tekemistä ja niiden 

yhdenmukaisuuden tarkistamista 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Näiden 

viranomaisten oikeus päästä tietoihin 

määräytyy kunkin jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  338 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos Europolin tekemästä hausta käy 

ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty 

2. Jos Europolin tekemästä hausta käy 

ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty 



 

PE609.653v02-00 126/186 AM\1134513FI.docx 

FI 

kuulutus, Europolin on ilmoitettava siitä 

kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle 

asetuksessa (EU) 2016/794 määritellyllä 

tavalla. 

kuulutus, Europolin on ilmoitettava siitä 

kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle 

vaihtamalla lisätietoja 

viestintäinfrastruktuuria käyttäen ja 

SIRENE-käsikirjassa vahvistettujen 

säännösten mukaisesti. Siihen asti, 

kunnes Europol voi käyttää lisätietojen 

vaihtoon tarkoitettuja toimintoja, sen on 

annettava ilmoitus kuulutuksen tehneelle 

jäsenvaltiolle asetuksessa (EU) 2016/794 

määritellyllä tavalla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  339 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Jos Europolin tekemästä hausta käy 

ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty 

kuulutus, Europol ilmoittaa siitä 

kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle 

asetuksessa (EU) 2016/794 määritellyllä 

tavalla. 

2. Jos Europolin tekemästä hausta käy 

ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty 

kuulutus, Europol ilmoittaa siitä 

välittömästi kuulutuksen tehneelle 

jäsenvaltiolle asetuksessa (EU) 2016/794 

määritellyllä tavalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  340 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIS-järjestelmään tehdyn haun 

kautta saatujen tietojen käyttö edellyttää 

asianomaisen jäsenvaltion hyväksyntää. 

Jos jäsenvaltio sallii tällaisten tietojen 

käytön, niiden käsittelyyn Europolissa 

3. SIS-järjestelmään tehdyn haun 

kautta saatujen tietojen käyttö edellyttää 

asianomaisen jäsenvaltion hyväksyntää. 

Jos jäsenvaltio sallii tällaisten tietojen 

käytön, niiden käsittelyyn Europolissa 
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sovelletaan asetusta (EU) 2016/794. 

Europol saa toimittaa kyseisiä tietoja 

kolmansille maille ja osapuolille 

ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion 

suostumuksella. 

sovelletaan asetusta (EU) 2016/794. 

Europol saa toimittaa kyseisiä tietoja 

kolmansille maille ja osapuolille 

ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion 

suostumuksella ja täysin tietosuojaa 

koskevan unionin lainsäädännön 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  341 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. SIS-järjestelmään tehdyn haun 

kautta saatujen tietojen käyttö edellyttää 

asianomaisen jäsenvaltion hyväksyntää. 

Jos jäsenvaltio sallii tällaisten tietojen 

käytön, niiden käsittelyyn Europolissa 

sovelletaan asetusta (EU) 2016/794. 

Europol saa toimittaa kyseisiä tietoja 

kolmansille maille ja osapuolille 

ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion 

suostumuksella. 

3. SIS-järjestelmään tehdyn haun 

kautta saatujen tietojen käyttö edellyttää 

kuulutuksen tehneen jäsenvaltion 

hyväksyntää. Jos jäsenvaltio sallii tällaisten 

tietojen käytön, niiden käsittelyyn 

Europolissa sovelletaan 

asetusta (EU) 2016/794. Europol saa 

toimittaa kyseisiä tietoja kolmansille maille 

ja osapuolille ainoastaan kuulutuksen 

tehneen jäsenvaltion suostumuksella. 

Or. fr 

 

Tarkistus  342 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Europol voi pyytää asianomaiselta 

jäsenvaltiolta lisätietoja 

asetuksen (EU) 2016/794 säännösten 

mukaisesti. 

4. Europol voi pyytää kuulutuksen 

tehneeltä jäsenvaltiolta lisätietoja 

asetuksen (EU) 2016/794 säännösten 

mukaisesti. 
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Or. fr 

 

Tarkistus  343 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Edellä 6 kohdassa tarkoitettujen 

teknisten kopioiden tallentaminen siten, 

että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan 

enintään 48 tunniksi. Määräaikaa voidaan 

hätätilanteessa jatkaa hätätilanteen 

päättymiseen asti. Europol ilmoittaa 

kaikista tällaisista määräajan 

pidennyksistä Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle. 

7. Edellä 6 kohdassa tarkoitettujen 

teknisten kopioiden tallentaminen siten, 

että syntyy offline-tietokantoja, sallitaan 

enintään 48 tunniksi. Jos Europol luo 

offline-tietokannan, jossa on SIS-tietoja, 

se ilmoittaa kyseisestä tietokannasta 

Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

Or. en 

Perustelu 

Komission tekstissä ehdotetaan Europolille perusteetonta oikeutta säilyttää SIS-tietoja 

sisältävä offline-tietokanta niin kauan kuin se väittää hätätilanteen kestävän. Koska 

Europolilla on pääsyoikeus SIS-järjestelmään, ei ole mitään tarvetta siihen, että se säilyttää 

tietoja offline-tietokannassa yhtään alkuperäistä 48 tuntia kauempaa, sillä se saisi aikaan 

ylimääräisen riskin. Europolia on siksi pyydettävä ilmoittamaan Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle aina, kun se luo kyseisen offline-tietokannan. 

 

Tarkistus  344 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 9 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

9. Europolin olisi tallennettava lokiin 

jokainen SIS-järjestelmän käyttökerta ja 

jokainen järjestelmässä tehty haku 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden 

varmistamiseksi, sisäisen valvonnan 

harjoittamiseksi ja asianmukaisen 

9. Europolin olisi tallennettava lokiin 

jokainen SIS-järjestelmän käyttökerta ja 

jokainen järjestelmässä tehty haku 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden 

varmistamiseksi, sisäisen valvonnan 

harjoittamiseksi ja asianmukaisen 
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tietoturvallisuuden ja tietojen eheyden 

varmistamiseksi. Tällaista lokitietojen 

tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei 

katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen 

osan laittomaksi lataamiseksi tai 

kopioinniksi. 

tietoturvallisuuden ja tietojen eheyden 

varmistamiseksi. Tällaista lokitietojen 

tallentamista ja siihen liittyviä asiakirjoja ei 

katsota SIS-järjestelmän tai minkään sen 

osan laittomaksi lataamiseksi tai 

kopioinniksi. Näiden lokien sisältö, 

säilytysaika ja säännöt ja muoto 

määritetään 12 artiklan mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  345 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  346 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien jäsenillä, 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenillä 
sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

jäsenillä on toimeksiantonsa puitteissa 

oikeus käyttää SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja 

asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 

8 kohdan mukaisesti. 

1. Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien jäsenillä ja 

muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

jäsenillä on toimeksiantonsa puitteissa 

oikeus käyttää SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja 

asetuksen (EU) 2016/16241a 40 artiklan 

8 kohdan mukaisesti. 

 _________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) 2016/1624, annettu 

14 päivänä syyskuuta 2016, 

Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta 

sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) n:o 863/2007, neuvoston 

asetuksen (EY) n:o 2007/2004 ja 

neuvoston päätöksen 2005/267/EY 

kumoamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Poistettu tekstinosa on tarpeeton. Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun 

asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmillä ”on oltava valmiudet hoitaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkia 

valtuuksia, jotka liittyvät rajavalvontaan (...) ja ovat tarpeen (...) direktiivin 2008/115/EY 

(palautusdirektiivi) tavoitteiden saavuttamiseksi”. Toisin sanoen eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmät suorittavat kaikki palauttamiseen liittyvät tehtävät. Ei ole tarpeen 

myöntää pääsyä Euroopan raja- ja merivartioviraston muille ryhmille. 

 

Tarkistus  347 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien jäsenten, 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ryhmien jäsenten 

sekä muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

jäsenten on SIS-järjestelmään tallennettuja 

tietoja 1 kohdan mukaisesti käyttäessään ja 

niihin hakuja tehdessään käytettävä 

32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

Euroopan raja- ja merivartioviraston 

perustamaa ja ylläpitämää teknistä 

käyttöliittymää. 

2. Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien jäsenten ja 

muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

jäsenten on SIS-järjestelmään tallennettuja 

tietoja 1 kohdan mukaisesti käyttäessään ja 

niihin hakuja tehdessään käytettävä 

32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

Euroopan raja- ja merivartioviraston 

perustamaa ja ylläpitämää teknistä 

käyttöliittymää. 

Or. en 
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Perustelu 

Poistettu tekstinosa on tarpeeton. Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun 

asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmillä ”on oltava valmiudet hoitaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkia 

valtuuksia, jotka liittyvät rajavalvontaan (...) ja ovat tarpeen (...) direktiivin 2008/115/EY 

(palautusdirektiivi) tavoitteiden saavuttamiseksi”. Toisin sanoen eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmät suorittavat kaikki palauttamiseen liittyvät tehtävät. Ei ole tarpeen 

myöntää pääsyä Euroopan raja- ja merivartioviraston muille ryhmille. 

 

Tarkistus  348 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jos Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien, palauttamiseen 

liittyviin tehtäviin osallistuvan 

henkilöstön ryhmien tai muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmien jäsenen tekemästä 

hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on 

tehty kuulutus, siitä on ilmoitettava 

kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. 

Ryhmien jäsenet saavat toimia 

SIS-järjestelmässä olevan kuulutuksen 

perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 

40 artiklan mukaisesti ainoastaan 

toimipaikkanaan olevan vastaanottavan 

jäsenvaltion rajavartijoiden tai 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ohjeiden 

mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä 

ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi 

valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan 

puolestaan. 

3. Jos Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien tai muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmän jäsenen tekemästä 

hausta käy ilmi, että SIS-järjestelmään on 

tehty kuulutus, siitä on ilmoitettava 

kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. 

Ryhmien jäsenet saavat toimia 

SIS-järjestelmässä olevan kuulutuksen 

perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 

40 artiklan mukaisesti ainoastaan 

toimipaikkanaan olevan vastaanottavan 

jäsenvaltion rajavartijoiden tai 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ohjeiden 

mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä 

ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi 

valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan 

puolestaan. 

Or. en 

Perustelu 

Poistettu tekstinosa on tarpeeton. Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun 

asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmillä ”on oltava valmiudet hoitaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkia 
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valtuuksia, jotka liittyvät rajavalvontaan (...) ja ovat tarpeen (...) direktiivin 2008/115/EY 

(palautusdirektiivi) tavoitteiden saavuttamiseksi”. Toisin sanoen eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmät suorittavat kaikki palauttamiseen liittyvät tehtävät. Ei ole tarpeen 

myöntää pääsyä Euroopan raja- ja merivartioviraston muille ryhmille. 

 

Tarkistus  349 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jos Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien, palauttamiseen 

liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön 

ryhmien tai muuttoliikkeen hallinnan 

tukiryhmien jäsenen tekemästä hausta käy 

ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty 

kuulutus, siitä on ilmoitettava kuulutuksen 

tehneelle jäsenvaltiolle. Ryhmien jäsenet 

saavat toimia SIS-järjestelmässä olevan 

kuulutuksen perusteella asetuksen (EU) 

2016/1624 40 artiklan mukaisesti 

ainoastaan toimipaikkanaan olevan 

vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden 

tai palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ohjeiden 

mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä 

ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi 

valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan 

puolestaan. 

3. Jos Euroopan raja- ja 

merivartioryhmien, palauttamiseen 

liittyviin tehtäviin osallistuvan henkilöstön 

ryhmien tai muuttoliikkeen hallinnan 

tukiryhmien jäsenen tekemästä hausta käy 

ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty 

kuulutus, siitä on ilmoitettava välittömästi 

kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle. 

Ryhmien jäsenet saavat toimia 

SIS-järjestelmässä olevan kuulutuksen 

perusteella asetuksen (EU) 2016/1624 

40 artiklan mukaisesti ainoastaan 

toimipaikkanaan olevan vastaanottavan 

jäsenvaltion rajavartijoiden tai 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ohjeiden 

mukaisesti ja pääsääntöisesti näiden läsnä 

ollessa. Vastaanottava jäsenvaltio voi 

valtuuttaa ryhmien jäseniä toimimaan 

puolestaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  350 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jokainen Euroopan raja- ja 4. Jokainen Euroopan raja- ja 
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merivartioryhmien, palauttamiseen 

liittyviin tehtäviin osallistuvan 

henkilöstön ryhmien tai muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmien jäsenen suorittama 

tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on 

tallennettava lokiin 12 artiklan säännösten 

mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa he 

ovat käyttäneet saamiaan tietoja, on 

rekisteröitävä. 

merivartioryhmien tai muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmien jäsenen suorittama 

tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on 

tallennettava lokiin 12 artiklan säännösten 

mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa he 

ovat käyttäneet saamiaan tietoja, on 

rekisteröitävä. 

Or. en 

Perustelu 

Poistettu tekstinosa on tarpeeton. Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun 

asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmillä ”on oltava valmiudet hoitaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkia 

valtuuksia, jotka liittyvät rajavalvontaan (...) ja ovat tarpeen (...) direktiivin 2008/115/EY 

(palautusdirektiivi) tavoitteiden saavuttamiseksi”. Toisin sanoen eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmät suorittavat kaikki palauttamiseen liittyvät tehtävät. Ei ole tarpeen 

myöntää pääsyä Euroopan raja- ja merivartioviraston muille ryhmille. 

 

Tarkistus  351 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

31 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Oikeus käyttää SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja rajoitetaan koskemaan 

yhtä Euroopan raja- ja merivartioryhmien, 

palauttamiseen liittyviin tehtäviin 

osallistuvan henkilöstön ryhmien tai 

muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

jäsentä, eikä sitä saa antaa yhdellekään 

toiselle ryhmien jäsenelle. 

5. Oikeus käyttää SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja rajoitetaan koskemaan 

yhtä Euroopan raja- ja merivartioryhmien 

tai muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmien 

jäsentä, eikä sitä saa antaa yhdellekään 

toiselle ryhmien jäsenelle. 

Or. en 

Perustelu 

Poistettu tekstinosa on tarpeeton. Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun 

asetuksen (EU) 2016/1624 40 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmillä ”on oltava valmiudet hoitaa kaikki tehtävät ja käyttää kaikkia 
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valtuuksia, jotka liittyvät rajavalvontaan (...) ja ovat tarpeen (...) direktiivin 2008/115/EY 

(palautusdirektiivi) tavoitteiden saavuttamiseksi”. Toisin sanoen eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston ryhmät suorittavat kaikki palauttamiseen liittyvät tehtävät. Ei ole tarpeen 

myöntää pääsyä Euroopan raja- ja merivartioviraston muille ryhmille. 

 

Tarkistus  352 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolla on ulkorajojen 

toimintaan tai turvallisuuteen 

mahdollisesti vaikuttavien uhkien 

analysoimiseksi oikeus käyttää 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja 

tehdä niihin hakuja 24–27 artiklan 

mukaisesti. 

1. Euroopan raja- ja 

merivartioviraston asianmukaisesti 

valtuutetulla henkilöstöllä on oikeus 

käyttää 54 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetussa keskusrekisterissä olevia 

tilastotietoja asetuksen (EU) 2016/16241a 

11 ja 13 artiklassa tarkoitettujen 

riskianalyysien ja 

haavoittuvuusarviointien tekemiseen. 

 _________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/1624, annettu 

14 päivänä syyskuuta 2016, 

Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta 

sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) n:o 863/2007, neuvoston 

asetuksen (EY) n:o 2007/2004 ja 

neuvoston päätöksen 2005/267/EY 

kumoamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan raja- ja merivartioviraston operatiivista tarkoitusta käsitellään 31 artiklassa. 

Euroopan raja- ja merivartioviraston muu henkilöstö ei tarvitse pääsyä SIS-kuulutusten 

henkilötietoihin. Euroopan raja- merivartioviraston pitäisi pystyä suorittamaan tehtävänsä 

tilastotietojen avulla. 
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Tarkistus  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolla on ulkorajojen 

toimintaan tai turvallisuuteen 

mahdollisesti vaikuttavien uhkien 
analysoimiseksi oikeus käyttää 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja ja 

tehdä niihin hakuja 24–27 artiklan 

mukaisesti. 

1. Euroopan raja- ja 

merivartioviraston asianmukaisesti 

valtuutetulla henkilöstöllä on 

asetuksessa (EU) 2016/1624 tarkoitettujen 

riskien analysoimiseksi ja asetuksessa 

tarkoitettua haavoittuvuusarviointia 

varten oikeus käyttää SIS-järjestelmään 

tallennettuja tietoja ja tehdä niihin hakuja 

24–27 artiklan mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  354 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan raja- ja merivartiovirasto 

perustaa 31 artiklan 2 kohdan ja tämän 

artiklan 1 kohdan soveltamiseksi teknisen 

käyttöliittymän, joka mahdollistaa suoran 

yhteyden SIS-keskusjärjestelmään, ja 

ylläpitää käyttöliittymää. 

2. Euroopan raja- ja merivartiovirasto 

perustaa 31 artiklan 2 kohdan 

soveltamiseksi teknisen käyttöliittymän, 

joka mahdollistaa suoran yhteyden 

SIS-keskusjärjestelmään, ja ylläpitää 

käyttöliittymää. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella tavoitellaan johdonmukaisuutta edellä esitettyjen tarkistusten kanssa.. 

 

Tarkistus  355 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 
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32 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jos Euroopan raja- ja 

merivartioviraston tekemästä hausta käy 

ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty 

kuulutus, se ilmoittaa asiasta kuulutuksen 

tehneelle jäsenvaltiolle. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen 31 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen 

kanssa. 

 

Tarkistus  356 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolla on sille EU:n 

matkustustieto- ja lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta annetussa 

asetuksessa annettuja tehtäviä 

suorittaessaan oikeus käyttää ja tarkistaa 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 24–

27 artiklan mukaisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

ETIAS-järjestelmästä ei ole tässä vaiheessa poliittista sopimusta. 

 

Tarkistus  357 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolla on sille EU:n 

matkustustieto- ja lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta annetussa 

asetuksessa annettuja tehtäviä 

suorittaessaan oikeus käyttää ja tarkistaa 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 24–

27 artiklan mukaisesti. 

4. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoon kuuluvalla 

ETIAS-valvontayksiköllä on sille EU:n 

matkustustieto- ja lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta annetussa 

asetuksessa annettuja tehtäviä 

suorittaessaan oikeus käyttää ja tarkistaa 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 24–

27 artiklan mukaisesti, mikäli se on 

välttämätöntä. 

Or. en 

Perustelu 

ETIAS-asetuksen tekstiä ei ole vielä hyväksytty. Euroopan raja- ja merivartiovirastolle 

myönnettävää pääsyä olisi ETIAS-asetuksen lopullisessa tekstissä rajoitettava siihen, mikä on 

välttämätöntä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle osoitettujen tehtävien suorittamiseksi. 

 

Tarkistus  358 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolla on sille EU:n 

matkustustieto- ja lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta annetussa 

asetuksessa annettuja tehtäviä 

suorittaessaan oikeus käyttää ja tarkistaa 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 24–

27 artiklan mukaisesti. 

4. Euroopan raja- ja 

merivartioviraston ETIAS-keskusyksikön 

asianmukaisesti valtuutetulla 

henkilöstöllä on sille EU:n matkustustieto- 

ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta 

annetussa asetuksessa annettuja tehtäviä 

suorittaessaan oikeus käyttää ja tarkistaa 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja 24–

27 artiklan mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  359 

Miriam Dalli 
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Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos Euroopan raja- ja 

merivartioviraston 2 kohdan 

soveltamiseksi suorittamasta 

tarkistuksesta käy ilmi, että 

SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, 

sovelletaan EU:n matkustustieto- ja 

lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta 

annetun asetuksen 22 artiklassa säädettyä 

menettelyä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen 31 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen 

kanssa. 

 

Tarkistus  360 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos Euroopan raja- ja 

merivartioviraston 2 kohdan 

soveltamiseksi suorittamasta 

tarkistuksesta käy ilmi, että 

SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, 

sovelletaan EU:n matkustustieto- ja 

lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta 

annetun asetuksen 22 artiklassa säädettyä 

menettelyä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

ETIAS-järjestelmästä ei ole tässä vaiheessa poliittista sopimusta. 
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Tarkistus  361 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos Euroopan raja- ja 

merivartioviraston 2 kohdan 

soveltamiseksi suorittamasta tarkistuksesta 

käy ilmi, että SIS-järjestelmään on tehty 

kuulutus, sovelletaan EU:n matkustustieto- 

ja lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta 

annetun asetuksen 22 artiklassa säädettyä 

menettelyä. 

5. Jos ETIAS-keskusyksikön 

suorittamasta tarkistuksesta käy ilmi, että 

SIS-järjestelmään on tehty kuulutus, 

sovelletaan EU:n matkustustieto- ja 

lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta 

annetun asetuksen 20 ja 22 artiklassa 

säädettyjä menettelyjä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  362 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Jokainen Euroopan raja- ja 

merivartioviraston suorittama 

tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on 

tallennettava lokiin 12 artiklan 

säännösten mukaisesti, ja kaikki 

tapaukset, joissa on käytetty Euroopan 

raja- ja merivartioviraston saamia tietoja, 

on rekisteröitävä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen 31 artiklan 1 kohtaan esitettyjen tarkistusten 

kanssa. 

 

Tarkistus  363 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Jokainen Euroopan raja- ja 

merivartioviraston suorittama 

tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on 

tallennettava lokiin 12 artiklan säännösten 

mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa on 

käytetty Euroopan raja- ja 

merivartioviraston saamia tietoja, on 

rekisteröitävä. 

7. Jokainen Euroopan raja- ja 

merivartioviraston ja 

ETIAS-keskusyksikön suorittama 

tietojenkäsittelytapahtuma ja haku on 

tallennettava lokiin 12 artiklan säännösten 

mukaisesti, ja kaikki tapaukset, joissa on 

käytetty Euroopan raja- ja 

merivartioviraston saamia tietoja, on 

rekisteröitävä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  364 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa 

on suoritettava tehtäviä EU:n 

matkustustieto- ja lupajärjestelmän 

(ETIAS) perustamisesta annetun 

asetuksen soveltamiseksi, mitään 
SIS-järjestelmän osaa ei saa yhdistää 

mihinkään Euroopan raja- ja 

merivartioviraston käyttämään tai 

virastossa käytettävään tietojen 

keräämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuun 

tietokonejärjestelmään, eikä sellaisia SIS-

järjestelmään sisältyviä tietoja, joihin 

Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on 

pääsy, saa siirtää tällaiseen järjestelmään. 

Mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa ladata 

verkon kautta. 

Tietojenkäsittelytapahtumien ja hakujen 

tallentamista lokiin ei katsota SIS-tietojen 

laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi. 

8. Mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa 

yhdistää mihinkään Euroopan raja- ja 

merivartioviraston käyttämään tai 

virastossa käytettävään tietojen 

keräämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuun 

tietokonejärjestelmään, eikä sellaisia 

SIS-järjestelmään sisältyviä tietoja, joihin 

Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on 

pääsy, saa siirtää tällaiseen järjestelmään. 

Mitään SIS-järjestelmän osaa ei saa ladata 

verkon kautta. 

Tietojenkäsittelytapahtumien ja hakujen 

tallentamista lokiin ei katsota SIS-tietojen 

laittomaksi lataamiseksi tai kopioinniksi. 
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Or. en 

Perustelu 

ETIAS-järjestelmästä ei ole tässä vaiheessa poliittista sopimusta. 

 

Tarkistus  365 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. SIS-järjestelmässä tämän asetuksen 

mukaisesti tehtyjä kuulutuksia saadaan 

säilyttää ainoastaan sen ajan, joka on 

tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne 

on tehty. 

1. SIS-järjestelmässä tämän asetuksen 

mukaisesti tehtyjä kuulutuksia ei saa 

säilyttää kauemmin kuin sen ajan, joka on 

tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne 

on tehty. 

Or. en 

 

Tarkistus  366 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. SIS-järjestelmässä kuulutuksen 

tehneen jäsenvaltion on viiden vuoden 

kuluessa kuulutuksen tekemisestä 

tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää. 

2. SIS-järjestelmässä kuulutuksen 

tehneen jäsenvaltion on kolmen vuoden 

kuluessa kuulutuksen tekemisestä 

tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää, 

lukuun ottamatta kuulutuksia, jotka 

koskevat 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

asetettuja maahantulokieltoja, joiden 

kohdalla tarkistamisen määräaika on viisi 

vuotta. 

Or. fr 
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Perustelu 

Palauttamista koskevat kuulutukset ja 24 artiklan 3 kohdan perusteella tehdyt kuulutukset 

koskevat henkilöitä, joihin sovelletaan vuoden 2008 direktiiviin perustuvaa 

maahantulokieltoa, jonka kesto on aina viisi vuotta. Muissa tapauksissa kolmen vuoden 

määräaika, josta säädetään järjestelyn aiemmassa versiossa, vaikuttaa 

tarkoituksenmukaisemmalta. 

 

Tarkistus  367 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. SIS-järjestelmässä kuulutuksen 

tehneen jäsenvaltion on viiden vuoden 

kuluessa kuulutuksen tekemisestä 

tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää. 

2. SIS-järjestelmässä kuulutuksen 

tehneen jäsenvaltion on kolmen vuoden 

kuluessa kuulutuksen tekemisestä 

tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää. 

Or. en 

 

Tarkistus  368 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. SIS-järjestelmässä kuulutuksen 

tehneen jäsenvaltion on viiden vuoden 

kuluessa kuulutuksen tekemisestä 

tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää. 

2. SIS-järjestelmässä kuulutuksen 

tehneen jäsenvaltion on kolmen vuoden 

kuluessa kuulutuksen tekemisestä 

tarkistettava, onko sitä tarpeen säilyttää. 

Or. en 

Perustelu 

Asetuksen 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti SIS-järjestelmän kuulutuksia pitäisi säilyttää vain 

niin kauan kuin ne ovat tarpeen. Komissio ei anna säilytysajan pidentämiselle mitään muita 

perusteluja kuin hallinnollisten rasitusten vähentämisen. Se ei ole asianmukainen perustelu. 

Johdanto-osan 29 kappaleessa todetaan jäsenvaltioiden jo ylittävän säännöllisesti 

henkilöiden kuulutuksia koskevat määräajat. Jotta SIS-järjestelmää ei kuormiteta liikaa ja 
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jotta voidaan varmistaa, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen, 

jäsenvaltioiden olisi tarkastettava kuulutukset kolmen vuoden kuluttua. 

 

Tarkistus  369 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos koordinoinnista ja tietojen 

laadun varmistamisesta vastaavalle 

SIRENE-toimiston henkilöstölle on selvää, 

että henkilöä koskeva kuulutus on 

saavuttanut tarkoituksensa ja että se pitäisi 

poistaa SIS-järjestelmästä, henkilöstö 

ilmoittaa tästä kuulutuksen tehneelle 

viranomaiselle. Viranomaisella on 

ilmoituksen vastaanottamisesta 

30 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa, että 

kuulutus on poistettu tai poistetaan tai 

ilmoittaa syyt kuulutuksen säilyttämiseen. 

Jos vastausta ei ole saatu 30 päivän 

määräajan päättymiseen mennessä, 

SIRENE-toimiston henkilöstö poistaa 

kuulutuksen. SIRENE-toimistojen on 

ilmoitettava mahdollisista toistuvista 

ongelmista tällä alalla kansalliselle 

valvontaviranomaiselleen. 

4. Jos koordinoinnista ja tietojen 

laadun varmistamisesta vastaavalle 

SIRENE-toimiston henkilöstölle on selvää, 

että henkilöä koskeva kuulutus on 

saavuttanut tarkoituksensa ja että se pitäisi 

poistaa SIS-järjestelmästä, henkilöstö 

ilmoittaa tästä välittömästi kuulutuksen 

tehneelle viranomaiselle. Viranomaisella 

on ilmoituksen vastaanottamisesta 

30 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa, että 

kuulutus on poistettu tai poistetaan tai 

ilmoittaa syyt kuulutuksen säilyttämiseen. 

Jos vastausta ei ole saatu 30 päivän 

määräajan päättymiseen mennessä, 

SIRENE-toimiston henkilöstö poistaa 

kuulutuksen. SIRENE-toimistojen on 

ilmoitettava mahdollisista toistuvista 

ongelmista tällä alalla kansalliselle 

valvontaviranomaiselleen. 

Or. en 

 

Tarkistus  370 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos koordinoinnista ja tietojen 

laadun varmistamisesta vastaavalle 

SIRENE-toimiston henkilöstölle on selvää, 

että henkilöä koskeva kuulutus on 

4. Heti, kun koordinoinnista ja 

tietojen laadun varmistamisesta vastaavalle 

SIRENE-toimiston henkilöstölle on selvää, 

että henkilöä koskeva kuulutus on 
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saavuttanut tarkoituksensa ja että se pitäisi 

poistaa SIS-järjestelmästä, henkilöstö 

ilmoittaa tästä kuulutuksen tehneelle 

viranomaiselle. Viranomaisella on 

ilmoituksen vastaanottamisesta 30 

kalenteripäivää aikaa ilmoittaa, että 

kuulutus on poistettu tai poistetaan tai 

ilmoittaa syyt kuulutuksen säilyttämiseen. 

Jos vastausta ei ole saatu 30 päivän 

määräajan päättymiseen mennessä, 

SIRENE-toimiston henkilöstö poistaa 

kuulutuksen. SIRENE-toimistojen on 

ilmoitettava mahdollisista toistuvista 

ongelmista tällä alalla kansalliselle 

valvontaviranomaiselleen. 

saavuttanut tarkoituksensa ja että se pitäisi 

poistaa SIS-järjestelmästä, henkilöstö 

ilmoittaa tästä kuulutuksen tehneelle 

viranomaiselle. Viranomaisella on 

ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän 

kalenteripäivää aikaa ilmoittaa, että 

kuulutus on poistettu tai poistetaan tai 

ilmoittaa syyt kuulutuksen säilyttämiseen. 

Jos vastausta ei ole saatu seitsemän päivän 

määräajan päättymiseen mennessä, 

SIRENE-toimiston henkilöstö poistaa 

kuulutuksen. SIRENE-toimistojen on 

ilmoitettava mahdollisista toistuvista 

ongelmista tällä alalla kansalliselle 

valvontaviranomaiselleen. 

Or. en 

Perustelu 

Koska tarkistuksen yhtenä tarkoituksena on turhien kuulutusten poistaminen 

SIS-järjestelmästä, SIRENE-toimistojen olisi toimittava heti, kun niiden tietoon tulee, että 

kuulutus pitäisi poistaa. Asiaankuuluvalta viranomaiselta ei pitäisi kestää kuukautta päättää, 

voidaanko kuulutus poistaa etenkin, kun SIRENE-toimisto on jo tehnyt kyseisen arvioinnin. 

Seitsemän päivää riittää mainiosti päätöksen tekemiseen kuulutuksen säilyttämisestä tai sen 

poistamisesta. 

 

Tarkistus  371 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi 

tarkistusjakson kuluessa päättää kattavan, 

lokitiedostoon kirjattavan yksilöllisen 

arvioinnin perusteella säilyttää kuulutuksen 

pidemmän aikaa, jos säilyttäminen on 

tarpeen niiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi, joita varten kuulutus 

tehtiin. Tällöin sovelletaan 2 kohtaa myös 

voimassaolon jatkamisen osalta. 

Kuulutuksen voimassaolon jatkamisesta on 

ilmoitettava CS-SIS-keskukseen. 

5. Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi 

tarkistusjakson kuluessa päättää kattavan, 

lokitiedostoon kirjattavan yksilöllisen 

arvioinnin perusteella säilyttää kuulutuksen 

pidemmän aikaa, jos säilyttäminen on 

tarpeen niiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi, joita varten kuulutus 

tehtiin. Tällöin sovelletaan 2 kohtaa myös 

voimassaolon jatkamisen osalta. 

Kuulutuksen voimassaolon jatkamisesta on 

ilmoitettava CS-SIS-keskukseen. 
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SIS-kuulutuksen voimassaoloajan 

päättymispäivän pidentämiseen 

sovelletaan tarvittavaa oikeasuhteisuutta 

koskevaa vaatimusta, jonka yhteydessä 

tarkastellaan, onko kyseinen tapaus 

tarpeeksi sopiva, merkityksellinen ja 

tärkeä kuulutuksen pidentämiseksi 

SIS-järjestelmässä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  372 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä olevan 24 artiklan mukaiset 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskevat kuulutukset on 

poistettava, kun toimivaltainen 

viranomainen on peruuttanut päätöksen, 

johon kuulutus perustui, tarvittaessa 

26 artiklassa tarkoitetun 

kuulemismenettelyn jälkeen. 

1. Edellä olevan 24 artiklan mukaiset 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskevat kuulutukset on 

poistettava, kun toimivaltainen 

viranomainen on peruuttanut päätöksen, 

johon kuulutus perustui, tarvittaessa 

26 artiklassa tarkoitetun 

kuulemismenettelyn jälkeen, tai kun 

kuulutus vanhenee 34 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tapaan säädetään kuulutusten säilytysajoista ja 

niiden automaattisesta vanhenemisesta, jos jäsenvaltio ei halua jatkaa kuulutusta. 

Kuulutuksen vanhenemisen pitäisi johtaa selkeästi kuulutuksen poistamiseen. 

 

Tarkistus  373 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä olevan 24 artiklan mukaiset 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskevat kuulutukset on 

poistettava, kun toimivaltainen 

viranomainen on peruuttanut päätöksen, 

johon kuulutus perustui, tarvittaessa 

26 artiklassa tarkoitetun 

kuulemismenettelyn jälkeen. 

1. Edellä olevan 24 artiklan mukaiset 

maahantulon ja maassa oleskelun 

epäämistä koskevat kuulutukset on 

poistettava heti, kun toimivaltainen 

viranomainen on peruuttanut päätöksen, 

johon kuulutus perustui, tarvittaessa 

26 artiklassa tarkoitetun 

kuulemismenettelyn jälkeen. 

Or. fr 

 

Tarkistus  374 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kuulutukset sellaisista kolmansien 

maiden kansalaisista, joihin sovelletaan 

27 artiklassa tarkoitettua rajoittavaa 

toimenpidettä, on poistettava, kun 

matkustuskiellon täytäntöönpanotoimi on 

päättynyt, keskeytetty tai kumottu. 

2. Kuulutukset sellaisista kolmansien 

maiden kansalaisista, joihin sovelletaan 

27 artiklassa tarkoitettua rajoittavaa 

toimenpidettä, on poistettava, kun 

matkustuskiellon täytäntöönpanotoimi on 

päättynyt, keskeytetty tai kumottu, tai kun 

kuulutus vanhenee 34 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tapaan säädetään kuulutusten säilytysajoista ja 

niiden automaattisesta vanhenemisesta, jos jäsenvaltio ei halua jatkaa kuulutusta. 

Kuulutuksen vanhenemisen pitäisi johtaa selkeästi kuulutuksen poistamiseen. 

 

Tarkistus  375 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Kuulutukset sellaisista kolmansien 

maiden kansalaisista, joihin sovelletaan 

27 artiklassa tarkoitettua rajoittavaa 

toimenpidettä, on poistettava, kun 

matkustuskiellon täytäntöönpanotoimi on 

päättynyt, keskeytetty tai kumottu. 

2. Kuulutukset sellaisista kolmansien 

maiden kansalaisista, joihin sovelletaan 

27 artiklassa tarkoitettua rajoittavaa 

toimenpidettä, on poistettava heti, kun 

matkustuskiellon täytäntöönpanotoimi on 

päättynyt, keskeytetty tai kumottu. 

Or. fr 

 

Tarkistus  376 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 24 ja 27 artiklan mukaisesti 

tehdyt kuulutukset poistetaan 

automaattisesti kuulutuksen 

voimassaolon päätyttyä 34 artiklan 

mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  377 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Edellä 24 ja 27 artiklan mukaisesti 

tehdyt kuulutukset poistetaan 

tarkoituksenmukaisissa tapauksissa 

kuulutuksien yhteensopivuutta koskevan 

23 artiklan b kohdan säännöksien 

mukaisesti. 

Or. fr 
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Tarkistus  378 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Kuulutukset henkilöstä, joka on 

saanut jonkin sellaisen valtion 

kansalaisuuden, jonka kansalaisilla on 

oikeus vapaaseen liikkuvuuteen unionissa, 

on poistettava heti kun kuulutuksen tehnyt 

jäsenvaltio saa tiedon tai sille ilmoitetaan 

38 artiklan mukaisesti, että kyseinen 

henkilö on saanut tällaisen kansalaisuuden. 

3. Kuulutukset henkilöstä, joka on 

saanut jonkin sellaisen valtion 

kansalaisuuden, jonka kansalaisilla on 

oikeus vapaaseen liikkuvuuteen unionissa, 

on poistettava heti kun kuulutuksen tehnyt 

jäsenvaltio saa tiedon tai sille ilmoitetaan 

38 artiklan mukaisesti, että kyseinen 

henkilö on saanut tällaisen kansalaisuuden, 

tai kun kuulutus vanhenee 34 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tapaan säädetään kuulutusten säilytysajoista ja 

niiden automaattisesta vanhenemisesta, jos jäsenvaltio ei halua jatkaa kuulutusta. 

Kuulutuksen vanhenemisen pitäisi johtaa selkeästi kuulutuksen poistamiseen. 

 

Tarkistus  379 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten 

kopioiden tallentaminen siten, että syntyy 

offline-tietokantoja, sallitaan enintään 

48 tunniksi. Määräaikaa voidaan 

hätätilanteessa jatkaa hätätilanteen 

päättymiseen asti. 

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten 

kopioiden tallentaminen siten, että syntyy 

offline-tietokantoja, sallitaan enintään 

48 tunniksi. 

Or. en 



 

AM\1134513FI.docx 149/186 PE609.653v02-00 

 FI 

Perustelu 

Muiden tarkistusten mukaisesti offline-tietokantojen luominen luo selkeästi 

lisäturvallisuusiskin SIS-tietojen osalta. Ei ole perusteltua antaa kyseisten tietokantojen olla 

olemassa loputtomasti väitetyn hätätilanteen perusteella. 

 

Tarkistus  380 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Kaiken SIS-järjestelmässä olevien 

tietojen käsittelyn muuhun kuin siihen 

tarkoitukseen, jota varten tiedot 

tallennettiin järjestelmään, on liityttävä 

yksittäiseen tapaukseen, ja sen perusteena 

on oltava tarve torjua yleiseen 

järjestykseen ja turvallisuuteen kohdistuva 

vakava uhka, valtion turvallisuuteen 

liittyvät vakavat syyt tai vakavan rikoksen 

ehkäiseminen. Tätä varten on hankittava 

ennakolta lupa kuulutuksen tehneeltä 

jäsenvaltiolta. 

5. Kaiken SIS-järjestelmässä olevien 

tietojen käsittelyn muuhun kuin siihen 

tarkoitukseen, jota varten tiedot 

tallennettiin järjestelmään, on liityttävä 

yksittäiseen tapaukseen, ja sen perusteena 

on oltava tarve torjua valtion 

turvallisuuteen kohdistuva vakava uhka tai 

vakavan rikoksen ehkäiseminen. Tätä 

varten on hankittava ennakolta lupa 

kuulutuksen tehneeltä jäsenvaltiolta. 

Or. en 

 

Tarkistus  381 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Edellä olevien 1–6 kohdan vastaista 

tietojenkäyttöä pidetään väärinkäyttönä 

kunkin jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

7. Edellä olevien 1–6 kohdan vastaista 

tietojenkäyttöä pidetään väärinkäyttönä 

kunkin jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. Kaikista tietojen 

väärinkäytöstä rangaistaan 49 a artiklan 

mukaisesti. 
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Or. en 

Perustelu 

On tärkeää säilyttää niitä seuraamuksia koskevat säännökset, joissa säädetään kansallisella 

tasolla tietojen väärinkäytöstä tai lisätietojen vaihtamisesta asetusehdotuksen vastaisesti 

voimassa olevan neuvoston päätöksen 65 artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  382 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 

virastolle luettelo toimivaltaisista 

viranomaisistaan, joilla on tämän asetuksen 

mukaisesti lupa hakea suoraan 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja 

luetteloon tehdyt muutokset. Kunkin 

viranomaisen osalta on ilmoitettava, mitä 

tietoja se voi hakea ja mihin tarkoituksiin. 

Virasto huolehtii luettelon julkaisemisesta 

vuosittain Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä. 

8. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 

virastolle luettelo toimivaltaisista 

viranomaisistaan, joilla on tämän asetuksen 

mukaisesti lupa hakea suoraan 

SIS-järjestelmään tallennettuja tietoja, ja 

luetteloon tehdyt muutokset. Kunkin 

viranomaisen osalta on ilmoitettava, mitä 

tietoja se voi hakea ja mihin tarkoituksiin. 

Virasto huolehtii luettelon julkaisemisesta 

vuosittain verkkosivustollaan ja Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  383 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä oleva 36 artiklan 2 kohta ei 

rajoita jäsenvaltion oikeutta säilyttää 

kansallisissa tiedostoissaan SIS-tietoja, 

jotka liittyvät sen alueella toteutettuihin 

toimenpiteisiin. Tällaisia tietoja saadaan 

säilyttää kansallisissa tiedostoissa enintään 

kolme vuotta, jollei kansallisen 

1. Edellä oleva 36 artiklan 2 kohta ei 

rajoita jäsenvaltion oikeutta säilyttää 

kansallisissa tiedostoissaan SIS-tietoja, 

jotka liittyvät sen alueella toteutettuihin 

toimenpiteisiin. Tällaisia tietoja saadaan 

säilyttää kansallisissa tiedostoissa enintään 
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lainsäädännön erityissäännöksissä 

säädetä pidemmästä säilyttämisajasta. 

kolme vuotta. 

Or. en 

 

Tarkistus  384 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä oleva 36 artiklan 2 kohta ei 

rajoita jäsenvaltion oikeutta säilyttää 

kansallisissa tiedostoissaan SIS-tietoja, 

jotka liittyvät sen alueella toteutettuihin 

toimenpiteisiin. Tällaisia tietoja saadaan 

säilyttää kansallisissa tiedostoissa enintään 

kolme vuotta, jollei kansallisen 

lainsäädännön erityissäännöksissä säädetä 

pidemmästä säilyttämisajasta. 

1. Edellä oleva 36 artiklan 2 kohta ei 

rajoita jäsenvaltion oikeutta säilyttää 

kansallisissa tiedostoissaan SIS-tietoja, 

jotka liittyvät sen alueella toteutettuihin 

toimenpiteisiin. Tällaisia tietoja saadaan 

säilyttää kansallisissa tiedostoissa enintään 

viisi vuotta, jollei kansallisen 

lainsäädännön erityissäännöksissä säädetä 

pidemmästä säilyttämisajasta. 

Or. en 

 

Tarkistus  385 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos pyydettyä toimenpidettä ei voida 

toteuttaa, pyynnön saaneen jäsenvaltion on 

ilmoitettava siitä viipymättä kuulutuksen 

tehneelle jäsenvaltiolle. 

Jos pyydettyä toimenpidettä ei voida 

toteuttaa, sovelletaan seuraavaa 

menettelyä: 
a) pyynnön saaneen jäsenvaltion on 

ilmoitettava siitä viipymättä kuulutuksen 

tehneelle jäsenvaltiolle 

SIRENE-toimistonsa välityksellä ja 

ilmoitettava syyt SIRENE-käsikirjassa 

vahvistettujen säännösten mukaisesti 

b) kyseiset jäsenvaltiot sopivat 

toteutettavista toimenpiteistä kansallisen 
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lainsäädäntönsä ja SIS II -säädösten 

mukaisesti 

c) jos direktiivin (EU) 2017/541 II ja 

III osastossa tarkoitettuun toimintaan 

osallisia henkilöitä koskevaa pyydettyä 

toimenpidettä ei voida suorittaa, pyynnön 

saanut jäsenvaltio ilmoittaa asiasta 

viipymättä Europolin Euroopan 

terrorismintorjuntakeskukseen. 

Or. fr 

 

Tarkistus  386 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 23 a artiklan mukaisesti, 

jos kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla 

on 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 

täydentäviä tai oleellisesti muutettuja 

tietoja, sen on täydennettävä tai korjattava 

asianmukaista kuulutusta viipymättä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  387 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jos muulla kuin kuulutuksen 

tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka 

antavat aihetta olettaa, että jossakin 

tiedossa on asiavirhe tai että se on 

tallennettu oikeudettomasti, sen on 

lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava 

asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle 

3. Jos muulla kuin kuulutuksen 

tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka 

antavat aihetta olettaa, että jossakin 

tiedossa on asiavirhe tai että se on 

tallennettu oikeudettomasti, sen on 

lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava 

asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle 



 

AM\1134513FI.docx 153/186 PE609.653v02-00 

 FI 

mahdollisimman pian ja viimeistään 

kymmenen päivän kuluessa siitä, kun se 

sai tietoonsa kyseiset todisteet. 

Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on 

tarkistettava tieto ja tarvittaessa oikaistava 

tai poistettava se viipymättä. 

välittömästi. Kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion on tarkistettava tieto ja 

tarvittaessa oikaistava tai poistettava se 

viipymättä. 

Or. en 

 

Tarkistus  388 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jos muulla kuin kuulutuksen 

tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka 

antavat aihetta olettaa, että jossakin 

tiedossa on asiavirhe tai että se on 

tallennettu oikeudettomasti, sen on 

lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava 

asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle 

mahdollisimman pian ja viimeistään 

kymmenen päivän kuluessa siitä, kun se 

sai tietoonsa kyseiset todisteet. 

Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on 

tarkistettava tieto ja tarvittaessa oikaistava 

tai poistettava se viipymättä. 

3. Jos muulla kuin kuulutuksen 

tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka 

antavat aihetta olettaa, että jossakin 

tiedossa on asiavirhe tai että se on 

tallennettu oikeudettomasti, sen on 

lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava 

asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle 

mahdollisimman pian ja viimeistään 

kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun se 

sai tietoonsa kyseiset todisteet. 

Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on 

tarkistettava tieto ja tarvittaessa oikaistava 

tai poistettava se seitsemän arkipäivän 

kuluessa ilmoituksesta. 

Or. en 

Perustelu 

SIS-järjestelmän virheiden korjaamisen pitäisi olla kaikkien painopiste. Jos jäsenvaltion 

tietoon tulee virhe toisen jäsenvaltion tekemässä kuulutuksessa, sen ei pitäisi odottaa 

kymmentä päivää ennen tiedottamista kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle kyseisestä 

virheestä. Tämä olisi tehtävä välittömästi ja viimeistään 48 tunnin kuluessa. Kun kuulutuksen 

tehneelle jäsenvaltiolle ilmoitetaan mahdollisesta virheestä, sillä pitäisi myös olla seitsemän 

päivää aika korjata virhe tai selittää, miksi se ei ole virhe. Tämä vastaa 34 artiklan 4 kohtaan 

ehdotettua tarkistusta toimista, joilla poistetaan kuulutukset, kun Sirene-toimistot ovat 

ilmoittaneet niiden olevan turhia. 
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Tarkistus  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Kun jollakin muulla jäsenvaltiolla 

kuin ilmoituksen tehneellä jäsenvaltiolla 

on toisen jäsenvaltion SIS-järjestelmässä 

kuulutuksen kohteena olevan henkilön 

valokuvia, kasvokuvia tai 

sormenjälkitietoja, sen on noudattaen 

22 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä 

lähetettävä ne mahdollisimman nopeasti 

kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle, jotta 

se voi täydentää asiaankuuluvaa 

kuulutusta. 

Or. fr 

 

Tarkistus  390 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos jäsenvaltiot eivät pääse 

yksimielisyyteen kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun todisteet saatiin tietoon 

3 kohdassa kuvatulla tavalla, sen 

jäsenvaltion, joka ei tehnyt kuulutusta, on 

saatettava asia toimivaltaisten kansallisten 

valvontaviranomaisten ratkaistavaksi. 

4. Jos jäsenvaltiot eivät pääse 

yksimielisyyteen kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun todisteet saatiin tietoon 

3 kohdassa kuvatulla tavalla, sen 

jäsenvaltion, joka ei tehnyt kuulutusta, on 

saatettava asia toimivaltaisten kansallisten 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 

52 artiklassa tarkoitetun yhteistyön 

mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  391 
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Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Jos jäsenvaltiot eivät pääse 

yksimielisyyteen kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun todisteet saatiin tietoon 

3 kohdassa kuvatulla tavalla, sen 

jäsenvaltion, joka ei tehnyt kuulutusta, on 

saatettava asia toimivaltaisten kansallisten 

valvontaviranomaisten ratkaistavaksi. 

4. Jos jäsenvaltiot eivät pääse 

yksimielisyyteen kuukauden kuluessa siitä, 

kun todisteet saatiin tietoon 3 kohdassa 

kuvatulla tavalla, sen jäsenvaltion, joka ei 

tehnyt kuulutusta, on saatettava asia 

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 
toimivaltaisten kansallisten 

valvontaviranomaisten ratkaistavaksi 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksen ensimmäinen osa johtuu siitä, että SIS-järjestelmän kuulutusten virheiden 

korjaamisen olisi oltava kaikkien asianosaisten painopiste. 

Toisessa osassa otetaan uudelleen käyttöön voimassa olevan SIS-järjestelmää koskevan 

neuvoston päätöksen säännökset, joiden nojalla Euroopan tietosuojavaltuutettu otetaan 

mukaan kyseisiin kiistoihin. Euroopan tietosuojavaltuutettua ei ole syytä sulkea ulkopuolelle 

tarkistetussa asetuksessa. 

 

Tarkistus  392 

Miriam Dalli 

 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos henkilö väittää, ettei hän ole 

kuulutuksessa tarkoitettu henkilö, 

jäsenvaltioiden on vaihdettava lisätietoja. 

Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä 

todella on kaksi eri henkilöä, väitteen 

esittäneelle henkilölle ilmoitetaan 

42 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä. 

5. Jos henkilö väittää, ettei hän ole 

kuulutuksessa tarkoitettu henkilö, 

jäsenvaltioiden on vaihdettava lisätietoja. 

Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä 

todella on kaksi eri henkilöä, väitteen 

esittäneelle henkilölle ilmoitetaan 

42 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä ja 

hänen muutoksenhakuoikeudestaan 

49 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
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Or. en 

Perustelu 

Jos henkilö tunnistetaan SIS-järjestelmässä väärin, hänellä pitäisi olla muutoksenhakukeino 

49 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Hänelle pitäisi kertoa siitä heti, kun käy ilmi, että hänet on 

tunnistettu väärin. 

 

Tarkistus  393 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kun henkilöstä on jo tehty 

kuulutus SIS-järjestelmässä, jäsenvaltion, 

joka tekee uuden kuulutuksen, on 

sovittava kuulutuksen tekemisestä 

ensimmäisen kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion kanssa. Sopiminen tapahtuu 

lisätietojen vaihdon avulla. 

Poistetaan. 

Or. fr 

Perustelu 

Jo olemassa oleva säännös, joka on selitetty paremmin kuulutuksien yhteensopivuutta 

koskevassa 23 artiklan b kohdassa. 

 

Tarkistus  394 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

turvallisuushäiriöistä komissiolle, virastolle 

ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

Virasto ilmoittaa turvallisuushäiriöistä 

komissiolle ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle. 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

turvallisuushäiriöistä viimeistään 72 tuntia 

sen jälkeen, kun ne ovat saaneet 

turvallisuushäiriön tietoonsa, komissiolle, 

virastolle ja kansalliselle 

valvontaviranomaiselle. Virasto ilmoittaa 
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turvallisuushäiriöistä komissiolle ja 

Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus perustuu Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukseen säätää jäsenvaltioille 

erityinen määräaika turvallisuushäiriöistä ilmoittamiseksi. Määräaika perustuu 

henkilötietorikkomuksien ilmoittamista koskevassa tietosuojapaketissa vahvistettuihin 

määräaikoihin. Toisessa muutoksessa toistetaan komission poliisiyhteistyötä ja oikeudellista 

yhteistyötä koskevassa ehdotuksessa ehdotettu sanamuoto. 

 

Tarkistus  395 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Kun turvallisuushäiriö johtuu 

tietojen väärinkäytöstä, jäsenvaltioiden, 

Europolin, Eurojustin ja Euroopan raja- 

ja merivartioviraston on varmistettava, 

että seuraamuksista voidaan säätää 

49 a artiklan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Jos turvallisuushäiriö johtuu siitä, että henkilö, jolla on käyttöoikeudet SIS-järjestelmään, 

käyttää tietoja väärin, seuraamukset pitäisi määrätä kyseiselle henkilölle. 

 

Tarkistus  396 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tietoturvahäiriöissä 

rekisteröidyille ilmoitetaan asetuksen 
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(EU) N:o 2016/679 34 artiklan tai 

direktiivin (EU) N:o 2016/680 31 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  397 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) SIRENE-toimisto ottaa yhteyttä 

pyynnön esittäneeseen viranomaiseen sen 

tarkentamiseksi, koskeeko kuulutus samaa 

henkilöä; 

a) SIRENE-toimisto ottaa välittömästi 

yhteyttä pyynnön esittäneeseen 

viranomaiseen sen tarkentamiseksi, 

koskeeko kuulutus samaa henkilöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  398 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) jos ristiintarkastus osoittaa, että 

henkilö, jota uusi kuulutus koskee ja 

SIS-järjestelmässä jo oleva henkilö ovat 

todella yksi ja sama henkilö, SIRENE-

toimisto soveltaa 39 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitettua päällekkäiskuulutusten 

tekemistä koskevaa menettelyä. Jos 

tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on 

kaksi eri henkilöä, SIRENE-toimisto 

hyväksyy toisen kuulutuksen tekemistä 

koskevan pyynnön ja lisää kuulutukseen 

tarvittavat tiedot virheellisten tunnistusten 

välttämiseksi. 

b) jos ristiintarkastus osoittaa, että 

henkilö, jota uusi kuulutus koskee ja jo 

SIS-järjestelmässä oleva henkilö ovat 

todella yksi ja sama henkilö, 

SIRENE-toimisto soveltaa 

23 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

päällekkäiskuulutusten tekemistä koskevaa 

menettelyä. Jos tarkastuksessa todetaan, 

että kyseessä on kaksi eri henkilöä, 

SIRENE-toimisto hyväksyy toisen 

kuulutuksen tekemistä koskevan pyynnön 

ja lisää kuulutukseen tarvittavat tiedot 

virheellisten tunnistusten välttämiseksi. 

Or. fr 
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Tarkistus  399 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kun kuulutuksessa todellisuudessa 

tarkoitettu henkilö saatetaan sekoittaa 

sellaiseen henkilöön, jonka henkilöllisyyttä 

on käytetty väärin, kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion on kyseisen henkilön 

nimenomaisella suostumuksella lisättävä 

kuulutukseen häntä koskevia tietoja, jotta 

voidaan välttää virheellisten tunnistusten 

aiheuttamat kielteiset seuraukset. 

1. Kun kuulutuksessa todellisuudessa 

tarkoitettu henkilö saatetaan sekoittaa 

sellaiseen henkilöön, jonka henkilöllisyyttä 

on käytetty väärin, kuulutuksen tehneen 

jäsenvaltion on kyseisen henkilön 

nimenomaisella suostumuksella lisättävä 

kuulutukseen häntä koskevia tietoja, jotta 

voidaan välttää virheellisten tunnistusten 

aiheuttamat kielteiset seuraukset. 

Henkilöllä, jonka henkilöllisyyttä on 

käytetty väärin, on oikeus peruuttaa 

suostumuksensa tietojen käsittelyyn. 

Or. fr 

 

Tarkistus  400 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Ainoastaan seuraavat henkilötiedot 

saadaan tallentaa SIS-järjestelmään ja niitä 

saadaan käsitellä SIS-järjestelmässä tämän 

artiklan soveltamiseksi: 

3. Ainoastaan seuraavat henkilötiedot 

saadaan tallentaa SIS-järjestelmään ja niitä 

saadaan käsitellä SIS-järjestelmässä tämän 

artiklan soveltamiseksi ainoastaan silloin, 

kun henkilö, jonka henkilöllisyyttä 

käytettiin väärin, antaa nimenomaisen 

suostumuksensa: 

Or. en 
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Perustelu 

On tärkeää toistaa, että kyseiset henkilötiedot voidaan tallentaa SIS-järjestelmään vain sen 

henkilön nimenomaisella luvalla, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin. 

 

Tarkistus  401 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Ainoastaan seuraavat henkilötiedot 

saadaan tallentaa SIS-järjestelmään ja niitä 

saadaan käsitellä SIS-järjestelmässä tämän 

artiklan soveltamiseksi: 

3. Ainoastaan seuraavat henkilötiedot 

saadaan tallentaa SIS-järjestelmään ja niitä 

saadaan käsitellä SIS-järjestelmässä tämän 

artiklan soveltamiseksi silloin, kun uhri on 

antanut nimenomaisen suostumuksen 

kutakin tietoluokkaa varten: 

Or. en 

 

Tarkistus  402 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) erityiset, muuttumattomat fyysiset 

erityistuntomerkit 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  403 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 3 kohta – j alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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j) sormenjäljet Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  404 

Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 

on poistettava samanaikaisesti kuin 

vastaava kuulutus tai kyseisen henkilön 

sitä vaatiessa jo aikaisemmin. 

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 

on poistettava heti, kun henkilö, jonka 

tietoja käytettiin väärin, sitä pyytää, tai 

yhtä aikaa vastaavan kuulutuksen 

poistamisen kanssa. 

Or. en 

Perustelu 

Komission teksti on hieman harhaanjohtava. On selkeämpää aloittaa sen henkilön oikeudesta, 

jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, pyytää tietojen poistamista heti, kun hän haluaa. Jos 

kyseistä pyyntöä ei tule, sen jälkeen tiedot poistetaan luonnollisesti silloin, kun vastaava 

kuulutus poistetaan. 

 

Tarkistus  405 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevan 2 kohdan 

soveltaminen ei rajoita jäsenvaltion 

oikeutta säilyttää kansallisissa tiedostoissa 

tietoja, jotka liittyvät tiettyyn kyseisen 

jäsenvaltion tekemään kuulutukseen tai 

kuulutukseen, jonka perusteella sen 

alueella on toteutettu toimenpiteitä. Siitä, 

kuinka pitkään kyseisiä tietoja saadaan 

säilyttää kansallisissa tiedostoissa, 

3. Edellä olevan 2 kohdan 

soveltaminen ei rajoita jäsenvaltion 

oikeutta säilyttää kansallisissa tiedostoissa 

tietoja, jotka liittyvät tiettyyn kyseisen 

jäsenvaltion tekemään kuulutukseen tai 

kuulutukseen, jonka perusteella sen 

alueella on toteutettu toimenpiteitä. 

Kyseisiä tietoja saadaan säilyttää 
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säädetään kansallisessa lainsäädännössä. kansallisissa tiedostoissa yksi vuosi. 

Or. en 

 

Tarkistus  406 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

45 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

SIS-järjestelmässä tämän asetuksen 

mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja tai 

niihin liittyviä lisätietoja ei saa siirtää 

kolmansille maille tai kansainvälisille 

järjestöille eikä antaa niiden saataville. 

SIS-järjestelmässä tämän asetuksen 

mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja tai 

niihin liittyviä lisätietoja ei saa siirtää 

kolmansille maille tai kansainvälisille 

järjestöille eikä antaa niiden saataville 

paitsi, jos se on ehdottoman 

välttämätöntä. 

Or. en 

 

Tarkistus  407 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

47 artikla  Poistetaan. 

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset 

tiedot oikaistuiksi ja oikeudettomasti 

tallennetut tiedot poistetuiksi 

 

1. Rekisteröidyn oikeus tutustua 

SIS-järjestelmään tämän asetuksen 

mukaisesti tallennettuihin, häntä itseään 

koskeviin tietoihin ja saada ne oikaistuiksi 

tai poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen 

henkilö vetoaa tähän oikeuteen. 

 

2. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään, kansallinen 
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valvontaviranomainen päättää, 

luovutetaanko tiedot ja millä keinoin. 

3. Muu kuin kuulutuksen tehnyt 

jäsenvaltio saa luovuttaa tietoja 

ainoastaan, jos se on ensin antanut 

kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle 

tilaisuuden esittää kantansa. Tämä 

tapahtuu lisätietojen vaihdon avulla. 

 

4. Jäsenvaltion on tehtävä kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti päätös olla 

antamatta rekisteröidylle osittain tai 

lainkaan tietoja, siltä osin ja niin pitkäksi 

aikaa kuin osittainen tai täydellinen 

rajoittaminen on välttämätön ja 

oikeasuhteinen toimenpide 

demokraattisessa yhteiskunnassa, ottaen 

asianmukaisesti huomioon kyseisen 

luonnollisen henkilön perusoikeudet ja 

oikeutetut edut, 

 

a) jotta vältetään virallisten tai laillisten 

tiedustelujen, tutkimusten tai menettelyjen 

estäminen; 

 

b) jotta vältetään tuottamasta haittaa 

rikosten ennalta estämiselle, 

paljastamiselle, tutkimiselle tai rikoksiin 

liittyville syytetoimille taikka 

rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanolle; 

 

c) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi;  

d) kansallisen turvallisuuden 

suojelemiseksi; 

 

e) muiden henkilöiden oikeuksien ja 

vapauksien suojaamiseksi. 

 

5. Asianomaiselle henkilölle on vastattava 

mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 

viimeistään 60 päivän kuluessa siitä 

päivästä, jona hän on pyytänyt saada 

tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään. 

 

6. Asianomaiselle henkilölle on 

ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin 

toimenpiteisiin tietojen oikaisemista tai 

poistamista koskevan pyynnön johdosta 
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on ryhdytty, ja joka tapauksessa 

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 

siitä päivästä, jona hän on pyytänyt 

tietojen oikaisemista tai poistamista, tai 

aikaisemmin, jos kansallisessa 

lainsäädännössä niin säädetään. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä mainituista oikeuksista on jo säädetty tietosuojaa koskevassa unionin asiaankuuluvassa 

lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  408 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset 

tiedot oikaistuiksi ja oikeudettomasti 

tallennetut tiedot poistetuiksi 

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset 

tiedot oikaistuiksi ja oikeudettomasti 

tallennetut tiedot poistetuiksi ja oikeus 

kyseisten tietojen käsittelyn rajoittamiseen 

Or. fr 

 

Tarkistus  409 

Maria Grapini 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset 

tiedot oikaistuiksi ja oikeudettomasti 

tallennetut tiedot poistetuiksi 

Tarkastusoikeus, oikeus saada virheelliset 

tiedot oikaistuiksi, oikeudettomasti 

tallennetut tiedot poistetuiksi ja rajoittaa 

niiden käsittelyä. 

Or. ro 
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Tarkistus  410 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Rekisteröidyn oikeus tutustua SIS-

järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti 

tallennettuihin, häntä itseään koskeviin 

tietoihin ja saada ne oikaistuiksi tai 

poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen 

henkilö vetoaa tähän oikeuteen. 

1. Rekisteröityjen oikeus tutustua SIS 

-järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti 

tallennettuihin itseään koskeviin tietoihin 

ja saada ne oikaistuiksi tai poistetuiksi tai 

rajoittaa niiden käsittelyä tai saada 

vahingonkorvaus määräytyy 

asetuksen (EU) 2016/679 ja 

direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti ja 
sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, 

jossa kyseinen henkilö vetoaa tähän 

oikeuteen. 

Or. fr 

 

Tarkistus  411 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Rekisteröidyn oikeus tutustua 

SIS-järjestelmään tämän asetuksen 

mukaisesti tallennettuihin, häntä itseään 

koskeviin tietoihin ja saada ne oikaistuiksi 

tai poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen 

henkilö vetoaa tähän oikeuteen. 

1. Rekisteröidyn oikeus tutustua 

SIS-järjestelmään tämän asetuksen 

mukaisesti tallennettuihin, häntä itseään 

koskeviin tietoihin ja saada ne oikaistuiksi 

tai poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen 

henkilö vetoaa tähän oikeuteen, 

riippumatta siitä, oleskeleeko henkilö 

Euroopan unionin alueella. 

Or. fr 

 

Tarkistus  412 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
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Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jokaisella on oikeus saada 

asiavirheitä sisältävät itseään koskevat 

tiedot oikaistuiksi tai oikeudettomasti 

tallennetut itseään koskevat tiedot 

poistetuiksi 

Or. en 

Perustelu 

Tämä säännös sisältyy poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevan asetuksen 

65 artiklaan (oikeus tutustua tietoihin, korjata väärät tiedot tai poistaa lainvastaisesti 

tallennetut tiedot) (5 kohta). Se olisi sisällytettävä selkeästi myös rajatarkastusasetukseen, 

koska sitä sovelletaan myös rajatarkastuksiin. 

 

Tarkistus  413 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Asianomaiselle henkilölle on 

vastattava mahdollisimman pian ja joka 

tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluessa 

siitä päivästä, jona hän on pyytänyt saada 

tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään. 

5. Asianomaiselle henkilölle on 

vastattava mahdollisimman pian ja joka 

tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluessa 

siitä päivästä, jona hän on pyytänyt saada 

tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään, riippumatta siitä, oleskeleeko 

henkilö Euroopan unionin alueella. 

Or. fr 

 

Tarkistus  414 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Asianomaiselle henkilölle on 

vastattava mahdollisimman pian ja joka 

tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluessa 

siitä päivästä, jona hän on pyytänyt saada 

tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään. 

5. Asianomaiselle henkilölle on 

vastattava mahdollisimman pian ja joka 

tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa 

siitä päivästä, jona hän on pyytänyt saada 

tutustua tietoihin, tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään. 

Or. fr 

 

Tarkistus  415 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Asianomaiselle henkilölle on 

ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin 

toimenpiteisiin tietojen oikaisemista tai 

poistamista koskevan pyynnön johdosta on 

ryhdytty, ja joka tapauksessa viimeistään 

kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, 

jona hän on pyytänyt tietojen oikaisemista 

tai poistamista, tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään. 

6. Asianomaiselle henkilölle on 

ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin 

toimenpiteisiin tietojen oikaisemista tai 

poistamista koskevan pyynnön johdosta on 

ryhdytty, ja joka tapauksessa viimeistään 

kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, 

jona hän on pyytänyt tietojen oikaisemista 

tai poistamista, tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään, riippumatta siitä, oleskeleeko 

henkilö Euroopan unionin alueella. 

Or. fr 

 

Tarkistus  416 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Asianomaiselle henkilölle on 

ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin 

6. Asianomaiselle henkilölle on 

ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin 
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toimenpiteisiin tietojen oikaisemista tai 

poistamista koskevan pyynnön johdosta on 

ryhdytty, ja joka tapauksessa viimeistään 

kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, 

jona hän on pyytänyt tietojen oikaisemista 

tai poistamista, tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään. 

toimenpiteisiin tietojen oikaisemista, 

poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

koskevan pyynnön johdosta on ryhdytty, ja 

joka tapauksessa viimeistään 60 päivän 

kuluessa siitä päivästä, jona hän on 

pyytänyt tietojen oikaisemista tai 

poistamista tai aikaisemmin, jos 

kansallisessa lainsäädännössä niin 

säädetään. 

Or. fr 

 

Tarkistus  417 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

48 artikla  Poistetaan. 

Tiedonsaantioikeus  

1. Kolmansien maiden kansalaisille, joista 

on tehty tämän asetuksen mukainen 

kuulutus, on ilmoitettava direktiivin 

95/46/EY 10 ja 11 artiklan mukaisesti. 

Tiedot on toimitettava kirjallisesti ja 

niihin on liitettävä jäljennös 24 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta 

päätöksestä, jonka perusteella kuulutus 

on tehty, tai sitä koskeva viite. 

 

2. Tietoja ei kuitenkaan anneta  

a) jos  

i) henkilötietoja ei ole saatu kyseiseltä 

kolmannen maan kansalaiselta, 

 

ja  

ii) tietojen antaminen osoittautuu 

mahdottomaksi tai vaatisi suhteettoman 

paljon työtä; 

 

b) jos kyseinen kolmannen maan 

kansalainen on jo saanut tiedon; 

 

c) jos kansallisessa lainsäädännössä  
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sallitaan tiedonsaantioikeuden 

rajoittaminen erityisesti kansallisen 

turvallisuuden, puolustuksen ja yleisen 

turvallisuuden takaamiseksi tai jos on 

kyse rikosten ennalta estämisestä, 

tutkimisesta, paljastamisesta ja rikoksiin 

liittyvistä syytetoimista. 

Or. en 

 

Tarkistus  418 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kolmansien maiden kansalaisille, 

joista on tehty tämän asetuksen mukainen 

kuulutus, on ilmoitettava asiasta 

direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti. Tiedot on toimitettava 

kirjallisesti ja niihin on liitettävä jäljennös 

24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 

kansallisesta päätöksestä, jonka perusteella 

kuulutus on tehty, tai sitä koskeva viite. 

1. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion 

on ilmoitettava asiasta kolmansien maiden 

kansalaisille, joista on tehty tämän 

asetuksen mukainen kuulutus, 

mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 

viimeistään 30 päivän kuluttua heitä 

koskevan kuulutuksen tekemisestä 

asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan 

tai direktiivin (EU) 2016/680 12 ja 

13 artiklan mukaisesti. Tiedot on 

toimitettava kirjallisesti ja niihin on 

liitettävä jäljennös 24 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetusta kansallisesta päätöksestä, 

jonka perusteella kuulutus on tehty, tai sitä 

koskeva viite. 

Or. fr 

 

Tarkistus  419 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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1. Kolmansien maiden kansalaisille, 

joista on tehty tämän asetuksen mukainen 

kuulutus, on ilmoitettava asiasta direktiivin 

95/46/EY 10 ja 11 artiklan mukaisesti. 

Tiedot on toimitettava kirjallisesti ja niihin 

on liitettävä jäljennös 24 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetusta kansallisesta 

päätöksestä, jonka perusteella kuulutus on 

tehty, tai sitä koskeva viite. 

1. Kolmansien maiden kansalaisille, 

joista on tehty tämän asetuksen mukainen 

kuulutus, on ilmoitettava asiasta asetuksen 

(EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan ja 
direktiivin (EU) 2016/680 12 ja 13 artiklan 

mukaisesti. Tiedot on toimitettava 

kirjallisesti ja niihin on liitettävä jäljennös 

24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 

kansallisesta päätöksestä, jonka perusteella 

kuulutus on tehty, tai sitä koskeva viite. 

Or. en 

Perustelu 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklassa ja (luonnollisten henkilöiden suojelusta 

toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten 

seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun) 

poliisidirektiivin 12 ja 13 artiklassa säädetään poikkeuksesta tietojen antamista 

rekisteröidyille koskeviin sääntöihin. 

 

Tarkistus  420 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tietoja ei kuitenkaan anneta Poistetaan. 

a) jos  

i) henkilötietoja ei ole saatu kyseiseltä 

kolmannen maan kansalaiselta, 

 

ja  

ii) tietojen antaminen osoittautuu 

mahdottomaksi tai vaatisi suhteettoman 

paljon työtä; 

 

b) jos kyseinen kolmannen maan 

kansalainen on jo saanut tiedon; 

 

c) jos kansallisessa lainsäädännössä 

sallitaan tiedonsaantioikeuden 

rajoittaminen erityisesti kansallisen 

turvallisuuden, puolustuksen ja yleisen 
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turvallisuuden takaamiseksi tai jos on 

kyse rikosten ennalta estämisestä, 

tutkimisesta, paljastamisesta ja rikoksiin 

liittyvistä syytetoimista. 

Or. en 

Perustelu 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklassa ja (luonnollisten henkilöiden suojelusta 

toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 

estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten 

seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun) 

poliisidirektiivin 12 ja 13 artiklassa säädetään poikkeuksesta tietojen antamista 

rekisteröidyille koskeviin sääntöihin. Ei ole oikeudellisesti soveliasta eikä asianmukaista 

luoda tässä kyseisiin sääntöihin erilaisia ja päällekkäisiä poikkeuksia. 

 

Tarkistus  421 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kuka tahansa voi saattaa 

jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 

mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai 

viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen 

tietoihin pääsemiseksi, niiden 

oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai 

vahingonkorvauksen saamiseksi häntä 

itseään koskevan kuulutuksen osalta. 

1. Kuka tahansa voi saattaa 

jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 

mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai 

viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen 

tietoihin pääsemiseksi, niiden 

oikaisemiseksi tai poistamiseksi tai 

käsittelyn rajoittamiseksi tai 

vahingonkorvauksen saamiseksi häntä 

itseään koskevan kuulutuksen osalta. 

Or. fr 

 

Tarkistus  422 

Jussi Halla-aho 

 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 



 

PE609.653v02-00 172/186 AM\1134513FI.docx 

FI 

Jotta saataisiin johdonmukainen yleiskuva 

oikeussuojakeinojen toimivuudesta, 

kansallisia valvontaviranomaisia 

kehotetaan laatimaan vakiomuotoinen 

tilastojärjestelmä, jolla raportoidaan 

vuosittain seuraavista seikoista: 

Jotta saataisiin johdonmukainen yleiskuva 

oikeussuojakeinojen toimivuudesta, 

kansalliset valvontaviranomaiset laativat 
vakiomuotoisen tilastojärjestelmän, jolla 

raportoidaan vuosittain seuraavista 

seikoista: 

Or. en 

 

Tarkistus  423 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) virheellisten tietojen oikaisemista ja 

oikeudettomasti tallennettujen tietojen 

poistamista koskevien rekisterinpitäjälle 

esitettyjen pyyntöjen määrä ja niiden 

tapausten määrä, joissa tiedot on oikaistu 

tai poistettu; 

c) virheellisten tietojen oikaisemista ja 

oikeudettomasti tallennettujen tietojen 

poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

koskevien rekisterinpitäjälle esitettyjen 

pyyntöjen määrä ja niiden tapausten määrä, 

joissa tiedot on oikaistu tai poistettu; 

Or. fr 

 

Tarkistus  424 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) virheellisten tietojen oikaisemista 

tai oikeudettomasti tallennettujen tietojen 

poistamista koskevien kansalliselle 

valvontaviranomaiselle esitettyjen 

pyyntöjen määrä; 

d) virheellisten tietojen oikaisemista 

tai oikeudettomasti tallennettujen tietojen 

poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

koskevien kansalliselle 

valvontaviranomaiselle esitettyjen 

pyyntöjen määrä; 

Or. fr 
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Tarkistus  425 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) niiden asioiden määrä, joissa 

tuomioistuin on ratkaissut asian jonkin 

näkökohdan kantajan hyväksi; 

f) niiden asioiden määrä, joissa 

tuomioistuin on ratkaissut asian jonkin 

näkökohdan kantajan hyväksi, ja niiden 

asioiden määrä, joissa vahingonkorvaus 

on saatu; 

Or. fr 

 

Tarkistus  426 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Ehdotus asetukseksi 

49 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 49 a artikla  

 Seuraamukset 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikesta tietojen väärästä tallentamisesta 

SIS-järjestelmään, SIS-järjestelmään 

tallennettujen tietojen väärinkäytöstä tai 

lisätietojen vaihdosta tämän asetuksen 

vastaisesti säädetään seuraamuksia 

kansallisessa lainsäädännössä. 

Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. Europolin, 

Eurojustin ja Euroopan raja- ja 

merivartioviraston on varmistettava, että 

kaikkien niiden henkilöstön tai ryhmiensä 

jäsenten, joilla on niiden luvalla pääsy 

SIS-järjestelmään, tekemästä 

SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen 

väärinkäytöstä säädetään seuraamukset, 

jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia. 
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Or. en 

Perustelu 

Voimassa olevassa SIS-järjestelmää koskevassa neuvoston päätöksessä on seuraamuksia 

koskeva 65 artikla, jota ei ole säilytetty ehdotetussa asetuksessa. Tietojen väärinkäyttöä 

koskevat seuraamukset ovat kuitenkin nyt yhä tärkeämpiä, kun otetaan huomioon 

tallennettujen arkaluonteisten tietojen leviäminen, uudet kuulutusluokat ja niiden henkilöiden 

lisäluokat, joilla on käyttöoikeus SIS-järjestelmään. Samassa hengessä Europolin, Eurojustin 

ja Euroopan raja- ja merivartioviraston on varmistettava seuraamukset tietojen 

väärinkäytöstä. 

 

Tarkistus  427 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kunkin jäsenvaltion on 

varmistettava, että sen kansallisella 

valvontaviranomaisella on mahdollisuus 

saada neuvoja henkilöiltä, joilla on 

riittävä asiantuntemus 

sormenjälkitiedoista. 

Or. fr 

Perustelu 

Myös Eurodac-asetuksessa oleva säännös. 

 

Tarkistus  428 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan tietosuojavaltuutettu 

varmistaa, että virasto suorittaa 

henkilötietojen käsittelytoimet tämän 

asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) 

1. Euroopan tietosuojavaltuutettu 

varmistaa, että virasto suorittaa 

henkilötietojen käsittelytoimet tämän 

asetuksen ja asetuksen (EU) 2016/679 
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N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa 

tarkoitettuja tehtäviä ja toimivaltaa 

sovelletaan vastaavasti. 

mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 

46 ja 47 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä ja 

toimivaltaa sovelletaan vastaavasti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  429 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kansalliset valvontaviranomaiset ja 

Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät 

aktiivisesti yhteistyötä toimivaltansa 

rajoissa ja varmistavat SIS-järjestelmän 

koordinoidun valvonnan. 

1. Kansalliset valvontaviranomaiset ja 

Euroopan tietosuojavaltuutettu tekevät 

toistensa kanssa aktiivisesti yhteistyötä 

toimivaltansa rajoissa 62 artiklan 

mukaisesti [uusi asetus yksilöiden 

suojelusta unionin toimielinten, elinten, 

toimistojen ja virastojen suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta]. 

Or. en 

 

Tarkistus  430 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komission on varmistettava, että 

Euroopan tietosuojavaltuutetulla on 

riittävät resurssit sille tämän asetuksen 

nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi. 

Or. fr 

 

Tarkistus  431 
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Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että SIS II:een tallennettujen tietojen 

väärinkäytöstä tai tämän päätöksen 

vastaisesta lisätietojen vaihdosta 

määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja 

varoittavat seuraamukset kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  432 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Ne vaihtavat tarpeen mukaan 

toimivaltansa rajoissa asiaan kuuluvia 

tietoja, avustavat toisiaan tarkastusten ja 

tutkimusten suorittamisessa, tarkastelevat 

tämän asetuksen ja muiden sovellettavien 

unionin säädösten tulkintaan tai 

soveltamiseen liittyviä ongelmia, tutkivat 

riippumattomassa valvonnassa tai 

rekisteröidyn oikeuksien käytössä 

ilmeneviä ongelmia, laativat 

yhdenmukaisia ehdotuksia yhteisiksi 

ratkaisuiksi ongelmiin sekä edistävät 

tietoisuutta tietosuojaoikeuksista. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  433 

Eva Joly, Judith Sargentini 
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Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Kansalliset valvontaviranomaiset 

ja Euroopan tietosuojavaltuutettu 

kokoontuvat 2 kohdassa vahvistettuja 

tarkoituksia varten vähintään kaksi 

kertaa vuodessa osana asetuksella (EU) 

2016/679 perustettua Euroopan 

tietosuojaneuvostoa. Näiden kokousten 

kustannuksista ja järjestelyistä vastaa 

asetuksella (EU) 2016/679 perustettu 

tietosuojaneuvosto. Ensimmäisessä 

kokouksessa hyväksytään työjärjestys. 

Uusia työmenetelmiä kehitetään 

tarvittaessa yhteisesti. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  434 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Asetuksella (EU) 2016/679 

perustettu tietosuojaneuvosto toimittaa 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle joka toinen vuosi 

koordinoitua valvontaa koskevan yhteisen 

toimintakertomuksen. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  435 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus 

Korvausvastuu Korvausvastuu ja seuraamukset 

Or. fr 

 

Tarkistus  436 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle 

on aiheutunut aineellista tai aineetonta 

vahinkoa lainvastaisesta 

tietojenkäsittelystä tai siitä, ettei jokin teko 

ole tämän asetuksen mukainen, on oikeus 

saada vahingosta vastuussa olevalta 

jäsenvaltiolta korvaus aiheutuneesta 

vahingosta. Kyseinen jäsenvaltio 

vapautetaan tästä vastuusta osittain tai 

kokonaan, jos se osoittaa, ettei se ole 

millään tavoin vastuussa vahingon 

aiheuttaneesta tapahtumasta. Edellä 1 ja 

2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa 

koskevia jäsenvaltiota vastaan nostettuja 

vahingonkorvaustoimia säännellään 

vastaajana olevan jäsenvaltion 

kansallisen oikeuden säännöksillä 

asetuksen (EU) 2016/671 ja 

direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  437 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 1 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kaikesta 

SIS-järjestelmään tallennettujen tietojen 

käsittelystä tai lisätietojen vaihdosta 

tämän asetuksen säännösten vastaisesti 

määrätään seuraamuksia, myös 

kansallisen lainsäädännön mukaisia 

hallinnollisia ja/tai rikosoikeudellisia 

seuraamuksia, jotka ovat tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Or. fr 

 

Tarkistus  438 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Virasto tuottaa päivittäin, 

kuukausittain ja vuosittain tilastoja, joissa 

esitetään tietueiden määrä 

kuulutusluokittain, kunkin kuulutusluokan 

osalta vuosittain saatu osumien määrä, 

SIS-järjestelmään tehtyjen hakujen määrä 

sekä niiden SIS-järjestelmän käyttökertojen 

kokonaismäärä ja jäsenvaltiokohtaiset 

määrät, joiden tarkoituksena oli 

kuulutuksen tekeminen, päivittäminen tai 

poistaminen, mukaan lukien 26 artiklassa 

tarkoitettua kuulemismenettelyä koskevat 

tilastotiedot. Tuotettuihin tilastoihin ei 

sisällytetä henkilötietoja. Vuotuinen 

tilastokertomus julkaistaan. 

3. Virasto tuottaa päivittäin, 

kuukausittain ja vuosittain tilastoja, joissa 

esitetään tietueiden määrä 

kuulutusluokittain, kunkin kuulutusluokan 

osalta vuosittain saatu osumien määrä, 

SIS-järjestelmään tehtyjen hakujen määrä 

sekä niiden SIS-järjestelmän käyttökertojen 

kokonaismäärä ja jäsenvaltiokohtaiset 

määrät, joiden tarkoituksena oli 

kuulutuksen tekeminen, täydentäminen, 

päivittäminen tai poistaminen, mukaan 

lukien 26 artiklassa tarkoitettua 

kuulemismenettelyä koskevat tilastotiedot. 

Tuotettuihin tilastoihin ei sisällytetä 

henkilötietoja. Vuotuinen tilastokertomus 

julkaistaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  439 

Marie-Christine Vergiat 
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Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Virasto toimittaa jäsenvaltioille, 

komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- 

ja merivartiovirastolle kaikki laatimansa 

tilastokertomukset. Komissio voi unionin 

säädösten täytäntöönpanon valvomiseksi 

pyytää virastoa toimittamaan säännöllisesti 

tai tapauskohtaisesti erityisiä 

tilastokertomuksia SIS-järjestelmän ja 

SIRENE-viestinnän toimintakyvystä tai 

käytöstä. 

5. Virasto toimittaa jäsenvaltioille, 

komissiolle, Euroopan parlamentille, 

Europolille ja Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolle sekä Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle kaikki laatimansa 

tilastokertomukset. Komissio voi unionin 

säädösten täytäntöönpanon valvomiseksi 

pyytää virastoa toimittamaan säännöllisesti 

tai tapauskohtaisesti erityisiä 

tilastokertomuksia SIS-järjestelmän ja 

SIRENE-viestinnän toimintakyvystä tai 

käytöstä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  440 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Virasto toimittaa jäsenvaltioille, 

komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- 

ja merivartiovirastolle kaikki laatimansa 

tilastokertomukset. Komissio voi unionin 

säädösten täytäntöönpanon valvomiseksi 

pyytää virastoa toimittamaan säännöllisesti 

tai tapauskohtaisesti erityisiä 

tilastokertomuksia SIS-järjestelmän ja 

SIRENE-viestinnän toimintakyvystä tai 

käytöstä. 

5. Virasto toimittaa jäsenvaltioille, 

Euroopan parlamentille, komissiolle, 

Europolille ja Euroopan raja- ja 

merivartiovirastolle kaikki laatimansa 

tilastokertomukset. Komissio voi unionin 

säädösten täytäntöönpanon valvomiseksi 

pyytää virastoa toimittamaan säännöllisesti 

tai tapauskohtaisesti erityisiä 

tilastokertomuksia SIS-järjestelmän ja 

SIRENE-viestinnän toimintakyvystä tai 

käytöstä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  441 

Marie-Christine Vergiat 
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Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Virasto perustaa ja toteuttaa tämän artiklan 

3–5 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa 

mainittuja tarkoituksia varten teknisissä 

toimipaikoissaan ylläpitämänsä 

keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia 

tämän artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 

5 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden 

perusteella ei ole mahdollista tunnistaa 

yksittäisiä henkilöitä, sekä mahdollistaa 

sen, että komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut 

virastot saavat räätälöityjä raportteja ja 

tilastoja. Virasto myöntää jäsenvaltioille, 

komissiolle, Europolille ja Euroopan raja- 

ja merivartiovirastolle suojatun pääsyn 

keskusrekisteriin viestintäinfrastruktuurin 

kautta yksinomaan kertomusten ja 

tilastojen laatimista varten siten, että 

pääsyä ja yksittäisiä käyttäjäprofiileja 

valvotaan. 

Virasto perustaa ja toteuttaa tämän artiklan 

3, 4 ja 5 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa 

mainittuja tarkoituksia varten teknisissä 

toimipaikoissaan ylläpitämänsä 

keskusrekisterin ja säilyttää siinä sellaisia 

tämän artiklan 3 kohdassa ja 15 artiklan 

5 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden 

perusteella ei ole mahdollista tunnistaa 

yksittäisiä henkilöitä, sekä mahdollistaa 

sen, että komissio ja 5 kohdassa tarkoitetut 

virastot saavat räätälöityjä raportteja ja 

tilastoja. Virasto antaa jäsenvaltioille, 

komissiolle, Euroopan parlamentille, 

Euroopan tietosuojavaltuutetulle, 
Europolille, Eurojustille ja Euroopan raja- 

ja merivartiovirastolle niiden pyynnöstä 

pääsyn keskusrekisterin tiettyihin osiin ja 

tietoihin yksinomaan kertomusten ja 

tilastojen laatimista varten. 

Or. fr 

 

Tarkistus  442 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Virasto antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

SIS-keskusjärjestelmän ja 

viestintäinfrastruktuurin teknisestä 

toiminnasta, mukaan lukien sen 

turvallisuus, sekä jäsenvaltioiden kahden- 

ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta 

kahden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän 

toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka 

toinen vuosi. 

7. Virasto antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

SIS-keskusjärjestelmän ja 

viestintäinfrastruktuurin teknisestä 

toiminnasta, mukaan lukien sen 

turvallisuus, sormenjälkien automaattisen 

tunnistusrekisterin käyttöönotosta sekä 

jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja 

monenvälisestä lisätietojen vaihdosta 

kahden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän 
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toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka 

toinen vuosi. 

Or. fr 

 

Tarkistus  443 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Virasto antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

SIS-keskusjärjestelmän ja 

viestintäinfrastruktuurin teknisestä 

toiminnasta, mukaan lukien sen 

turvallisuus, sekä jäsenvaltioiden kahden- 

ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta 

kahden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän 

toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka 

toinen vuosi. 

7. Virasto antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

SIS-keskusjärjestelmän ja 

viestintäinfrastruktuurin teknisestä 

toiminnasta, mukaan lukien sen 

turvallisuus, sekä jäsenvaltioiden kahden- 

ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta 

yhden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän 

toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka 

toinen vuosi. 

Or. fr 

 

Tarkistus  444 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Komissio laatii yleisarvioinnin 

SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä 

jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä 

lisätietojen vaihdosta kolmen vuoden 

kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan 

aloittamisesta ja tämän jälkeen neljän 

vuoden välein. Yleisarvioinnissa 

tarkastellaan saavutettuja tuloksia 

suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan 

toiminnan perustana olevien periaatteiden 

8. Komissio laatii yleisarvioinnin 

SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä 

jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja 

monenvälisestä lisätietojen vaihdosta 

yhden vuoden kuluttua SIS-järjestelmän 

toiminnan aloittamisesta ja tämän jälkeen 

kahden vuoden välein. Yleisarvioinnissa 

otetaan huomioon Euroopan 

tietosuojavaltuutetun lausunto ja 
tarkastellaan saavutettuja tuloksia 
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pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista 

SIS-keskusjärjestelmään, 

SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja 

tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio 

toimittaa arvioinnin Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan 

toiminnan perustana olevien periaatteiden 

pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista 

SIS-keskusjärjestelmään, 

SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja 

tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio 

toimittaa arvioinnin Euroopan 

parlamentille, Euroopan unionin 

perusoikeusvirastolle ja neuvostolle. 

Or. fr 

 

Tarkistus  445 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Komissio laatii yleisarvioinnin 

SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä 

jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä 

lisätietojen vaihdosta kolmen vuoden 

kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan 

aloittamisesta ja tämän jälkeen neljän 

vuoden välein. Yleisarvioinnissa 

tarkastellaan saavutettuja tuloksia 

suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan 

toiminnan perustana olevien periaatteiden 

pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista 

SIS-keskusjärjestelmään, 

SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja 

tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio 

toimittaa arvioinnin Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

8. Komissio laatii yleisarvioinnin 

SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä 

jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä 

lisätietojen vaihdosta kolmen vuoden 

kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan 

aloittamisesta ja tämän jälkeen neljän 

vuoden välein. Yleisarvioinnissa 

tarkastellaan saavutettuja tuloksia 

suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan 

toiminnan perustana olevien periaatteiden 

pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista 

SIS-keskusjärjestelmään, 

SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja 

tulevan toiminnan edellytyksiä. 

Yleisarviointi sisältää myös sormenjälkien 

automaattisen tunnistusrekisterin 

käyttöönoton ja komission 19 artiklan 

mukaisesti toteuttamat 

SIS-tiedotuskampanjat. Komissio 

toimittaa arvioinnin Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

Or. fr 
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Tarkistus  446 

Marie-Christine Vergiat 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Komissio laatii yleisarvioinnin 

SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä 

jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä 

lisätietojen vaihdosta kolmen vuoden 

kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan 

aloittamisesta ja tämän jälkeen neljän 

vuoden välein. Yleisarvioinnissa 

tarkastellaan saavutettuja tuloksia 

suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan 

toiminnan perustana olevien periaatteiden 

pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista 

SIS-keskusjärjestelmään, 

SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja 

tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio 

toimittaa arvioinnin Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

8. Komissio laatii yleisarvioinnin 

SIS-keskusjärjestelmän toiminnasta sekä 

jäsenvaltioiden kahden- ja monenvälisestä 

lisätietojen vaihdosta yhden vuoden 

kuluttua SIS-järjestelmän toiminnan 

aloittamisesta ja tämän jälkeen neljän 

vuoden välein. Yleisarvioinnissa 

tarkastellaan saavutettuja tuloksia 

suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan 

toiminnan perustana olevien periaatteiden 

pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista 

SIS-keskusjärjestelmään, 

SIS-keskusjärjestelmän turvallisuutta ja 

tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio 

toimittaa arvioinnin Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

Or. fr 

 

Tarkistus  447 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Komissio ja virasto perustavat 

sormenjälkien automaattisen 

tunnistusrekisterin (FAED) yhden vuoden 

kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulosta. 

Or. fr 

 

Tarkistus  448 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 8 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 8 b. Jäsenvaltiot aloittavat tarvittavat 

muutokset sormenjälkien automaattisen 

tunnistusrekisterin (FAED) käyttöönottoa 

varten kahden vuoden kuluessa tämän 

asetuksen voimaantulosta. 

Or. fr 

Tarkistus  449 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Ehdotus asetukseksi 

54 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 54 a artikla  

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

 2. Siirretään komissiolle [tämän 

asetuksen voimaantulopäivä] alkaen 

määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 

4 kohdassa, 12 artiklan 7 kohdassa, 

32 artiklan 5 kohdassa, 42 artiklan 

4 kohdassa, 51 artiklan 3 kohdassa ja 

75 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 

4 kohdassa, 12 artiklan 7 kohdassa, 

32 artiklan 5 kohdassa, 42 artiklan 4 

kohdassa, 51 artiklan 3 kohdassa ja 

75 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 



 

PE609.653v02-00 186/186 AM\1134513FI.docx 

FI 

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. 

 4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 6. Edellä olevien 8 artiklan 4 kohdan, 

12 artiklan 7 kohdan, 32 artiklan 

5 kohdan, 42 artiklan 4 kohdan, 

51 artiklan 3 kohdan ja 75 artiklan 

2 kohdan a alakohdan 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 

Perustelu 

Koska delegoituja säädöksiä ehdotettiin aiemmin tässä tekstissä, on sisällytettävä 

asiaankuuluvat säännökset kyseisen delegoinnin toteuttamiseksi. 

 


