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Ändringsförslag  138 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Att den rättsliga grunden för SIS 

består av separata instrument påverkar inte 

principen att SIS är ett enda system och 

också bör fungera så. Vissa av 

bestämmelserna i dessa instrument bör 

därför vara identiska. 

(5) Att den rättsliga grunden för SIS 

består av separata instrument påverkar inte 

principen att SIS är ett enda system och 

också bör fungera så. Det bör även finnas 

ett tillförlitligt backupsystem till det 

centrala SIS (en aktiv-aktiv-lösning), som 

garanterar slutanvändarna kontinuerlig 

tillgänglighet till SIS-uppgifter för den 

händelse att det centrala systemet inte 

fungerar, uppgraderas eller underhålls. 
Vissa av bestämmelserna i dessa 

instrument bör därför vara identiska. 

Or. en 

Motivering 

Otillgänglighet för det nuvarande systemet har mestadels varit kopplat till växlingar mellan 

primära anläggningar och backupanläggningar. En ändring av förordningen som tillåter att 

båda anläggningarna är i drift samtidigt (en s.k. aktiv lösning) skulle eliminera denna risk. 

Dessutom skulle ett backupsystem på central nivå sannolikt vara mer driftsäkert, 

kostnadseffektivt och säkert när det gäller överträdelser mot uppgiftsskyddet. Det är också 

mer komplett eftersom det innehåller biometriska uppgifter som inte är tillgängliga i de 

nationella kopiorna. 

 

Ändringsförslag  139 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Det är nödvändigt att ange mål för 

SIS, dess tekniska struktur och 

finansiering, fastställa bestämmelser om 

(6) Det är nödvändigt att ange mål för 

SIS, dess tekniska struktur och 

finansiering, fastställa bestämmelser om 
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den genomgående driften och 

användningen av systemet samt bestämma 

ansvarsfördelningen, vilka typer av 

uppgifter som ska läggas in i systemet och 

skälen till varför uppgifterna ska läggas in 

samt kriterier för inläggande, vilka 

myndigheter som ska ha åtkomst till 

uppgifterna, hur biometriska kännetecken 

ska användas samt närmare bestämmelser 

om behandling av uppgifter. 

den genomgående driften och 

användningen av systemet samt bestämma 

ansvarsfördelningen, vilka typer av 

uppgifter som ska läggas in i systemet och 

skälen till varför uppgifterna ska läggas in 

samt kriterier för inläggande, 

bestämmelser om radering av 

registreringar, vilka myndigheter som ska 

ha åtkomst till uppgifterna, hur biometriska 

kännetecken ska användas samt närmare 

bestämmelser om uppgiftsskydd och 

behandling av uppgifter. 

Or. en 

Motivering 

Bestämmelser om radering av överflödiga registreringar och om uppgiftsskyddsfrågor som 

särskilt rör SIS bör också fastställas i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  140 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) De behöriga myndigheterna bör 

även ha möjlighet att i SIS lägga in 

särskild information om en persons 

eventuella särskilda, objektiva, fysiska 

egenskaper som inte kan ändras. Det kan 

röra sig om information om sådant som 

piercingar, tatueringar, märken, ärr och 

liknande. Dock bör inga känsliga 

uppgifter om personen anges, som 

etnicitet, religion, funktionsnedsättning, 

könsidentitet eller sexuell läggning, i 

enlighet med artikel 9 i den allmänna 

dataskyddsförordningen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  141 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) SIS omfattar ett centralt system 

(det centrala SIS) och nationella system 

med en fullständig eller partiell kopia av 

SIS-databasen. Med tanke på att SIS är det 

viktigaste instrumentet för 

informationsutbyte i Europa är det 

nödvändigt att säkerställa att det fungerar 

utan avbrott på central och på nationell 

nivå. Därför bör varje medlemsstat 

upprätta en fullständig eller partiell kopia 

av SIS-databasen, och inrätta ett eget 
backupsystem. 

(7) SIS omfattar ett centralt system 

(det centrala SIS) och nationella system 

som kan innehålla en fullständig eller 

partiell kopia av SIS-databasen. Med tanke 

på att SIS är det viktigaste instrumentet för 

informationsutbyte i Europa är det 

nödvändigt att säkerställa att det fungerar 

utan avbrott på central och på nationell 

nivå. Därför är det nödvändigt att 

centralsystemet och/eller dess 
backupsystem förstärks och förbättras 

med hjälp av omfattande investeringar. 

Or. fr 

Motivering 

Medlemsstater som ännu inte har en nationell kopia bör inte vara tvingade att ha en. För att 

SIS ska kunna fungera utan avbrott bör nödvändiga investeringar göras för att förstärka 

centralsystemet och/eller backupsystemen. 

 

Ändringsförslag  142 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Det är nödvändigt att utarbeta en 

handledning med närmare bestämmelser 

om utbyte av viss tilläggsinformation som 

behövs för de åtgärder som registreringarna 

kräver. Nationella myndigheter i 

medlemsstaterna (Sirenekontoren) bör 

säkerställa informationsutbytet. 

(8) Det är nödvändigt att utarbeta en 

handledning med närmare bestämmelser 

om utbyte av viss tilläggsinformation som 

behövs för de åtgärder som registreringarna 

kräver (Sirenehandboken). Nationella 

myndigheter i medlemsstaterna 

(Sirenekontoren) bör säkerställa ett snabbt 

och effektivt informationsutbyte. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  143 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Det är nödvändigt att utarbeta en 

handledning med närmare bestämmelser 

om utbyte av viss tilläggsinformation som 

behövs för de åtgärder som registreringarna 

kräver. Nationella myndigheter i 

medlemsstaterna (Sirenekontoren) bör 

säkerställa informationsutbytet. 

(8) Det är nödvändigt att 

medlagstiftarna godkänner att det 

utarbetas en handledning med närmare 

bestämmelser om utbyte av viss 

tilläggsinformation som behövs för de 

åtgärder som registreringarna kräver. 

Nationella myndigheter i medlemsstaterna 

(Sirenekontoren) bör säkerställa 

informationsutbytet. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med senare ändringsförslag måste Sirenehandledningen antas genom en delegerad 

akt. 

 

Ändringsförslag  144 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Det är nödvändigt att utarbeta en 

handledning med närmare bestämmelser 

om utbyte av viss tilläggsinformation som 

behövs för de åtgärder som registreringarna 

kräver. Nationella myndigheter i 

medlemsstaterna (Sirenekontoren) bör 

säkerställa informationsutbytet. 

(8) Det är nödvändigt att utarbeta en 

handledning med närmare bestämmelser 

om utbyte av viss tilläggsinformation som 

behövs för de åtgärder som registreringarna 

kräver. Nationella myndigheter i 

medlemsstaterna (Sirenekontoren) bör 

säkerställa det omedelbara 

informationsutbytet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  145 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att upprätthålla ett effektivt 

utbyte av tilläggsinformation om de 

åtgärder som enligt registreringen ska 

vidtas är det lämpligt att stärka 

Sirenekontorens verksamhet genom att 

specificera kraven på tillgängliga resurser, 

fortbildning för användare och svarstiderna 

för förfrågningar från andra Sirenekontor. 

(9) För att säkerställa ett snabbt och 

effektivt utbyte av tilläggsinformation om 

de åtgärder som enligt registreringen ska 

vidtas är det lämpligt att stärka 

Sirenekontorens verksamhet genom att 

specificera kraven på tillgängliga resurser, 

fortbildning för användare och svarstiderna 

för förfrågningar från andra Sirenekontor. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  146 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att upprätthålla ett effektivt 

utbyte av tilläggsinformation om de 

åtgärder som enligt registreringen ska 

vidtas är det lämpligt att stärka 

Sirenekontorens verksamhet genom att 

specificera kraven på tillgängliga resurser, 

fortbildning för användare och svarstiderna 

för förfrågningar från andra Sirenekontor. 

(9) För att upprätthålla ett effektivt och 

omedelbart utbyte av tilläggsinformation 

om de åtgärder som enligt registreringen 

ska vidtas är det lämpligt att stärka 

Sirenekontorens verksamhet genom att 

specificera kraven på tillgängliga resurser, 

fortbildning för användare och svarstiderna 

för förfrågningar från andra Sirenekontor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  147 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 
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Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att upprätthålla ett effektivt 

utbyte av tilläggsinformation om de 

åtgärder som enligt registreringen ska 

vidtas är det lämpligt att stärka 

Sirenekontorens verksamhet genom att 

specificera kraven på tillgängliga resurser, 

fortbildning för användare och svarstiderna 

för förfrågningar från andra Sirenekontor. 

(9) För att tillhandahålla ett effektivt 

utbyte av tilläggsinformation om de 

åtgärder som enligt registreringen ska 

vidtas är det lämpligt att stärka 

Sirenekontorens verksamhet genom att 

specificera kraven på tillgängliga resurser, 

fortbildning för användare och svarstiderna 

för förfrågningar från andra Sirenekontor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  148 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Utan att det påverkar 

medlemsstaternas ansvar för att de 

uppgifter som läggs in i SIS är korrekta bör 

byrån få ansvar för att förbättra 

uppgifternas kvalitet genom att införa ett 

centralt kvalitetskontrollverktyg, och 

regelbundet tillhandahålla medlemsstaterna 

rapporter. 

(11) Utan att det påverkar 

medlemsstaternas ansvar för att de 

uppgifter som läggs in i SIS är korrekta bör 

byrån få ansvar för att förbättra 

uppgifternas kvalitet genom att införa ett 

centralt kvalitetskontrollverktyg, och 

regelbundet tillhandahålla medlemsstaterna 

rapporter. För att förbättra kvaliteten på 

uppgifterna och slutanvändarnas 

behandling av dem bör byrån även ges 

ansvar för att organisera utbildningar i 

hur SIS II används, särskilt för 

Sirenekontorens personal, i enlighet med 

artikel 3 i förordning (EU) nr 1077/2011. 

Or. fr 

Motivering 

Artikel 3 i förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en 

Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, 

säkerhet och rättvisa: ”Uppgifter avseende SIS II”. 
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Ändringsförslag  149 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) För att uppgifterna i SIS ska 

kunna behandlas på ett säkert sätt av 

slutanvändarna bör medlemsstaterna 

säkerställa att personal som har åtkomst 

till SIS får regelbunden utbildning i 

reglerna om datasäkerhet och 

uppgiftsskydd samt i förfarandena för 

behandling av uppgifterna enligt 

Sirenehandboken. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  150 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) För att bättre kunna övervaka 

användningen av SIS och analysera 

tendenser avseende migrationstryck och 

gränsförvaltning bör byrån vara i stånd att 

ta fram avancerade system för statistisk 

rapportering till medlemsstaterna, 

kommissionen, Europol och Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån utan att 

äventyra uppgifternas integritet. Därför bör 

en central statistisk databas inrättas. Den 

statistik som framställs bör inte innehålla 

personuppgifter. 

(12) För att bättre kunna övervaka 

användningen av SIS och analysera 

tendenser avseende migrationstryck och 

gränsförvaltning bör byrån vara i stånd att 

ta fram avancerade system för statistisk 

rapportering till medlemsstaterna, 

kommissionen, Europol och Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån utan att 

äventyra uppgifternas integritet. Därför bör 

en central statistisk databas inrättas. Den 

statistik som framställs bör inte innehålla 

personuppgifter. Den statistik som lagras i 

databasen eller tas fram genom databasen 

får i enlighet med förordning (EG) 

nr 45/20011a inte innehålla 

personuppgifter. 
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 _________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter. 

Or. en 

Motivering 

Inga personuppgifter krävs för statistiska analyser. Därför bör databasen varken innehålla 

eller generera personuppgifter i sin statistik. 

 

Ändringsförslag  151 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) För att bättre kunna övervaka 

användningen av SIS och analysera 

tendenser avseende migrationstryck och 

gränsförvaltning bör byrån vara i stånd att 

ta fram avancerade system för statistisk 

rapportering till medlemsstaterna, 

kommissionen, Europol och Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån utan att 

äventyra uppgifternas integritet. Därför bör 

en central statistisk databas inrättas. Den 

statistik som framställs bör inte innehålla 

personuppgifter. 

(12) För att bättre kunna övervaka 

användningen av SIS och analysera 

tendenser avseende migrationstryck och 

gränsförvaltning bör byrån vara i stånd att 

ta fram avancerade system för statistisk 

rapportering till medlemsstaterna, 

Europaparlamentet, kommissionen, 

Europol och Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utan att äventyra 

uppgifternas integritet. Därför bör en 

central statistisk databas inrättas. Den 

statistik som framställs bör inte innehålla 

personuppgifter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  152 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 
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Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Medlemsstaterna bör vidta 

nödvändiga tekniska åtgärder så att 

slutanvändare som gör berättigade 

sökningar i en nationell polis- eller 

immigrationsdatabas varje gång även söker 

i SIS, i enlighet med artikel 4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/68044. På detta sätt kan SIS 

fylla sin funktion som den främsta 

kompensationsåtgärden för området utan 

inre gränskontroller och bättre beakta de 

gränsöverskridande aspekterna på 

brottsligheten och brottslingarnas rörlighet. 

(16) Medlemsstaterna bör vidta 

nödvändiga tekniska åtgärder så att 

slutanvändare som gör berättigade 

sökningar i en nationell polis- eller 

immigrationsdatabas varje gång även har 

rätt att söka i SIS, i enlighet med artikel 4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/68044. Detta kan hjälpa SIS att 

fylla sin funktion som den främsta 

kompensationsåtgärden för området utan 

inre gränskontroller och bättre beakta de 

gränsöverskridande aspekterna på 

brottsligheten och brottslingarnas rörlighet. 

_________________ _________________ 

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av rådets rambeslut 

2008/977/RIF, (EUT L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av rådets rambeslut 

2008/977/RIF, (EUT L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

Or. en 

Motivering 

Formuleringen för slutanvändare bör vara likadan för den nationella databasen som för 

SIS-databasen. 

 

Ändringsförslag  153 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Medlemsstaterna bör vidta (16) Medlemsstaterna bör vidta 
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nödvändiga tekniska åtgärder så att 

slutanvändare som gör berättigade 

sökningar i en nationell polis- eller 

immigrationsdatabas varje gång även 

söker i SIS, i enlighet med artikel 4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/68044. På detta sätt kan SIS 

fylla sin funktion som den främsta 

kompensationsåtgärden för området utan 

inre gränskontroller och bättre beakta de 

gränsöverskridande aspekterna på 

brottsligheten och brottslingarnas rörlighet. 

nödvändiga tekniska åtgärder så att 

slutanvändare som gör berättigade 

sökningar i en nationell polisdatabas varje 

gång även söker i SIS, i enlighet med 

artikel 4 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2016/68044. På detta sätt kan 

SIS fylla sin funktion som den främsta 

kompensationsåtgärden för området utan 

inre gränskontroller och bättre beakta de 

gränsöverskridande aspekterna på 

brottsligheten och brottslingarnas rörlighet. 

_________________ _________________ 

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av rådets rambeslut 

2008/977/RIF, (EUT L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av rådets rambeslut 

2008/977/RIF, (EUT L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  154 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Medlemsstaterna bör vidta 

nödvändiga tekniska åtgärder så att 

slutanvändare som gör berättigade 

sökningar i en nationell polis- eller 

immigrationsdatabas varje gång även söker 

i SIS, i enlighet med artikel 4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/68044. På detta sätt kan SIS 

fylla sin funktion som den främsta 

kompensationsåtgärden för området utan 

(16) Medlemsstaterna bör vidta 

nödvändiga tekniska åtgärder så att 

slutanvändare som gör berättigade 

sökningar i en nationell polis- eller 

immigrationsdatabas varje gång även har 

rätt att söka i SIS, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/68044. På detta sätt kan SIS 

fylla sin funktion som den främsta 

kompensationsåtgärden för området utan 
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inre gränskontroller och bättre beakta de 

gränsöverskridande aspekterna på 

brottsligheten och brottslingarnas rörlighet. 

inre gränskontroller och bättre beakta de 

gränsöverskridande aspekterna på 

brottsligheten och brottslingarnas rörlighet. 

_________________ _________________ 

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av rådets rambeslut 

2008/977/RIF, (EUT L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av rådets rambeslut 

2008/977/RIF, (EUT L 119, 4.5.2016, 

s. 89). 

Or. en 

Motivering 

Formuleringen för slutanvändare bör vara likadan för den nationella databasen som för 

SIS-databasen. 

 

Ändringsförslag  155 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder 

för identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Sökning med finger- och 

handavtrycksuppgifter bör vara 

obligatorisk om det råder tvivel om en 

persons identitet. Ansiktsbilder bör 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda 

fingeravtrycksuppgifter, fotografier och 

ansiktsbilder för identifiering. 

Användningen av fingeravtrycksuppgifter 

och ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av 

fingeravtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Sökning med fingeravtrycksuppgifter bör 

vara obligatorisk om det råder tvivel om en 

persons identitet. En 
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användas för identifiering endast i samband 

med vanliga gränskontroller i 

självbetjäningskiosker och elektroniska 

spärrar. 

fingeravtryckssökning kan göras innan 

ytterligare en registrering läggs in, för att 

kontrollera om personen redan har 

registrerats i SIS med en annan identitet 

eller i samband med en annan 

registrering. Ansiktsbilder bör användas 

för identifiering endast i samband med 

vanliga gränskontroller i 

självbetjäningskiosker och elektroniska 

spärrar. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  156 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för 

identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Sökning med finger- och 

handavtrycksuppgifter bör vara 

obligatorisk om det råder tvivel om en 

persons identitet. Ansiktsbilder bör 

användas för identifiering endast i 

samband med vanliga gränskontroller i 

självbetjäningskiosker och elektroniska 

spärrar. 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för 

identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Sökning med finger- och 

handavtrycksuppgifter bör vara 

obligatorisk om det råder tvivel om en 

persons identitet. 

Or. en 

Motivering 

När det är tekniskt möjligt bör identifiering med hjälp av fotografier eller ansiktsbilder vara 

tillåtet på alla platser. 
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Ändringsförslag  157 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för 

identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Sökning med finger- och 

handavtrycksuppgifter bör vara 

obligatorisk om det råder tvivel om en 

persons identitet. Ansiktsbilder bör 

användas för identifiering endast i 

samband med vanliga gränskontroller i 

självbetjäningskiosker och elektroniska 

spärrar. 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för 

identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Sökning med finger- och 

handavtrycksuppgifter bör vara möjlig om 

det råder allvarliga tvivel om en persons 

identitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  158 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för 

identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för 

identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 
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identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Sökning med finger- och 

handavtrycksuppgifter bör vara 

obligatorisk om det råder tvivel om en 

persons identitet. Ansiktsbilder bör 

användas för identifiering endast i samband 

med vanliga gränskontroller i 

självbetjäningskiosker och elektroniska 

spärrar. 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Ansiktsbilder bör användas för 

identifiering endast i samband med vanliga 

gränskontroller i självbetjäningskiosker 

och elektroniska spärrar. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  159 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för 

identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder. 

Sökning med finger- och 

handavtrycksuppgifter bör vara 

obligatorisk om det råder tvivel om en 

persons identitet. Ansiktsbilder bör 

användas för identifiering endast i samband 

med vanliga gränskontroller i 

självbetjäningskiosker och elektroniska 

spärrar. 

(17) Denna förordning bör fastställa 

villkoren för att använda finger- och 

handavtrycksuppgifter och ansiktsbilder för 

identifiering. Användningen av 

ansiktsbilder för identifiering i SIS bör 

också bidra till att säkerställa enhetligheten 

i de gränskontrollförfaranden där 

identifiering och identitetskontroll krävs, 

genom användning av fingeravtryck och 

ansiktsbilder. Sökning med finger- och 

handavtrycksuppgifter bör vara 

obligatorisk om personens identitet inte 

kan säkerställas på något annat sätt. 

Ansiktsbilder bör användas för 

identifiering endast i samband med vanliga 

gränskontroller i självbetjäningskiosker 

och elektroniska spärrar. 

Or. en 
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Motivering 

Med tanke på att biometriska uppgifter är känsliga bör användningen av dem begränsas till 

sådana fall där de är nödvändiga och proportionella. 

 

Ändringsförslag  160 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) Införandet av ett automatiskt 

system för identifiering av fingeravtryck i 

SIS kompletterar den befintliga 

Prümmekanismen för gemensam 

gränsöverskridande onlineåtkomst till 

utvalda nationella DNA-databaser och 

automatiska system för identifiering av 

fingeravtryck. Prümmekanismen 

möjliggör sammankoppling av nationella 

system för identifiering av fingeravtryck 

så att en medlemsstat kan skicka en 

förfrågan för att fastställa om 

gärningsmannen till ett brott vars 

fingeravtryck har hittats är känd i någon 

annan medlemsstat. Genom 

Prümmekanismen kan man kontrollera 

om den person som fingeravtrycken 

tillhör är känd vid en viss tidpunkt, men 

om gärningsmannen blir känd i någon 

medlemsstat efteråt kommer denna alltså 

inte nödvändigtvis att gripas. 

Fingeravtryckssökningen i SIS möjliggör 

ett aktivt sökande efter gärningsmannen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  161 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Det bör vara tillåtet att kontrollera 

fingeravtryck som hittas på en brottsplats 

mot finger- och handavtrycksuppgifter i 

SIS om det är mycket sannolikt att de 

kommer från den person som begått det 

grova brottet eller terroristbrottet. Grova 

brott bör definieras som de brott som 

anges i rådets rambeslut 2002/584/RIF45 

och terroristbrott som de brott enligt 

nationell lagstiftning som avses i rådets 

rambeslut 2002/475/RIF46. 

utgår 

_________________  

45 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av 

den 13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande 

mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

 

46 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  162 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Det bör vara tillåtet att kontrollera 

fingeravtryck som hittas på en brottsplats 

mot finger- och handavtrycksuppgifter i 

SIS om det är mycket sannolikt att de 

kommer från den person som begått det 

grova brottet eller terroristbrottet. Grova 

brott bör definieras som de brott som anges 

i rådets rambeslut 2002/584/RIF45 och 

terroristbrott som de brott enligt nationell 

lagstiftning som avses i rådets rambeslut 

2002/475/RIF46. 

(18) Det bör vara tillåtet att kontrollera 

fingeravtryck som hittas på en brottsplats 

mot finger- och handavtrycksuppgifter i 

SIS om det finns bevis för att de kommer 

från den person som begått det grova 

brottet eller terroristbrottet. Grova brott bör 

definieras som sådana brott för vilka 

automatisk överlämning sker till den 

medlemsstat som lämnar in en begäran i 

enlighet med vad som anges i rådets 

rambeslut 2002/584/RIF47 och 

terroristbrott som sådana brott enligt 
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nationell lagstiftning som anges i 

artiklarna 3, 4, 12 och 14 i direktiv (EU) 

2017/541 om bekämpande av terrorism, 
som avses i 2002 rådets beslut 

2002/475/RIF. 

_________________  

45 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av 

den 13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande 

mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

 

46 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Motivering 

Inbegripande av okända personers fingeravtryck bör vara strikt begränsat till sådana fall där 

det finns bevis för att fingeravtrycken tillhör en gärningsman som begått ett grovt brott eller 

en terroristhandling. De brott som avses i rådets befintliga beslut om SIS II ersätts med 

samma brott som nu har fastställts i direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism. 

 

Ändringsförslag  163 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Det bör vara tillåtet att kontrollera 

fingeravtryck som hittas på en brottsplats 

mot finger- och handavtrycksuppgifter i 

SIS om det är mycket sannolikt att de 

kommer från den person som begått det 

grova brottet eller terroristbrottet. Grova 

brott bör definieras som de brott som anges 

i rådets rambeslut 2002/584/RIF45 och 

terroristbrott som de brott enligt nationell 

lagstiftning som avses i rådets rambeslut 

2002/475/RIF46. 

(18) Det bör vara tillåtet att kontrollera 

finger- och handavtryck som hittas på en 

brottsplats mot finger- och 

handavtrycksuppgifter i SIS om det är 

mycket sannolikt att de kommer från den 

person som begått det grova brottet eller 

terroristbrottet. Grova brott bör definieras 

som de brott som anges i rådets rambeslut 

2002/584/RIF45 och terroristbrott som de 

brott enligt nationell lagstiftning som avses 

i direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 

2017 om bekämpande av terrorism. 



 

PE609.653v02-00 20/181 AM\1134513SV.docx 

SV 

_________________ _________________ 

45 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 

13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 

s. 1). 

45 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 

13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 

s. 1). 

46 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  164 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Det bör vara tillåtet att kontrollera 

fingeravtryck som hittas på en brottsplats 

mot finger- och handavtrycksuppgifter i 

SIS om det är mycket sannolikt att de 

kommer från den person som begått det 

grova brottet eller terroristbrottet. Grova 

brott bör definieras som de brott som anges 

i rådets rambeslut 2002/584/RIF45 och 

terroristbrott som de brott enligt nationell 

lagstiftning som avses i rådets rambeslut 

2002/475/RIF46. 

(18) Med särskild tonvikt på 

terroristhandlingar bör det vara tillåtet att 

kontrollera fingeravtryck som hittas på en 

brottsplats mot finger- och 

handavtrycksuppgifter i SIS om det är 

mycket sannolikt att de kommer från den 

person som begått det grova brottet eller 

terroristbrottet. Grova brott bör definieras 

som de brott som anges i rådets rambeslut 

2002/584/RIF45 och terroristbrott som de 

brott enligt nationell lagstiftning som avses 

i rådets rambeslut 2002/475/RIF46. 

_________________ _________________ 

45 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 

13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 

s. 1). 

45 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 

13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 

s. 1). 

46 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

46 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

Or. en 
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Ändringsförslag  165 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Behandling av fotografier, 

ansiktsbilder och fingeravtrycksuppgifter 

bör endast ske i den utsträckning som är 

nödvändig för att uppnå det eftersträvade 

målet av allmänt intresse och bör vara 

föremål för lämpliga skyddsgarantier. 

Användning av fotografier, ansiktsbilder 

och fingeravtrycksuppgifter bör ske enligt 

unionsrätten och medlemsstaternas 

lagstiftning. Behandling av fotografier, 

ansiktsbilder och fingeravtrycksuppgifter 

inom ramen för SIS, däribland lagring 

och användning för 

identifieringsändamål, ska 

överensstämma med tillämpliga 

bestämmelser om uppgiftsskydd i SIS-

rättsakterna, förordning (EU) 2016/679 

samt bestämmelserna i direktiv 2016/680. 

Bestämmelserna i dessa rättsliga 

instrument gäller behandling av 

fotografier, ansiktsbilder och 

fingeravtrycksuppgifter som tillhör 

tredjelandsmedborgare och 

unionsmedborgare. I enlighet med 

principen om att ändamålet ska 

specificeras måste syftet med och 

användningsmetoden för fotografierna, 

ansiktsbilderna och 

fingeravtrycksuppgifterna i SIS tydligt 

fastställas. Kommissionen bör för detta 

ändamål ges befogenhet att anta en 

genomförandeakt i enlighet med artikel 

55.2. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  166 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18b) Behandling av fotografier och 

ansiktsbilder av och 

fingeravtrycksuppgifter för minderåriga 

bör ske med full respekt för principen om 

att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet i enlighet med artikel 3 i 

FN-konventionen om barnets rättigheter 

från 1989. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  167 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Ökad effektivitet, harmonisering 

och konsekvens kan uppnås genom att 

göra det obligatoriskt att i SIS registrera 

alla inreseförbud som utfärdats av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

enligt förfaranden som är förenliga med 

direktiv 2008/115/EG47 och genom att 

fastställa gemensamma regler för 

inläggning av sådana registreringar när 

den tredjelandsmedborgare som olagligen 

uppehållit sig på territoriet lämnat det. 

Medlemsstaterna bör vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att undvika 

tidsglapp mellan den tidpunkt då 

tredjelandsmedborgaren lämnar 

Schengenområdet och den tidpunkt då 

registreringen i SIS aktiveras. Därmed 

bör det bli möjligt att framgångsrikt 

tillämpa inreseförbud på 

utgår 
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gränsövergångsställen vid de yttre 

gränserna och effektivt hindra återinresa 

till Schengenområdet. 

_________________  

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/115/EG av den 16 december 2008 

om gemensamma normer och 

förfaranden för återvändande av 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 

i medlemsstaterna (EUT L 348, 

24.12.2008, s. 98). 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  168 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Ökad effektivitet, harmonisering 

och konsekvens kan uppnås genom att göra 

det obligatoriskt att i SIS registrera alla 

inreseförbud som utfärdats av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

enligt förfaranden som är förenliga med 

direktiv 2008/115/EG47 och genom att 

fastställa gemensamma regler för 

inläggning av sådana registreringar när den 

tredjelandsmedborgare som olagligen 

uppehållit sig på territoriet lämnat det. 

Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att undvika tidsglapp mellan 

den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren 

lämnar Schengenområdet och den tidpunkt 

då registreringen i SIS aktiveras. Därmed 

bör det bli möjligt att framgångsrikt 

tillämpa inreseförbud på 

gränsövergångsställen vid de yttre 

gränserna och effektivt hindra återinresa 

till Schengenområdet. 

(20) Ökad effektivitet, harmonisering 

och konsekvens kan uppnås genom att göra 

det obligatoriskt att i SIS registrera alla 

inreseförbud som utfärdats av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

enligt förfaranden som är förenliga med 

direktiv 2008/115/EG47 och i full 

överensstämmelse med grundläggande 

rättigheter, i synnerhet principen om non-

refoulement, och genom att fastställa 

gemensamma regler för inläggning av 

sådana registreringar när den 

tredjelandsmedborgare som irreguljärt 

uppehållit sig på territoriet lämnat det. 

Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att undvika tidsglapp mellan 

den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren 

lämnar Schengenområdet och den tidpunkt 

då registreringen i SIS aktiveras. Därmed 

bör det bli möjligt att framgångsrikt 

tillämpa inreseförbud på 

gränsövergångsställen vid de yttre 

gränserna och effektivt hindra återinresa 
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till Schengenområdet. 

_________________ _________________ 

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/115/EG av den 16 december 2008 om 

gemensamma normer och förfaranden för 

återvändande av tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt i medlemsstaterna 

(EUT L 348, 24.12.2008, s. 98). 

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/115/EG av den 16 december 2008 om 

gemensamma normer och förfaranden för 

återvändande av tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt i medlemsstaterna 

(EUT L 348, 24.12.2008, s. 98). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  169 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Ökad effektivitet, harmonisering 

och konsekvens kan uppnås genom att göra 

det obligatoriskt att i SIS registrera alla 

inreseförbud som utfärdats av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

enligt förfaranden som är förenliga med 

direktiv 2008/115/EG47 och genom att 

fastställa gemensamma regler för 

inläggning av sådana registreringar när den 

tredjelandsmedborgare som olagligen 

uppehållit sig på territoriet lämnat det. 

Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att undvika tidsglapp mellan 

den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren 

lämnar Schengenområdet och den tidpunkt 

då registreringen i SIS aktiveras. Därmed 

bör det bli möjligt att framgångsrikt 

tillämpa inreseförbud på 

gränsövergångsställen vid de yttre 

gränserna och effektivt hindra återinresa 

till Schengenområdet. 

(20) Ökad effektivitet, harmonisering 

och konsekvens kan uppnås genom att göra 

det obligatoriskt att i SIS registrera alla 

inreseförbud som utfärdats av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

enligt förfaranden som är förenliga med 

direktiv 2008/115/EG47 och genom att 

fastställa gemensamma regler för 

inläggning av sådana registreringar när den 

tredjelandsmedborgare som irreguljärt 

uppehållit sig på territoriet lämnat det. 

Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att undvika tidsglapp mellan 

den tidpunkt då tredjelandsmedborgaren 

lämnar Schengenområdet och den tidpunkt 

då registreringen i SIS aktiveras. Därmed 

bör det bli möjligt att framgångsrikt 

tillämpa inreseförbud på 

gränsövergångsställen vid de yttre 

gränserna och effektivt hindra återinresa 

till Schengenområdet. 

_________________ _________________ 

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/115/EG av den 16 december 2008 om 

gemensamma normer och förfaranden för 

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/115/EG av den 16 december 2008 om 

gemensamma normer och förfaranden för 
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återvändande av tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt i medlemsstaterna 

(EUT L 348, 24.12.2008, s. 98). 

återvändande av tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt i medlemsstaterna 

(EUT L 348, 24.12.2008, s. 98). 

Or. en 

Motivering 

Ordvalet ändras av tekniska skäl. 

 

Ändringsförslag  170 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Förordningen bör innehålla 

tvingande bestämmelser om samråd med 

nationella myndigheter om 

tredjelandsmedborgare som innehar eller 

kan komma att beviljas giltigt 

uppehållstillstånd eller något annat tillstånd 

som ger rätt att stanna i landet vilket 

utfärdats av en av medlemsstaterna, 

samtidigt som en annan medlemsstat avser 

att registrera eller redan har registrerat 

nekad inresa och vistelse för samma 

person. Sådana situationer skapar osäkerhet 

för gränskontrolltjänstemän, polis och 

migrationsmyndigheter. Därför behövs 

bestämmelser om tidsfrister för samråd för 

att snabbt få slutliga resultat och kunna 

undvika att personer som utgör 

säkerhetshot tillåts resa in till 

Schengenområdet. 

(21) Förordningen bör innehålla 

tvingande bestämmelser om samråd med 

nationella myndigheter om 

tredjelandsmedborgare som innehar eller 

kan komma att beviljas giltigt 

uppehållstillstånd eller något annat tillstånd 

som ger rätt att stanna i landet vilket 

utfärdats av en av medlemsstaterna, 

samtidigt som en annan medlemsstat avser 

att registrera eller redan har registrerat 

nekad inresa och vistelse för samma 

person. Sådana situationer skapar osäkerhet 

för gränskontrolltjänstemän, polis och 

migrationsmyndigheter. Därför behövs 

bestämmelser om tidsfrister för samråd för 

att snabbt få slutliga resultat, så att 

personer som är berättigade till att vistas 

lagligen i EU kan resa in i EU utan 

svårigheter samt att personer som inte är 

berättigade till att resa in i EU hindras 

från att göra detta. 

Or. en 
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Motivering 

Skälet bör vara fortsatt neutralt i förhållande till resultatet av diskussionerna mellan 

medlemsstaterna. I vissa fall kommer en person att beviljas uppehållstillstånd. I andra fall 

kan ett inreseförbud utfärdas mot en person. 

 

Ändringsförslag  171 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Registreringar bör inte bevaras i 

SIS längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå det ändamål för vilket 

registreringarna gjordes. För att minska 

den administrativa bördan på de 

myndigheter som deltar i behandlingen av 

personuppgifter för olika ändamål är det 

lämpligt att utforma den längsta tillåtna 

lagringstiden för registreringar om nekad 

inresa och vistelse efter den längsta 

tillåtna giltighetstiden för inreseförbud 

som utfärdats enligt förfaranden 

förenliga med direktiv 2008/115/EG. 
Därför bör lagringstiden för registreringar 

om personer vara högst fem år. Den 

allmänna principen bör vara att 

registreringar om personer automatiskt 

raderas från SIS efter fem år. Beslut om att 

behålla registreringar om personer under 

längre tid än så bör bygga på en 

övergripande individuell bedömning. 

Medlemsstaterna bör se över registreringar 

om personer inom översynsperioden och 

föra statistik över hur många registreringar 

om personer som lagringstiden har 

förlängts för. 

(23) Registreringar bör inte bevaras i 

SIS längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå det ändamål för vilket 

registreringarna gjordes. Därför bör 

lagringstiden för registreringar om 

personer vara högst tre år. Den allmänna 

principen bör vara att registreringar om 

personer automatiskt raderas från SIS efter 

tre år. Beslut om att behålla registreringar 

om personer under längre tid än så bör 

bygga på en övergripande individuell 

bedömning. Medlemsstaterna bör se över 

registreringar om personer inom 

översynsperioden och föra statistik över 

hur många registreringar om personer som 

lagringstiden har förlängts för. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Registreringar bör inte bevaras i 

SIS längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå det ändamål för vilket 

registreringarna gjordes. För att minska 

den administrativa bördan på de 

myndigheter som deltar i behandlingen av 

personuppgifter för olika ändamål är det 

lämpligt att utforma den längsta tillåtna 

lagringstiden för registreringar om nekad 

inresa och vistelse efter den längsta tillåtna 

giltighetstiden för inreseförbud som 

utfärdats enligt förfaranden förenliga med 

direktiv 2008/115/EG. Därför bör 

lagringstiden för registreringar om 

personer vara högst fem år. Den allmänna 

principen bör vara att registreringar om 

personer automatiskt raderas från SIS efter 

fem år. Beslut om att behålla registreringar 

om personer under längre tid än så bör 

bygga på en övergripande individuell 

bedömning. Medlemsstaterna bör se över 

registreringar om personer inom 

översynsperioden och föra statistik över 

hur många registreringar om personer som 

lagringstiden har förlängts för. 

(23) Registreringar bör inte bevaras i 

SIS längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå det ändamål för vilket 

registreringarna gjordes. För att minska 

den administrativa bördan på de 

myndigheter som deltar i behandlingen av 

personuppgifter för olika ändamål är det 

lämpligt att göra skillnad på registreringar 

som gäller inreseförbud utfärdade med 

stöd av bestämmelserna i artikel 11 i 

direktiv 2008/115/EG, för vilka den 

längsta tillåtna lagringstiden bör vara fem 

år enligt den längsta tillåtna giltighetstiden 

för inreseförbud som utfärdats enligt 

förfaranden förenliga med direktiv 

2008/115/EG, och andra registreringar 

som regleras av dessa bestämmelser och 

för vilka lagringstiden bör vara tre år. 

Den allmänna principen bör vara att 

registreringar om personer automatiskt 

raderas från SIS efter fem respektive tre år. 

Beslut om att behålla registreringar om 

personer under längre tid än så bör bygga 

på en övergripande individuell bedömning. 

Medlemsstaterna bör se över registreringar 

om personer inom översynsperioden och 

föra statistik över hur många registreringar 

om personer som lagringstiden har 

förlängts för. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  173 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Registreringar bör inte bevaras i 

SIS längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå det ändamål för vilket 

registreringarna gjordes. För att minska 

den administrativa bördan på de 

myndigheter som deltar i behandlingen av 

personuppgifter för olika ändamål är det 

lämpligt att utforma den längsta tillåtna 

lagringstiden för registreringar om nekad 

inresa och vistelse efter den längsta 

tillåtna giltighetstiden för inreseförbud 

som utfärdats enligt förfaranden 

förenliga med direktiv 2008/115/EG. 

Därför bör lagringstiden för registreringar 

om personer vara högst fem år. Den 

allmänna principen bör vara att 

registreringar om personer automatiskt 

raderas från SIS efter fem år. Beslut om att 

behålla registreringar om personer under 

längre tid än så bör bygga på en 

övergripande individuell bedömning. 

Medlemsstaterna bör se över registreringar 

om personer inom översynsperioden och 

föra statistik över hur många registreringar 

om personer som lagringstiden har 

förlängts för. 

(23) Registreringar bör inte bevaras i 

SIS längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå det ändamål för vilket 

registreringarna gjordes. Det är därför 

nödvändigt att behålla en översyn av 

nödvändigheten av en registrering efter 

en period på tre år. Den allmänna 

principen bör vara att registreringar om 

personer automatiskt raderas från SIS så 

snart de inte längre är nödvändiga, eller 

efter tre år. Beslut om att behålla 

registreringar om personer under längre tid 

än så bör bygga på en övergripande 

individuell bedömning. Medlemsstaterna 

bör se över registreringar om personer 

inom översynsperioden och föra statistik 

över hur många registreringar om personer 

som lagringstiden har förlängts för. 

Or. en 

Motivering 

Enligt artikel 51.1 bör registreringar i SIS endast behållas så länge de är nödvändiga. 

Kommissionen ger ingen motivering till att utöka lagringstiden annat än att minska den 

administrativa bördan. Detta är inte någon lämplig motivering. I skäl 29 konstateras att 

medlemsstaterna redan ”regelbundet [förlänger] giltighetstiden för registreringar om 

personer ”. För att undvika att SIS överbelastas och se till att personuppgifter endast behålls 

under den tid som är nödvändig bör medlemsstaterna utföra en översyn av registreringarna 

efter tre år. 

 

Ändringsförslag  174 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Inläggning och förlängning av 

lagringstiden för en registrering i SIS bör 

vara föremål för en 

proportionalitetsprövning för att se om 

ärendet är tillräckligt adekvat, relevant och 

viktigt för att motivera registrering i SIS. I 

fråga om sådana brott som avses i 

artiklarna 1, 2, 3 och 4 i rådets rambeslut 

2002/475/RIF om bekämpande av 

terrorism49 bör tredjelandsmedborgare 

alltid registreras i syfte att neka inresa och 

vistelse, med tanke på att dessa brott 

medför kraftig risk för hot och negativa 

följder. 

(24) Inläggning och förlängning av 

lagringstiden för en registrering i SIS bör 

vara föremål för en 

proportionalitetsprövning för att se om 

ärendet är tillräckligt adekvat, relevant och 

viktigt för att motivera registrering i SIS. I 

fråga om sådana brott som avses i 

artiklarna 3, 4, 12 och 14 i direktiv (EU) 

2017/54 om bekämpande av terrorism bör 

dessa alltid registreras, eftersom de utgör 

ett mycket allvarligt hot mot den allmänna 

säkerheten och livsintegriteten för 

individer och för samhället.  

_________________  

49 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Motivering 

Hänvisningen till det gamla rambeslutet uppdateras till det nya direktivet om terrorism, 

inklusive motsvarande artiklar. I övrigt anpassas skälet för bättre överensstämmelse med skäl 

30 i förordningen om polissamarbete och straffrättsligt samarbete. 

 

Ändringsförslag  175 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Inläggning och förlängning av 

lagringstiden för en registrering i SIS bör 

vara föremål för en 

proportionalitetsprövning för att se om 

ärendet är tillräckligt adekvat, relevant och 

viktigt för att motivera registrering i SIS. I 

fråga om sådana brott som avses i 

artiklarna 1, 2, 3 och 4 i rådets rambeslut 

(24) Inläggning och förlängning av 

lagringstiden för en registrering i SIS bör 

vara föremål för en 

proportionalitetsprövning för att se om 

ärendet är tillräckligt adekvat, relevant och 

viktigt för att motivera registrering i SIS. I 

fråga om sådana brott som avses i direktiv 

(EU) 2017/541 bör tredjelandsmedborgare 



 

PE609.653v02-00 30/181 AM\1134513SV.docx 

SV 

2002/475/RIF om bekämpande av 

terrorism49 bör tredjelandsmedborgare 

alltid registreras i syfte att neka inresa och 

vistelse, med tanke på att dessa brott 

medför kraftig risk för hot och negativa 

följder. 

som har dömts för sådana brott alltid 

registreras i syfte att neka inresa och 

vistelse, med tanke på att dessa brott 

medför kraftig risk för hot och negativa 

följder. 

_________________  

49 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  176 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) SIS-uppgifternas integritet är av 

yttersta vikt. Därför bör lämpliga 

skyddsåtgärder inrättas för behandling av 

uppgifter i SIS både på central och på 

nationell nivå för att säkerställa att 

uppgifterna är skyddade från början till 

slut. De myndigheter som behandlar 

uppgifter bör omfattas av säkerhetskraven i 

denna förordning och följa enhetliga 

rutiner för rapportering av tillbud. 

(25) SIS-uppgifternas integritet är av 

yttersta vikt. Därför bör lämpliga 

skyddsåtgärder inrättas för behandling av 

uppgifter i SIS både på central och på 

nationell nivå för att säkerställa att 

uppgifterna är skyddade från början till 

slut. De myndigheter som behandlar 

uppgifter bör omfattas av säkerhetskraven i 

denna förordning, ha utbildats särskilt för 

detta ändamål, följa enhetliga rutiner för 

rapportering av tillbud och informeras om 

relevanta brott och straffrättsliga 

påföljder. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  177 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Uppgifter som behandlats i SIS i 

enlighet med denna förordning bör inte 

överföras eller göras tillgängliga för 

tredjeländer eller för internationella 

organisationer. 

(26) Uppgifter som behandlats i SIS och 

därtill kopplad tilläggsinformation som 

utbytts i enlighet med denna förordning bör 

inte överföras eller göras tillgängliga för 

tredjeländer eller för internationella 

organisationer. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  178 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Uppgifter som behandlats i SIS i 

enlighet med denna förordning bör inte 

överföras eller göras tillgängliga för 

tredjeländer eller för internationella 

organisationer. 

(26) Uppgifter som behandlats i SIS i 

enlighet med denna förordning bör inte 

överföras eller göras tillgängliga för 

tredjeländer eller för internationella 

organisationer förutom om detta är absolut 

nödvändigt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) För att effektivisera arbetet vid 

migrationsmyndigheter som ska fatta 

beslut om tredjelandsmedborgares rätt att 

resa in till och vistas på medlemsstaternas 

territorium eller beslut om att 

tredjelandsmedborgare som vistas 

olagligen på territoriet ska återvända bör 

de få åtkomst till SIS i enlighet med denna 

(27) För att effektivisera arbetet vid 

migrationsmyndigheter som ska fatta 

beslut om tredjelandsmedborgares rätt att 

resa in till och vistas på medlemsstaternas 

territorium eller beslut om att 

tredjelandsmedborgare som vistas 

irreguljärt på territoriet ska återvända bör 

de få åtkomst till SIS i enlighet med denna 
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förordning. förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Förordning (EU) 2016/67950 bör 

tillämpas när medlemsstaternas 

myndigheter behandlar personuppgifter 

enligt denna förordning i de fall då direktiv 

(EU) 2016/68051 inte är tillämpligt. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 45/200152 bör tillämpas på 

unionsinstitutionernas och unionsorganens 

behandling av personuppgifter när de 

fullgör sina skyldigheter enligt denna 

förordning. Bestämmelserna i direktiv 

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

och förordning (EG) 45/2001 bör 

preciseras ytterligare i denna förordning i 

tillämpliga fall. När det gäller Europols 

behandling av personuppgifter tillämpas 

förordning (EU) 2016/794 om Europeiska 

unionens byrå för samarbete inom 

brottsbekämpning 

(Europolförordningen)53. 

(28) Förordning (EU) 2016/67950 bör 

tillämpas när medlemsstaternas 

myndigheter behandlar personuppgifter 

enligt denna förordning i de fall då direktiv 

(EU) 2016/68051 inte är tillämpligt. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 45/200152 bör tillämpas på 

unionsinstitutionernas och unionsorganens 

behandling av personuppgifter när de 

fullgör sina skyldigheter enligt denna 

förordning. Bestämmelserna i direktiv 

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

och förordning (EG) 45/2001 bör 

preciseras ytterligare i denna förordning i 

tillämpliga fall. 

_________________ _________________ 

50 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1). 

50 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1). 

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 



 

AM\1134513SV.docx 33/181 PE609.653v02-00 

 SV 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 89). 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 89). 

52 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 

12.1.2001, s. 1).  

52 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

53 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 

2016 om Europeiska unionens byrå för 

samarbete inom brottsbekämpning 

(Europol) och om ersättande och 

upphävande av rådets beslut 

2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 

2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 

2009/968/RIF (EUT L 135, 25.5.2016, 

s. 53). 

 

Or. en 

Motivering 

Denna mening är överflödig. 

 

Ändringsförslag  181 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Förordning (EU) 2016/67950 bör 

tillämpas när medlemsstaternas 

myndigheter behandlar personuppgifter 

enligt denna förordning i de fall då direktiv 

(EU) 2016/68051 inte är tillämpligt. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 45/200152 bör tillämpas på 

(28) Förordning (EU) 2016/67950 bör 

tillämpas när medlemsstaternas 

myndigheter behandlar personuppgifter 

enligt denna förordning i de fall då direktiv 

(EU) 2016/68051 inte är tillämpligt. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 45/200152 bör tillämpas på 
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unionsinstitutionernas och unionsorganens 

behandling av personuppgifter när de 

fullgör sina skyldigheter enligt denna 

förordning. Bestämmelserna i direktiv 

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

och förordning (EG) 45/2001 bör 

preciseras ytterligare i denna förordning i 

tillämpliga fall. När det gäller Europols 

behandling av personuppgifter tillämpas 

förordning (EU) 2016/794 om Europeiska 

unionens byrå för samarbete inom 

brottsbekämpning 

(Europolförordningen)53. 

unionsinstitutionernas och unionsorganens 

behandling av personuppgifter när de 

fullgör sina skyldigheter enligt denna 

förordning. När det gäller Europols 

behandling av personuppgifter tillämpas 

förordning (EU) 2016/794 om Europeiska 

unionens byrå för samarbete inom 

brottsbekämpning 

(Europolförordningen)53. 

_________________ _________________ 

50 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1). 

50 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1). 

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 89). 

51 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behöriga myndigheters behandling av 

personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 

eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 89). 

52 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

52 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 

12.1.2001, s. 1). 

53 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 

2016 om Europeiska unionens byrå för 

samarbete inom brottsbekämpning 

(Europol) och om ersättande och 

upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 

2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 

53 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 

2016 om Europeiska unionens byrå för 

samarbete inom brottsbekämpning 

(Europol) och om ersättande och 

upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 

2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
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2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 

135, 25.5.2016, s. 53). 

2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 

135, 25.5.2016, s. 53). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  182 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) De nationella oberoende 

tillsynsmyndigheterna bör övervaka att 

medlemsstaternas behandling av 

personuppgifter sker på ett lagligt sätt 

enligt denna förordning. Det behövs 

bestämmelser om de registrerades rätt att få 

till åtkomst till, rätta och radera sina 

personuppgifter i SIS, kompletterande 

rättsmedel i nationella domstolar samt 

ömsesidigt erkännande av domar. Därför är 

det lämpligt att kräva årlig statistik från 

medlemsstaterna. 

(31) De nationella oberoende 

tillsynsmyndigheterna bör övervaka att 

medlemsstaternas behandling av 

personuppgifter sker på ett lagligt sätt 

enligt denna förordning, däribland utbyte 

och vidarebehandling av 

tilläggsinformation. Det behövs 

bestämmelser om de registrerades rätt att få 

till åtkomst till, rätta, utplåna och radera 

sina personuppgifter i SIS såväl som 

gottgörelse, kompletterande rättsmedel i 

nationella domstolar samt ömsesidigt 

erkännande av domar. Därför är det 

lämpligt att kräva av medlemsstaterna att 

de utarbetar ett standardiserat 

statistiksystem för att årligen via en 

samarbetsmekanism överföra rapporter 

mellan de nationella 

tillsynsmyndigheterna och Europeiska 

datatillsynsmannen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  183 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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(31) De nationella oberoende 

tillsynsmyndigheterna bör övervaka att 

medlemsstaternas behandling av 

personuppgifter sker på ett lagligt sätt 

enligt denna förordning. Det behövs 

bestämmelser om de registrerades rätt att få 

till åtkomst till, rätta och radera sina 

personuppgifter i SIS, kompletterande 

rättsmedel i nationella domstolar samt 

ömsesidigt erkännande av domar. Därför är 

det lämpligt att kräva årlig statistik från 

medlemsstaterna. 

(31) De nationella oberoende 

tillsynsmyndigheterna bör övervaka att 

medlemsstaternas behandling av 

personuppgifter sker på ett lagligt sätt 

enligt denna förordning och bör ges 

tillräckliga resurser för att utföra denna 

uppgift. Det behövs bestämmelser om de 

registrerades rätt att få till åtkomst till, rätta 

och radera sina personuppgifter i SIS, 

antalet mål som tagits upp i nationella 

domstolar samt ömsesidigt erkännande av 

domar. Därför är det lämpligt att kräva 

årlig statistik från medlemsstaterna. 

Or. en 

Motivering 

De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha tillräckliga resurser för att på lämpligt sätt kunna 

kontrollera behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna. Det är även viktigt att samla 

in information om antalet mål som tagits upp i domstol beträffande databehandling inom 

ramen för SIS. 

 

Ändringsförslag  184 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I förordning (EU) 2016/794 

(Europolförordningen) fastställs att 

Europol stöder och stärker 

medlemsstaternas behöriga myndigheters 

insatser och deras samarbete kring 

bekämpning av terrorism och grov 

brottslighet, samt tillhandahåller analyser 

och hotbildsbedömningar. För att 

underlätta Europols arbete, i synnerhet 

arbetet vid Europeiska centrumet för 

bekämpning av människosmuggling, bör 

Europol få åtkomst till de 

registreringskategorier som fastställs i 

denna förordning. Europeiska centrumet 

för bekämpning av människosmuggling 

utgår 
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vid Europol har en central strategisk roll 

för att förhindra underlättande av 

irreguljär migration och bör därför ges 

åtkomst till registreringar om personer 

som nekas inresa eller vistelse på en 

medlemsstats territorium antingen på 

grund av brott eller därför att villkoren 

för inresa och vistelse inte är uppfyllda. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  185 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I förordning (EU) 2016/794 

(Europolförordningen) fastställs att 

Europol stöder och stärker 

medlemsstaternas behöriga myndigheters 

insatser och deras samarbete kring 

bekämpning av terrorism och grov 

brottslighet, samt tillhandahåller analyser 

och hotbildsbedömningar. För att 

underlätta Europols arbete, i synnerhet 

arbetet vid Europeiska centrumet för 

bekämpning av människosmuggling, bör 

Europol få åtkomst till de 

registreringskategorier som fastställs i 

denna förordning. Europeiska centrumet 

för bekämpning av människosmuggling 

vid Europol har en central strategisk roll 

för att förhindra underlättande av 

irreguljär migration och bör därför ges 

åtkomst till registreringar om personer 

som nekas inresa eller vistelse på en 

medlemsstats territorium antingen på 

grund av brott eller därför att villkoren 

för inresa och vistelse inte är uppfyllda. 

(33) I förordning (EU) 2016/794 

(Europolförordningen) fastställs att 

Europol stöder och stärker 

medlemsstaternas behöriga myndigheters 

insatser och deras samarbete kring 

bekämpning av terrorism och grov 

brottslighet, samt tillhandahåller analyser 

och hotbildsbedömningar. För att 

underlätta Europols arbete bör Europol få 

åtkomst till de registreringskategorier som 

fastställs i denna förordning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  186 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I förordning (EU) 2016/794 

(Europolförordningen) fastställs att 

Europol stöder och stärker 

medlemsstaternas behöriga myndigheters 

insatser och deras samarbete kring 

bekämpning av terrorism och grov 

brottslighet, samt tillhandahåller analyser 

och hotbildsbedömningar. För att 

underlätta Europols arbete, i synnerhet 

arbetet vid Europeiska centrumet för 

bekämpning av människosmuggling, bör 

Europol få åtkomst till de 

registreringskategorier som fastställs i 

denna förordning. Europeiska centrumet 

för bekämpning av människosmuggling 

vid Europol har en central strategisk roll 

för att förhindra underlättande av 

irreguljär migration och bör därför ges 

åtkomst till registreringar om personer 

som nekas inresa eller vistelse på en 

medlemsstats territorium antingen på 

grund av brott eller därför att villkoren 

för inresa och vistelse inte är uppfyllda. 

(33) I förordning (EU) 2016/794 

(Europolförordningen) fastställs att 

Europol stöder och stärker 

medlemsstaternas behöriga myndigheters 

insatser och deras samarbete kring 

bekämpning av terrorism och grov 

brottslighet, samt tillhandahåller analyser 

och hotbildsbedömningar. För att 

underlätta Europols arbete, i synnerhet 

arbetet vid Europeiska centrumet för 

bekämpning av människosmuggling, bör 

Europol få åtkomst till de 

registreringskategorier som fastställs i 

denna förordning. 

Or. en 

Motivering 

Det är inte klart på vilken grund kommissionen antar att personer som belagts med 

inreseförbud är kopplade till ett främjande av irreguljär migration. Denna typ av profilering 

bör inte understödjas. 

 

Ändringsförslag  187 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 33 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I förordning (EU) 2016/794 

(Europolförordningen) fastställs att 

Europol stöder och stärker 

medlemsstaternas behöriga myndigheters 

insatser och deras samarbete kring 

bekämpning av terrorism och grov 

brottslighet, samt tillhandahåller analyser 

och hotbildsbedömningar. För att 

underlätta Europols arbete, i synnerhet 

arbetet vid Europeiska centrumet för 

bekämpning av människosmuggling, bör 

Europol få åtkomst till de 

registreringskategorier som fastställs i 

denna förordning. Europeiska centrumet 

för bekämpning av människosmuggling vid 

Europol har en central strategisk roll för att 

förhindra underlättande av irreguljär 

migration och bör därför ges åtkomst till 

registreringar om personer som nekas 

inresa eller vistelse på en medlemsstats 

territorium antingen på grund av brott eller 

därför att villkoren för inresa och vistelse 

inte är uppfyllda. 

(33) I förordning (EU) 2016/794 

(Europolförordningen) fastställs att 

Europol stöder och stärker 

medlemsstaternas behöriga myndigheters 

insatser och deras samarbete kring 

bekämpning av terrorism och grov 

brottslighet, samt tillhandahåller analyser 

och hotbildsbedömningar. För att 

underlätta Europols arbete, i synnerhet 

arbetet vid Europeiska centrumet för 

bekämpning av människosmuggling, bör 

Europol få åtkomst till de 

registreringskategorier som fastställs i 

denna förordning. Europeiska centrumet 

för bekämpning av människosmuggling vid 

Europol har en central strategisk roll för att 

förhindra underlättande av irreguljär 

migration och bör därför ges åtkomst till 

registreringar om personer som nekas 

inresa eller vistelse på en medlemsstats 

territorium antingen på grund av 

begränsande åtgärder eller brott eller 

därför att villkoren för inresa och vistelse 

inte är uppfyllda. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  188 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) För att överbrygga klyftan i utbytet 

av information om terrorism, i synnerhet 

om utländska terroriststridande – där 

övervakningen av deras rörlighet är 

avgörande – bör medlemsstaterna dela 

information om terrorismrelaterad 

verksamhet med Europol parallellt med 

att de inför en registrering i SIS, liksom 

information om träffar och därmed 

utgår 
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sammanhängande upplysningar. Därmed 

får europeiska centrumet mot terrorism 

vid Europol möjlighet att kontrollera om 

det finns fler uppgifter om kontext i 

Europols databaser och leverera 

högkvalitativa analyser som bidrar till att 

störa terroristnätverk och om möjligt 

förhindra attacker. 

Or. en 

Motivering 

Hela detta skäl hör hemma i Europol-förordningen och inte i SIS-förordningen. 

Medlemsstaternas skyldighet att dela information med Europol ingår inte i SIS-förordningen. 

 

Ändringsförslag  189 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) För att överbrygga klyftan i utbytet 

av information om terrorism, i synnerhet 

om utländska terroriststridande – där 

övervakningen av deras rörlighet är 

avgörande – bör medlemsstaterna dela 

information om terrorismrelaterad 

verksamhet med Europol parallellt med att 

de inför en registrering i SIS, liksom 

information om träffar och därmed 

sammanhängande upplysningar. Därmed 

får europeiska centrumet mot terrorism vid 

Europol möjlighet att kontrollera om det 

finns fler uppgifter om kontext i Europols 

databaser och leverera högkvalitativa 

analyser som bidrar till att störa 

terroristnätverk och om möjligt förhindra 

attacker. 

(34) För att överbrygga klyftan i utbytet 

av information om terrorism, i synnerhet 

om utländska terroriststridande – där 

övervakningen av deras rörlighet är 

avgörande – bör medlemsstaterna dela 

information om terrorismrelaterad 

verksamhet med Europol parallellt med att 

de inför en registrering i SIS, liksom 

information om träffar och därmed 

sammanhängande upplysningar samt 

information om fall där åtgärden som 

skulle vidtas inte har verkställts. Därmed 

får europeiska centrumet mot terrorism vid 

Europol möjlighet att kontrollera om det 

finns fler uppgifter om kontext i Europols 

databaser och leverera högkvalitativa 

analyser som bidrar till att störa 

terroristnätverk och om möjligt förhindra 

attacker. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  190 

Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) För att överbrygga klyftan i utbytet 

av information om terrorism, i synnerhet 

om utländska terroriststridande – där 

övervakningen av deras rörlighet är 

avgörande – bör medlemsstaterna dela 

information om terrorismrelaterad 

verksamhet med Europol parallellt med att 

de inför en registrering i SIS, liksom 

information om träffar och därmed 

sammanhängande upplysningar. Därmed 

får europeiska centrumet mot terrorism vid 

Europol möjlighet att kontrollera om det 

finns fler uppgifter om kontext i Europols 

databaser och leverera högkvalitativa 

analyser som bidrar till att störa 

terroristnätverk och om möjligt förhindra 

attacker. 

(34) För att överbrygga klyftan i utbytet 

av information om terrorism, i synnerhet 

om utländska terroriststridande – där 

övervakningen av deras rörlighet är 

avgörande – bör medlemsstaterna dela 

information om terrorismrelaterad 

verksamhet med Europol parallellt med att 

de inför en registrering i SIS, liksom 

information om träffar och därmed 

sammanhängande upplysningar. Därmed 

får europeiska centrumet mot terrorism vid 

Europol möjlighet att omedelbart 

kontrollera om det finns fler uppgifter om 

kontext i Europols databaser och leverera 

högkvalitativa analyser som bidrar till att 

störa terroristnätverk och om möjligt 

förhindra attacker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) Det behövs också klara 

bestämmelser om Europols behandling och 

nedladdning av SIS-uppgifter för att 

möjliggöra en så omfattande användning 

av SIS som möjligt, förutsatt att normerna 

för uppgiftsskydd följs enligt denna 

förordning och förordning (EU) 

2016/794. Om Europols sökning i SIS visar 

(35) Det behövs också klara 

bestämmelser om Europols behandling och 

nedladdning av SIS-uppgifter för att 

möjliggöra en så omfattande användning 

av SIS som möjligt, förutsatt att normerna 

för uppgiftsskydd följs enligt 

unionslagstiftningen. Om Europols 

sökning i SIS visar att det finns en 
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att det finns en registrering som införts av 

en medlemsstat kan Europol inte vidta de 

åtgärder som begärs. Därför bör Europol 

meddela den berörda medlemsstaten så att 

den kan följa upp ärendet. 

registrering som införts av en medlemsstat 

kan Europol inte vidta de åtgärder som 

begärs. Därför bör Europol omedelbart 

meddela den berörda medlemsstaten så att 

den kan följa upp ärendet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  192 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) Enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/162454 ska 

värdmedlemsstaten vid tillämpningen av 

den förordningen tillåta att personer som 

är medlemmar i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna eller i enheter 

som arbetar med återvändande och som 

utplacerats av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån gör sådana 

sökningar i europeiska databaser som är 

nödvändiga för att uppfylla operativa mål 

i den operativa planen för 

gränskontroller, gränsbevakning och 

återvändande. Andra berörda 

unionsbyråer – särskilt Europeiska 

stödkontoret för asylfrågor och Europol – 

får också i stödgrupperna för 

migrationshantering placera ut experter 

som inte är anställda vid unionsbyråerna. 

Målet med utplaceringen av europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheter, 

enheterna som arbetar med återvändande 

och stödgrupper för migrationshantering 

är att ge tekniskt och operativt stöd till 

begärande medlemsstater, särskilt de som 

står inför oproportionerligt stora 

migrationsutmaningar. För att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter behöver de 

europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna, enheter som 

utgår 



 

AM\1134513SV.docx 43/181 PE609.653v02-00 

 SV 

arbetar med återvändande och 

stödgrupperna för migrationshantering 

åtkomst till SIS via ett tekniskt gränssnitt 

som kopplar Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån till det centrala SIS. 

Om deras sökning i SIS visar att det finns 

en registrering som införts av en 

medlemsstat kan de inte vidta de åtgärder 

som begärs utan tillstånd från 

värdmedlemsstaten. Därför bör de 

meddela den berörda medlemsstaten så att 

den kan följa upp ärendet. 

_________________  

54 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/1624 av den 

14 september 2016 om en europeisk 

gräns- och kustbevakning och om ändring 

av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/399 och 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 863/2007, 

rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och 

rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 

16.9.2016, s. 1). 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  193 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) Enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/162454 ska 

värdmedlemsstaten vid tillämpningen av 

den förordningen tillåta att personer som är 

medlemmar i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna eller i enheter 

som arbetar med återvändande och som 

utplacerats av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån gör sådana sökningar 

i europeiska databaser som är nödvändiga 

(36) Enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/162454 ska 

värdmedlemsstaten vid tillämpningen av 

den förordningen tillåta att personer som är 

medlemmar i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna och som 

utplacerats av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån gör sådana sökningar 

i europeiska databaser som är nödvändiga 

för att uppfylla operativa mål i den 
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för att uppfylla operativa mål i den 

operativa planen för gränskontroller, 

gränsbevakning och återvändande. Andra 

berörda unionsbyråer – särskilt Europeiska 

stödkontoret för asylfrågor och Europol – 

får också i stödgrupperna för 

migrationshantering placera ut experter 

som inte är anställda vid unionsbyråerna. 

Målet med utplaceringen av europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheter, 

enheterna som arbetar med återvändande 
och stödgrupper för migrationshantering är 

att ge tekniskt och operativt stöd till 

begärande medlemsstater, särskilt de som 

står inför oproportionerligt stora 

migrationsutmaningar. För att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter behöver de europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheterna, 

enheter som arbetar med återvändande 
och stödgrupperna för migrationshantering 

åtkomst till SIS via ett tekniskt gränssnitt 

som kopplar Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån till det centrala SIS. 

Om deras sökning i SIS visar att det finns 

en registrering som införts av en 

medlemsstat kan de inte vidta de åtgärder 

som begärs utan tillstånd från 

värdmedlemsstaten. Därför bör de meddela 

den berörda medlemsstaten så att den kan 

följa upp ärendet. 

operativa planen för gränskontroller, 

gränsbevakning och återvändande. Andra 

berörda unionsbyråer – särskilt Europeiska 

stödkontoret för asylfrågor och Europol – 

får också i stödgrupperna för 

migrationshantering placera ut experter 

som inte är anställda vid unionsbyråerna. 

Målet med utplaceringen av europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheter och 

stödgrupper för migrationshantering är att 

ge tekniskt och operativt stöd till 

begärande medlemsstater, särskilt de som 

står inför oproportionerligt stora 

migrationsutmaningar. För att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter behöver de europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheterna och 

stödgrupperna för migrationshantering 

åtkomst till SIS via ett tekniskt gränssnitt 

som kopplar Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån till det centrala SIS. 

Om deras sökning i SIS visar att det finns 

en registrering som införts av en 

medlemsstat kan de inte vidta de åtgärder 

som begärs utan tillstånd från 

värdmedlemsstaten. Därför bör de meddela 

den berörda medlemsstaten så att den kan 

följa upp ärendet. 

_________________ _________________ 

54 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/1624 av den 

14 september 2016 om en europeisk gräns- 

och kustbevakning och om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/399 och upphävande av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) 

nr 2007/2004 och rådets beslut 

2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, 

s. 1). 

54 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/1624 av den 

14 september 2016 om en europeisk gräns- 

och kustbevakning och om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/399 och upphävande av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) 

nr 2007/2004 och rådets beslut 

2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, 

s. 1). 

Or. en 
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Motivering 

Den strukna texten är överflödig. Enligt artikel 40.1 i förordning (EU) 2016/214 ska 

medlemmar i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter ”ha kapacitet att utföra 

alla uppgifter och utöva alla befogenheter vad gäller [...] återvändande samt de som är 

nödvändiga för att uppnå målen med [...] direktiv 2008/115/EG” (återvändandedirektivet). 

Med andra ord kan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter utföra alla 

uppgifter som rör återvändande. Det är onödigt att bevilja åtkomst för andra av Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyråns personalenheter. 

 

Ändringsförslag  194 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (36a) Europaparlamentet anser att 

Europeiska unionens politik för öppna 

gränser är en drivkraft som leder till att 

fler migranter uppmuntras att försöka ta 

sig över Medelhavet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  195 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Skäl 37 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) I enlighet med förordning (EU) 

2016/1624 ska Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utarbeta 

riskanalyser. Riskanalyserna ska omfatta 

alla aspekter som är relevanta för 

unionens integrerade förvaltning av de 

yttre gränserna, särskilt hot mot de yttre 

gränsernas funktion eller säkerhet. 

Registreringar som förts in i SIS i 

enlighet med denna förordning, särskilt 

registreringar om nekad inresa och 

utgår 
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vistelse, är relevanta för att bedöma 

möjliga hot mot de yttre gränserna och de 

bör därför finnas tillgängliga för den 

riskanalys som ska utarbetas av 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån. För att Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån ska 

kunna fullgöra sin uppgift avseende 

riskanalyserna behöver den åtkomst till 

SIS. I enlighet med kommissionens 

förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om inrättande av ett EU-

system för reseuppgifter och resetillstånd 

(Etias)55 kommer Etias centralenhet vid 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån att göra kontroller i 

SIS via Etias för att kunna behandla 

sådana ansökningar om resetillstånd som 

kräver att man fastställer om den sökande 

tredjelandsmedborgaren är registrerad i 

SIS. I detta syfte bör även Etias 

centralenhet vid Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån få åtkomst till SIS i 

den mån arbetet kräver, dvs. åtkomst till 

alla registreringskategorier av 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering införts avseende inresa och 

vistelse samt avseende 

tredjelandsmedborgare som är föremål 

för restriktiva åtgärder som syftar till att 

förhindra inresa till eller transitering 

genom medlemsstaterna. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. fr 

 

Ändringsförslag  196 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 37 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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(37) I enlighet med förordning (EU) 

2016/1624 ska Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utarbeta 

riskanalyser. Riskanalyserna ska omfatta 

alla aspekter som är relevanta för 

unionens integrerade förvaltning av de 

yttre gränserna, särskilt hot mot de yttre 

gränsernas funktion eller säkerhet. 

Registreringar som förts in i SIS i 

enlighet med denna förordning, särskilt 

registreringar om nekad inresa och 

vistelse, är relevanta för att bedöma 

möjliga hot mot de yttre gränserna och de 

bör därför finnas tillgängliga för den 

riskanalys som ska utarbetas av 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån. För att Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån ska 

kunna fullgöra sin uppgift avseende 

riskanalyserna behöver den åtkomst till 

SIS. I enlighet med kommissionens 

förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om inrättande av ett EU-

system för reseuppgifter och resetillstånd 

(Etias)55 kommer Etias centralenhet vid 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån att göra kontroller i 

SIS via Etias för att kunna behandla 

sådana ansökningar om resetillstånd som 

kräver att man fastställer om den sökande 

tredjelandsmedborgaren är registrerad i 

SIS. I detta syfte bör även Etias 

centralenhet vid Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån få åtkomst till SIS i 

den mån arbetet kräver, dvs. åtkomst till 

alla registreringskategorier av 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering införts avseende inresa och 

vistelse samt avseende 

tredjelandsmedborgare som är föremål 

för restriktiva åtgärder som syftar till att 

förhindra inresa till eller transitering 

genom medlemsstaterna. 

utgår 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. en 
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Ändringsförslag  197 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 37 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) I enlighet med förordning (EU) 

2016/1624 ska Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utarbeta riskanalyser. 

Riskanalyserna ska omfatta alla aspekter 

som är relevanta för unionens integrerade 

förvaltning av de yttre gränserna, särskilt 

hot mot de yttre gränsernas funktion eller 

säkerhet. Registreringar som förts in i SIS i 

enlighet med denna förordning, särskilt 

registreringar om nekad inresa och vistelse, 

är relevanta för att bedöma möjliga hot mot 

de yttre gränserna och de bör därför finnas 

tillgängliga för den riskanalys som ska 

utarbetas av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån. För att Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån ska kunna 

fullgöra sin uppgift avseende 

riskanalyserna behöver den åtkomst till 

SIS. I enlighet med kommissionens 

förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om inrättande av ett EU-

system för reseuppgifter och resetillstånd 

(Etias)55 kommer Etias centralenhet vid 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån att göra kontroller i 

SIS via Etias för att kunna behandla 

sådana ansökningar om resetillstånd som 

kräver att man fastställer om den sökande 

tredjelandsmedborgaren är registrerad i 

SIS. I detta syfte bör även Etias 

centralenhet vid Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån få åtkomst till SIS i 

den mån arbetet kräver, dvs. åtkomst till 

alla registreringskategorier av 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering införts avseende inresa och 

vistelse samt avseende 

tredjelandsmedborgare som är föremål 

(37) I enlighet med förordning (EU) 

2016/1624 ska Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utarbeta riskanalyser. 

Riskanalyserna ska omfatta alla aspekter 

som är relevanta för unionens integrerade 

förvaltning av de yttre gränserna, särskilt 

hot mot de yttre gränsernas funktion eller 

säkerhet. Registreringar som förts in i SIS i 

enlighet med denna förordning, särskilt 

registreringar om nekad inresa och vistelse, 

är relevanta för att bedöma möjliga hot mot 

de yttre gränserna och de bör därför finnas 

tillgängliga för den riskanalys som ska 

utarbetas av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån. För att Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån ska kunna 

fullgöra sin uppgift avseende 

riskanalyserna behöver den åtkomst till 

SIS. 
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för restriktiva åtgärder som syftar till att 

förhindra inresa till eller transitering 

genom medlemsstaterna. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. en 

Motivering 

Det finns i nuläget ingen politisk överenskommelse om Etias. 

 

Ändringsförslag  198 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 37 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) I enlighet med förordning (EU) 

2016/1624 ska Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utarbeta riskanalyser. 

Riskanalyserna ska omfatta alla aspekter 

som är relevanta för unionens integrerade 

förvaltning av de yttre gränserna, särskilt 

hot mot de yttre gränsernas funktion eller 

säkerhet. Registreringar som förts in i SIS 

i enlighet med denna förordning, särskilt 

registreringar om nekad inresa och 

vistelse, är relevanta för att bedöma 

möjliga hot mot de yttre gränserna och de 

bör därför finnas tillgängliga för den 

riskanalys som ska utarbetas av 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån. För att Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån ska kunna 

fullgöra sin uppgift avseende 

riskanalyserna behöver den åtkomst till 

SIS. I enlighet med kommissionens förslag 

till Europaparlamentets och rådets 

förordning om inrättande av ett EU-system 

för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)55 

kommer Etias centralenhet vid Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån att göra 

(37) I enlighet med förordning (EU) 

2016/1624 ska Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utarbeta riskanalyser. 

Riskanalyserna ska omfatta alla aspekter 

som är relevanta för unionens integrerade 

förvaltning av de yttre gränserna, särskilt 

hot mot de yttre gränsernas funktion eller 

säkerhet. För att Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska kunna fullgöra 

sin uppgift avseende riskanalyserna 

behöver den åtkomst till statistiska 

uppgifter men inte personuppgifter från 

SIS. I enlighet med kommissionens förslag 

till Europaparlamentets och rådets 

förordning om inrättande av ett EU-system 

för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) 

kan det bli nödvändigt för Etias 

centralenhet vid Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån att göra kontroller i 

SIS via Etias för att kunna behandla sådana 

ansökningar om resetillstånd som kräver att 

man fastställer om den sökande 

tredjelandsmedborgaren är registrerad i 

SIS. Därför bör Etias-förordningen antas 

och även Etias centralenhet vid Europeiska 
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kontroller i SIS via Etias för att kunna 

behandla sådana ansökningar om 

resetillstånd som kräver att man fastställer 

om den sökande tredjelandsmedborgaren är 

registrerad i SIS. I detta syfte bör även 

Etias centralenhet vid Europeiska gräns- 

och kustbevakningsbyrån få åtkomst till 

SIS i den mån arbetet kräver, dvs. åtkomst 

till alla registreringskategorier av 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering införts avseende inresa och 

vistelse samt avseende 

tredjelandsmedborgare som är föremål för 

restriktiva åtgärder som syftar till att 

förhindra inresa till eller transitering 

genom medlemsstaterna. 

gräns- och kustbevakningsbyrån bör få 

åtkomst till SIS i den mån arbetet kräver, 

dvs. åtkomst till alla registreringskategorier 

av tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering införts avseende inresa och 

vistelse samt avseende 

tredjelandsmedborgare som är föremål för 

restriktiva åtgärder som syftar till att 

förhindra inresa till eller transitering 

genom medlemsstaterna. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. en 

Motivering 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behöver åtkomst till statistiska uppgifter från SIS 

för att kunna göra sina kontroller. Byrån behöver dock inte åtkomst till personuppgifter inom 

ramen för detta. 

Parlamentet arbetar fortfarande på Etias-förslaget. Det är inte lämpligt att anta att det 

kommer att antas i den form som kommissionen föreslagit. 

 

Ändringsförslag  199 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Skäl 37 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) I enlighet med förordning (EU) 

2016/1624 ska Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utarbeta riskanalyser. 

Riskanalyserna ska omfatta alla aspekter 

som är relevanta för unionens integrerade 

förvaltning av de yttre gränserna, särskilt 

hot mot de yttre gränsernas funktion eller 

säkerhet. Registreringar som förts in i SIS i 

(37) I enlighet med förordning (EU) 

2016/1624 ska Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån utarbeta 

sårbarhetsbedömningar och riskanalyser. 

Riskanalyserna ska omfatta alla aspekter 

som är relevanta för unionens integrerade 

förvaltning av de yttre gränserna, särskilt 

hot mot de yttre gränsernas funktion eller 
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enlighet med denna förordning, särskilt 

registreringar om nekad inresa och 

vistelse, är relevanta för att bedöma 

möjliga hot mot de yttre gränserna och de 

bör därför finnas tillgängliga för den 

riskanalys som ska utarbetas av Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån. För att 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska kunna fullgöra 

sin uppgift avseende riskanalyserna 

behöver den åtkomst till SIS. I enlighet 

med kommissionens förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning 

om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias)55 

kommer Etias centralenhet vid Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån att göra 

kontroller i SIS via Etias för att kunna 

behandla sådana ansökningar om 

resetillstånd som kräver att man fastställer 

om den sökande tredjelandsmedborgaren är 

registrerad i SIS. I detta syfte bör även 

Etias centralenhet vid Europeiska gräns- 

och kustbevakningsbyrån få åtkomst till 

SIS i den mån arbetet kräver, dvs. åtkomst 

till alla registreringskategorier av 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering införts avseende inresa och 

vistelse samt avseende 

tredjelandsmedborgare som är föremål för 

restriktiva åtgärder som syftar till att 

förhindra inresa till eller transitering 

genom medlemsstaterna. 

säkerhet. Registreringar om nekad inresa 

och nekad vistelse eller en restriktiv 

åtgärd med syfte att förhindra inresa till 

eller transitering genom medlemsstaterna 

som förts in i SIS i enlighet med denna 

förordning, är relevanta för att bedöma 

möjliga hot mot de yttre gränserna och de 

bör därför finnas tillgängliga för den 

riskanalys som ska utarbetas av Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån. För att 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska kunna fullgöra 

sin uppgift avseende riskanalyserna 

behöver den åtkomst till SIS. I enlighet 

med kommissionens förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning 

om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias)55 

kommer Etias centralenhet vid Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån att göra 

kontroller i SIS via Etias för att kunna 

behandla sådana ansökningar om 

resetillstånd som kräver att man fastställer 

om den sökande tredjelandsmedborgaren är 

registrerad i SIS. I detta syfte bör även 

Etias centralenhet vid Europeiska gräns- 

och kustbevakningsbyrån få åtkomst till 

SIS i den mån arbetet kräver, dvs. åtkomst 

till alla registreringskategorier av 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering införts avseende inresa och 

vistelse samt avseende 

tredjelandsmedborgare som är föremål för 

restriktiva åtgärder som syftar till att 

förhindra inresa till eller transitering 

genom medlemsstaterna. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Ändringsförslag  200 

Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 
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Skäl 37a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (37a) Europaparlamentet påminner om 

att EU sedan inrättandet av 

Schengenområdet har blivit ett område 

utan inre gränser. Parlamentet framhåller 

att medlemsstaterna för närvarande 

behöver återgå till att i sin egenskap av 

suveräna nationalstater skydda sina 

nationella gränser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  201 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 38 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) Vissa aspekter av SIS kan inte 

täckas på ett uttömmande sätt av 

bestämmelserna i denna förordning på 

grund av deras tekniska beskaffenhet, 

detaljnivå och behov av regelbunden 

uppdatering. Hit hör bland annat tekniska 

bestämmelser om inläggning, uppdatering, 

radering och sökning av uppgifter, 

uppgifternas kvalitet och bestämmelser om 

sökning med biometriska kännetecken, 

regler om överensstämmelse och 

prioritering av registreringar, tillägg av 

flaggning, länkar mellan registreringar, 

fastställande av giltighetstiden för 

registreringar inom den längsta tillåtna 

tidsfristen och utbyte av 

tilläggsinformation. Kommissionen bör 

därför ges genomförandebefogenheter 

avseende dessa aspekter. Tekniska 

bestämmelser om sökning i registreringar 

bör ta hänsyn till att de nationella 

tillämpningarna ska fungera smidigt. 

(38) Vissa aspekter av SIS kan inte 

täckas på ett uttömmande sätt av 

bestämmelserna i denna förordning på 

grund av deras tekniska beskaffenhet, 

detaljnivå och behov av regelbunden 

uppdatering. Hit hör bland annat tekniska 

bestämmelser om inläggning, uppdatering, 

radering och sökning av uppgifter, 

uppgifternas kvalitet och bestämmelser om 

sökning med biometriska kännetecken, 

regler om överensstämmelse och 

prioritering av registreringar, tillägg av 

flaggning och länkar mellan registreringar. 

Kommissionen bör därför ges 

genomförandebefogenheter avseende dessa 

aspekter. Tekniska bestämmelser om 

sökning i registreringar bör ta hänsyn till 

att de nationella tillämpningarna ska 

fungera smidigt. 
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Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget inges för överensstämmelse med senare ändringsförslag. 

 

Ändringsförslag  202 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 39a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (39a) I syfte att säkerställa att både SIS 

och Sirenekontoren, som har ansvar för 

utbytet av tilläggsinformation om 

registreringar, fungerar på lämpligt sätt 

bör befogenheten att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen när det gäller 

antagandet av Sirenehandboken. 

Or. en 

Motivering 

Denna ändring speglar senare ändringar som syftar till att säkerställa att en delegerad akt 

krävs för antagandet av Sirenehandboken. 

 

Ändringsförslag  203 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 42 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(42) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheterna och i 

synnerhet med principerna i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Denna förordning syftar i 

synnerhet till att säkerställa en trygg miljö 

(42) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheterna och i 

synnerhet med principerna i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Denna förordning bör i 

synnerhet fullt ut respektera skyddet av 



 

PE609.653v02-00 54/181 AM\1134513SV.docx 

SV 

för alla som vistas på Europeiska unionens 

territorium och skydda irreguljära 

migranter från exploatering och 

människosmuggling genom att identifiera 

dem, med full respekt för skyddet av 

personuppgifter. 

personuppgifter i enlighet med artikel 8 i 

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, samtidigt som den syftar till 

att säkerställa en trygg miljö för alla som 

vistas på Europeiska unionens territorium 

och skydda irreguljära migranter från 

exploatering och människosmuggling. 

Or. en 

Motivering 

Språklig ändring som syftar till att upprepa behovet av skydd för personuppgifter, eftersom 

detta är en grundläggande rättighet. Den avslutande delen av den sista meningen är 

förvirrande och missvisande. 

 

Ändringsförslag  204 

Lorenzo Fontana 

 

Förslag till förordning 

Skäl 42 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(42) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheterna och i 

synnerhet med principerna i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Denna förordning syftar i 

synnerhet till att säkerställa en trygg miljö 

för alla som vistas på Europeiska unionens 

territorium och skydda irreguljära 

migranter från exploatering och 

människosmuggling genom att identifiera 

dem, med full respekt för skyddet av 

personuppgifter. 

(42) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheterna och i 

synnerhet med principerna i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Denna förordning syftar i 

synnerhet till att säkerställa en trygg miljö 

för alla som vistas på Europeiska unionens 

territorium och skydda irreguljära 

migranter från exploatering och 

människosmuggling genom att identifiera 

dem, fördragsvis i tredjeländer, med full 

respekt för skyddet av personuppgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  205 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Skäl 49 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(49) När det gäller Bulgarien och 

Rumänien utgör denna förordning en akt 

som utvecklar Schengenregelverket eller 

som på annat sätt har samband med detta i 

den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 

års anslutningsakt jämförd med rådets 

beslut 2010/365/EU om tillämpningen av 

de bestämmelser i Schengenregelverket 

som rör Schengens informationssystem i 

Republiken Bulgarien och Rumänien66. 

(49) När det gäller Bulgarien och 

Rumänien utgör denna förordning en akt 

som utvecklar Schengenregelverket eller 

som på annat sätt har samband med detta i 

den mening som avses i artikel 4.2 i 2005 

års anslutningsakt och bör leda till ändring 

av rådets beslut 2010/365/EU om 

tillämpningen av de bestämmelser i 

Schengenregelverket som rör Schengens 

informationssystem i Republiken Bulgarien 

och Rumänien66 för att göra det möjligt för 

de två medlemsstaterna att till fullo 

tillämpa bestämmelserna i denna 

förordning. 

_________________ _________________ 

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

Or. bg 

Ändringsförslag  206 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) registrering: en sammanställning av 

uppgifter, däribland sådana biometriska 

kännetecken som avses i artikel 22, som 

lagts in i SIS och som de behöriga 

myndigheterna kan använda för att 

identifiera personer med tanke på en viss 

åtgärd som ska vidtas. 

(a) registrering: en sammanställning av 

uppgifter, däribland där så är lämpligt 

sådana biometriska kännetecken som avses 

i artikel 22, som lagts in i SIS och som de 

behöriga myndigheterna kan använda för 

att identifiera personer med tanke på en 

viss åtgärd som ska vidtas. 

Or. en 

Motivering 

Det bör finnas tydliga regler som styr inläggandet i SIS av biometriska uppgifter. En 

registrering bör endast omfatta sådana biometriska uppgifter där så är lämpligt. 

 

Ändringsförslag  207 
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Miriam Dalli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Emilian 

Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) registrering: en sammanställning av 

uppgifter, däribland sådana biometriska 

kännetecken som avses i artikel 22, som 

lagts in i SIS och som de behöriga 

myndigheterna kan använda för att 

identifiera personer med tanke på en viss 

åtgärd som ska vidtas. 

(a) registrering: en sammanställning av 

uppgifter, däribland där så är lämpligt 

sådana biometriska kännetecken som avses 

i artikel 22, som lagts in i SIS och som de 

behöriga myndigheterna kan använda för 

att identifiera personer med tanke på en 

viss åtgärd som ska vidtas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  208 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led b – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) tilläggsinformation: information 

som inte ingår i registreringsuppgifterna i 

SIS, men som avser SIS-registreringar och 

som ska utbytas 

(b) tilläggsinformation: information 

som inte ingår i registreringsuppgifterna i 

SIS, men som avser SIS-registreringar och 

som ska utbytas mellan Sirenekontoren 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  209 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) olaglig vistelse: en 

tredjelandsmedborgares vistelse på en 

medlemsstats territorium, där han eller 

hon inte uppfyller eller inte längre 



 

AM\1134513SV.docx 57/181 PE609.653v02-00 

 SV 

uppfyller villkoren för inresa enligt artikel 

5 i kodexen om Schengengränserna eller 

andra villkor för att resa in i, vistas eller 

vara bosatt i den medlemsstaten. 

Or. fr 

Motivering 

Definition av återvändandedirektivet: artikel 5 i kodexen om Schengengränserna som blivit 

artikel 6. 

 

Ändringsförslag  210 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) bekräftad identitet: identiteten har 

bekräftats på grundval av äkta 

identitetshandlingar, ett pass eller ett 

intyg från behöriga myndigheter 

(fastställd identitet). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  211 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led fb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fb) obekräftad identitet: varje identitet 

för vilken det saknas tillräckliga 

identitetsbevis. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  212 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led fc (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fc) missbruk av identitet: varje fall där 

en person som är registrerad i SIS 

använder en annan persons identitet 

(namn, förnamn, födelsedatum). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  213 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led fd (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fd) alias: en fiktiv identitet som 

används av en person som är känd under 

andra identiteter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  214 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) behandling av personuppgifter: 

varje åtgärd eller serie av åtgärder som 

vidtas med personuppgifter eller 

uppsättningar av personuppgifter, vare sig 

det sker automatiserat eller inte, till 

exempel insamling, loggning, organisering, 

strukturering, lagring, bearbetning eller 

ändring, hämtning, läsning, användning, 

(g) behandling av personuppgifter: 

varje åtgärd eller serie av åtgärder som 

vidtas med personuppgifter eller 

uppsättningar av personuppgifter, vare sig 

det sker automatiserat eller inte, till 

exempel insamling, registrering, loggning, 

organisering, strukturering, lagring, 

bearbetning eller ändring, hämtning, 
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utlämnande genom översändande, 

spridning eller tillhandahållande på annat 

sätt, sammanställning eller samkörning, 

begränsning, radering eller förstöring. 

läsning, användning, utlämnande genom 

översändande, spridning eller 

tillhandahållande på annat sätt, 

sammanställning eller samkörning, 

begränsning, radering eller förstöring. 

Or. en 

Motivering 

I kommissionens förslag ersätts ”registrering” från det nuvarande SIS II-rådsbeslutet med 

termen ”loggning”. Det är lämpligt att lägga till ”loggning” i förteckningen över handlingar 

som utgör behandling, men ”registrering” bör också behållas i förteckningen. 

 

Ändringsförslag  215 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led l 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(l) återvändande: sådan återresa som 

avses i definitionen i artikel 3.3 i direktiv 

2008/115/EG. 

(l) återvändande en 

tredjelandsmedborgares återresa – oavsett 

om den sker frivilligt i överensstämmelse 

med en skyldighet att återvända eller med 

tvång – till 

– ursprungslandet, eller 

– ett transitland i enlighet med 

återtagandeavtal med gemenskapen eller 

bilaterala återtagandeavtal eller andra 

arrangemang, eller 

– ett annat tredjeland till vilket den 

berörda tredjelandsmedborgaren frivilligt 

väljer att återvända och där han eller hon 

kommer att tas emot. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  216 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led la (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (la) beslut om återsändande: ett 

administrativt eller rättsligt beslut eller en 

administrativ eller rättslig åtgärd enligt 

vilket en tredjelandsmedborgares vistelse 

är olaglig och som ålägger eller fastställer 

en skyldighet att återvända. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  217 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led m 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(m) inreseförbud: ett förbud mot inresa 

enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv 

2008/115/EG. 

(m) inreseförbud: varje beslut eller 

åtgärd av administrativ eller rättslig 

karaktär som förbjuder inresa till och 

vistelse på en medlemsstats territorium 

under en begränsad tidsperiod som åtföljs 

av ett beslut om återsändande. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  218 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led n 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(n) finger- och handavtrycksuppgifter: 

uppgifter om fingeravtryck och 

handavtryck som på grund av sin unika 

karaktär och de referenspunkter som de 

innefattar möjliggör exakta och entydiga 

jämförelser för att fastställa en persons 

identitet. 

utgår 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  219 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led o 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(o) grov brottslighet: sådana brott som 

avses i artikel 2.1 och 2.2 i rambeslut 

2002/584/RIF av den 13 juni 200268. 

(o) grov brottslighet: sådana brott som 

avses i artikel 2.2 i rambeslut 

2002/584/RIF av den 13 juni 

200268,förutsatt att brotten kan leda till 

fängelse eller annan frihetsberövande 

åtgärd i minst tre år i den utfärdande 

medlemsstaten. 

_________________ _________________ 

68 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 

13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 

s. 1). 

68 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 

13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 

s. 1). 

Or. en 

Motivering 

Förteckningen över överträdelser för vilka den europeiska arresteringsordern gäller fastställs 

i artikel 2.2 i rambeslutet. Det är dessutom viktigt att klargöra att dessa överträdelser endast 

räknas som grova brott om de kan leda till fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i 

minst tre år i enlighet med artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF. Ordalydelsen är hämtad från 

rambeslutet. 

 

Ändringsförslag  220 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led o 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(o) grov brottslighet: sådana brott som 

avses i artikel 2.1 och 2.2 i rambeslut 

(o) grov brottslighet: sådana brott som 

avses i artikel 2.2 i rambeslut 
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2002/584/RIF av den 13 juni 200268. 2002/584/RIF av den 13 juni 2002. 

_________________  

68 Rådets rambeslut (2002/584/RIF) av den 

13 juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 

s. 1). 

 

Or. fr 

Motivering 

Artikel 1 åsyftar mindre allvarliga brott och används för att motivera införandet av uppgifter 

i SIS II. Här gäller särskilt följande: En europeisk arresteringsorder får utfärdas för 

gärningar som enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning kan leda till fängelse eller 

annan frihetsberövande åtgärd i tolv månader eller mer. Detsamma gäller om ett straff eller 

en annan frihetsberövande åtgärd i minst fyra månader har dömts ut. 

 

Ändringsförslag  221 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led p 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(p) terroristbrott: sådana brott enligt 

nationell lagstiftning som avses i 

artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF 

av den 13 juni 200269. 

(p) terroristbrott: sådana brott enligt 

nationell lagstiftning som avses i 

avdelningarna II, III och IV i direktiv 

(EU) 2017/541. 

_________________  

69 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Motivering 

Hänvisning till bestämmelserna i det nya terroristdirektivet om terrorbrott och brott med 

anknytning till en terroristgrupp (avdelning II), brott med anknytning till terroristverksamhet, 

(avdelning III) liksom medhjälp, anstiftan och försök till sådana brott (avdelning IV). 
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Ändringsförslag  222 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led p 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(p) terroristbrott: sådana brott enligt 

nationell lagstiftning som avses i artiklarna 

1–4 i rambeslut 2002/475/RIF av den 13 

juni 200269. 

(p) terroristbrott: sådana brott enligt 

nationell lagstiftning som avses i artiklarna 

3, 4 och 14 i direktiv (EU) 2017/54169. 

_________________ _________________ 

69 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

69 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 

bekämpande av terrorism, om ersättande 

av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 

ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. 

Or. en 

Motivering 

Brotten som beskrivs i rådets befintliga direktiv om SIS II ersätts med samma brott som nu 

har fastställts i direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism. 

 

Ändringsförslag  223 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Varje medlemsstat ska ansvara för att 

säkerställa oavbruten tillgång till 

SIS-uppgifter för slutanvändare, till minst 

99,99 %, i synnerhet genom att ta fram en 

dubbel anslutning till NI-SIS. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  224 

Sophia in 't Veld 
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Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje medlemsstat ska översända sina 

registreringar via N.SIS-byrån. 

Varje medlemsstat ska lägga in 

registreringar på grundval av all 

tillgänglig information som omfattas av 

denna förordning, och översända sina 

registreringar via N.SIS-byrån. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  225 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje medlemsstat ska utse en myndighet 

(Sirenekontoret) som ska säkerställa utbyte 

av och tillgång till tilläggsinformation i 

enlighet med Sirenehandboken, såsom 

anges i artikel 8. 

Varje medlemsstat ska utse en nationell 

myndighet (Sirenekontoret) som ska 

tillhandahålla full service, vara tillgänglig 

dygnet runt sju dagar i veckan och 
säkerställa utbyte av och tillgång till 

tilläggsinformation i enlighet med 

Sirenehandboken, såsom anges i artikel 8. 

Sirenekontoret ska fungera som en 

samlad kontaktpunkt för medlemsstaterna 

för utbyte av tilläggsinformation i 

samband med registreringar, för att 

lämpliga åtgärder ska kunna vidtas i de 

fall där personer och föremål omfattas av 

registreringar i SIS II och påträffas vid 

sökningar i detta system. 

Or. fr 

Motivering 

Den befintliga beskrivningen av Sirenekontorens struktur och uppdrag som fastställs i 

kommissionens genomförandebeslut av den 26 februari 2013 om antagande av 

Sirenehandboken och övriga genomförandeåtgärder avseende andra generationen av 

Schengens informationssystem (SIS II). 
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Ändringsförslag  226 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Tilläggsinformation ska utbytas i 

enlighet med Sirenehandboken via 

kommunikationsinfrastrukturen. 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 

tekniska resurser och personalresurser som 

behövs för att säkerställa oavbruten 

tillgång till och utbyte av 

tilläggsinformation. Om 

kommunikationsinfrastrukturen inte är 

tillgänglig får medlemsstaterna använda 

annan tillfredsställande säker teknik för att 

utbyta tilläggsinformation. 

1. Sirenekontoren ska utbyta 

tilläggsinformation i enlighet med 

Sirenehandboken, via den 

kommunikationsinfrastruktur som anges i 

artikel 4.1 c.Medlemsstaterna ska 

tillhandahålla de tekniska resurser och 

personalresurser som behövs för att 

säkerställa oavbruten tillgång till och 

snabbt och effektivt utbyte av 

tilläggsinformation. Om 

kommunikationsinfrastrukturen inte är 

tillgänglig får medlemsstaterna använda 

annan tillfredsställande säker teknik för att 

utbyta tilläggsinformation. I fall där 

tilläggsinformationen gäller grov 

brottslighet eller terrorbrott ska 

Europols nätapplikation för säkert 

informationsutbyte Siena användas i 

första hand som tekniskt 

kommunikationsmedel vid nödsituationer. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  227 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Tilläggsinformation ska utbytas i 

enlighet med Sirenehandboken via 

kommunikationsinfrastrukturen. 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 

tekniska resurser och personalresurser som 

1. Tilläggsinformation ska utbytas i 

enlighet med Sirenehandboken via 

kommunikationsinfrastrukturen. 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 

tekniska resurser och personalresurser som 
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behövs för att säkerställa oavbruten 

tillgång till och utbyte av 

tilläggsinformation. Om 

kommunikationsinfrastrukturen inte är 

tillgänglig får medlemsstaterna använda 

annan tillfredsställande säker teknik för att 

utbyta tilläggsinformation. 

behövs för att säkerställa oavbruten 

tillgång till och omedelbart utbyte av 

tilläggsinformation. Om 

kommunikationsinfrastrukturen inte är 

tillgänglig får medlemsstaterna använda 

annan tillfredsställande säker teknik för att 

utbyta tilläggsinformation. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  228 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Tilläggsinformationen ska bara 

användas för det ändamål för vilket den 

överförts i enlighet med artikel 43, om inte 

förhandstillstånd har inhämtats från den 

registrerande medlemsstaten. 

2. Tilläggsinformationen ska bara 

användas för det ändamål för vilket den 

överförts i enlighet med artikel 43. 

Or. en 

Motivering 

För att säkerställa en viss nivå av ändamålsbegränsning är det viktigt att Sirenekontoren 

endast använder tilläggsinformation för den SIS-registrering på grundval av vilken 

informationen förmedlades till dem. 

 

Ändringsförslag  229 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Sirenekontoren ska utföra sina 

uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet 

genom att besvara begäran så snart som 

möjligt och senast 12 timmar efter det att 

3. Sirenekontoren ska utföra sina 

uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet 

genom att besvara begäran så snart som 

möjligt. 
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begäran mottagits. 

Or. en 

Motivering 

Detta är en onödig tidsfrist mot bakgrund av det i praktiken har visat sig att ett motiverat svar 

mycket ofta kan dröja längre än 12 timmar, i synnerhet när begäran granskas av rättsliga 

myndigheter. 

 

Ändringsförslag  230 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Sirenekontoren ska utföra sina 

uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet 

genom att besvara begäran så snart som 

möjligt och senast 12 timmar efter det att 

begäran mottagits. 

3. Sirenekontoren ska utföra sina 

uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet 

genom att besvara begäran om 

tilläggsinformation så snart som möjligt 

och senast sex timmar efter det att begäran 

mottagits. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  231 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Sirenekontoren ska utföra sina 

uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet 

genom att besvara begäran så snart som 

möjligt och senast 12 timmar efter det att 

begäran mottagits. 

3. Sirenekontoren ska utföra sina 

uppgifter snabbt och effektivt, i synnerhet 

genom att besvara begäran omedelbart och 

senast 12 timmar efter det att begäran 

mottagits. 

Or. en 
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Ändringsförslag  232 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Om det rör sig om begäran om 

tilläggsinformation för en person som är 

inblandad i någon verksamhet som anges 

i avdelning II eller III i direktiv (EU) 

2017/541 om bekämpande av terrorism 

ska Sirenekontoren omedelbart utföra 

denna uppgift. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  233 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 3b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. Begäran om tilläggsinformation 

som ska behandlas med högsta prioritet 

av det anmodade Sirenekontoret kan 

förses med påskriften ”URGENT” i 

Sireneformuläret, vilken ska åtföljas av 

en förklaring till skälet för denna 

prioriteringsgrad. 

Or. fr 

Motivering 

Bestämmelse som anges i Sirenehandboken. 

 

Ändringsförslag  234 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Närmare bestämmelser om utbytet 

av tilläggsinformation ska antas genom 

genomförandeåtgärder i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

55.2, i form av en handbok kallad 

Sirenehandboken. 

4. Kommissionen ska ges behörighet 

att anta en delegerad akt i enlighet med 

det förfarande som avses i artikel 54a (ny) 

om handboken som i detalj anger de 

regler och förfaranden som styr det 

bilaterala eller multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation, kallad 

Sirenehandboken. Eftersom vissa 

bestämmelser av teknisk natur direkt 

påverkar användarnas arbete i 

medlemsstaterna, däribland 

Sirenekontoren, ska Sirenehandboken 

innehålla sådana bestämmelser. Därför 

ska bland annat translittereringsregler, 

kodtabeller, formulär för meddelanden 

om tilläggsinformation och andra 

tekniska genomförandeåtgärder för 

databehandling anges i tilläggen till 

denna handbok. Kommissionen ska ges 

behörighet att anta en genomförandeakt i 

enlighet med det förfarande som avses i 

artikel 55.2 för fastställande av dessa 
regler. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  235 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Närmare bestämmelser om utbytet 

av tilläggsinformation ska antas genom 

genomförandeåtgärder i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

55.2, i form av en handbok kallad 

Sirenehandboken. 

4. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta en delegerad akt i enlighet med 

artikel 54a avseende antagandet av en 

handbok kallad Sirenehandboken, som 

innehåller närmare bestämmelser om 

utbytet av tilläggsinformation. 

Or. en 
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Motivering 

Sirenehandboken kommer att innehålla närmare bestämmelser om hur den information som 

finns i SIS och tilläggsinformation ska användas. Eftersom den kommer att omfattas av 

allmän tillämpning och komplettera bestämmelserna i denna artikel krävs en delegerad akt 

för denna handbok. 

 

Ändringsförslag  236 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska med hjälp av 

de tjänster som tillhandahålls av CS-SIS 

säkerställa att uppgifter som lagrats i den 

nationella kopian genom de automatiska 

uppdateringar som avses i artikel 4.4 

överensstämmer med och är identiska med 

dem i SIS-databasen och att en sökning i 

den nationella kopian ger samma resultat 

som en sökning i SIS-databasen. 

Slutanvändarna ska få de uppgifter de 

behöver för att utföra sina uppgifter, i 

synnerhet alla de uppgifter som krävs för 

att identifiera den registrerade och vidta 

begärda åtgärder. 

2. Medlemsstaterna ska med hjälp av 

de tjänster som tillhandahålls av CS-SIS 

säkerställa att uppgifter som lagrats i den 

nationella kopian, som upprättas frivilligt 

av medlemsstaten, genom de automatiska 

uppdateringar som avses i artikel 4.4 

överensstämmer med och är identiska med 

dem i SIS-databasen och att en sökning i 

den frivilliga nationella kopian ger samma 

resultat som en sökning i SIS-databasen. 

Slutanvändarna ska, så långt det är 

möjligt, få de uppgifter de behöver för att 

utföra sina uppgifter, i synnerhet, där så är 

nödvändigt, alla tillgängliga uppgifter som 

gör det möjligt att identifiera den 

registrerade och vidta begärda åtgärder. 

Or. en 

Motivering 

All information om alla personer som är föremål för registrering kommer inte att vara 

tillgänglig för medlemsstaterna. Det är besvärligt och ologiskt att införa en öppen skyldighet 

att tillhandahålla slutanvändaren information som kanske inte finns att tillgå. Det är även 

oklart vem som omfattas av denna skyldighet. 

 

Ändringsförslag  237 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 10 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) hindra obehöriga från att få tillträde 

till databehandlingsanläggningar som 

används för behandling av personuppgifter 

(kontroll av tillträde till anläggningar), 

(b) hindra obehöriga från att få tillträde 

till utrustning för uppgiftsbehandling och 

databehandlingsanläggningar som används 

för behandling av personuppgifter 

(utrustning, kontroll av tillträde till och 

kontroll vid ingången till anläggningar), 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  238 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) förhindra obehörig behandling av 

uppgifter som lagts in i SIS och förhindra 

att uppgifter som behandlas i SIS 

obehörigt ändras eller raderas (kontroll 

av uppgiftsinmatningen), 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  239 

Gérard Deprez, Petr Ježek, Louis Michel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – led ka (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ka) säkerställa att de system som 

används kan återställas vid störningar 

(återställande), 

Or. fr 
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Ändringsförslag  240 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – led kb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (kb) säkerställa att SIS II fungerar, att 

funktionsfel rapporteras (driftsäkerhet) 

och att de lagrade personuppgifterna inte 

kan förvanskas genom funktionsfel i 

systemet (dataintegritet). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  241 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

all åtkomst till och alla utbyten av 

personuppgifter med CS-SIS loggas i 

landets N.SIS för att möjliggöra kontroll av 

om sökningen är laglig, övervaka att 

uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt 

sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa att 

N.SIS fungerar tillfredsställande och att 

uppgifternas integritet och säkerhet 

tryggas. 

1. Utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 25 i direktiv (EU) 

2016/680 ska medlemsstaterna säkerställa 

att all åtkomst till och alla utbyten av 

personuppgifter med CS-SIS loggas i 

landets N.SIS för att möjliggöra kontroll av 

om sökningen är laglig, övervaka att 

uppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt 

sätt, utföra egenkontroll samt säkerställa att 

N.SIS fungerar tillfredsställande och att 

uppgifternas integritet och säkerhet 

tryggas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  242 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Loggarna ska i synnerhet visa 

registreringshistoriken, dag och tidpunkt 

för behandlingen, vilken typ av uppgifter 

som användes för sökningen, en 

hänvisning till de uppgifter som överfördes 

och namn på den behöriga myndighet och 

den person som är ansvarig för 

uppgiftsbehandlingen. 

2. Loggarna ska i synnerhet visa 

registreringshistoriken, dag och tidpunkt 

för behandlingen, vilken typ av uppgifter 

som användes för sökningen, en 

hänvisning till de uppgifter som 

behandlades och namn på den behöriga 

myndighet och den person som är ansvarig 

för uppgiftsbehandlingen. 

Or. en 

Motivering 

”Överföring” av uppgifter har delvis ersatts av ”behandling” av uppgifter i kommissionens 

förslag. Det förefaller vara lämpligare att hänvisa till uppgifter som ”behandlades” än till 

uppgifter som ”överfördes”, eftersom de senare omfattas av en mer begränsad typ av 

handling. 

 

Ändringsförslag  243 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om sökningen görs med finger- och 

handavtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i 

enlighet med artikel 22 ska loggarna i 

synnerhet visa vilken typ av uppgifter som 

användes för sökningen, en hänvisning till 

de uppgifter som överfördes och namn på 

den behöriga myndighet och den person 

som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen. 

3. Om sökningen görs med finger- och 

handavtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i 

enlighet med artikel 22 ska loggarna i 

synnerhet visa vilken typ av uppgifter som 

användes för sökningen, en hänvisning till 

de uppgifter som behandlades och namn 

på den behöriga myndighet och den person 

som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen. 

Or. en 

Motivering 

”Överföring” av uppgifter har delvis ersatts av ”behandling” av uppgifter i kommissionens 

förslag. Det förefaller vara lämpligare att hänvisa till uppgifter som ”behandlades” än till 

uppgifter som ”överfördes”, eftersom de senare omfattas av en mer begränsad typ av 

handling. 
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Ändringsförslag  244 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Loggarna får användas endast för 

de ändamål som anges i punkt 1 och ska 

raderas tidigast ett år och senast tre år 

efter det att de skapades. 

4. Loggarna får användas endast för 

de ändamål som anges i punkt 1 och ska 

raderas två år efter det att de skapades. 

Or. en 

Motivering 

Ändringen är i enlighet med Europeiska datatillsynsmannens rekommendationer. Av 

rättssäkerhetsskäl bör lagringstiden för loggar anges exakt. 

 

Ändringsförslag  245 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta en delegerad akt i enlighet med 

artikel 54a (ny) om lagringstiden för 

loggar för att säkerställa att behandlingen 

av uppgifterna sker enligt gällande 

lagstiftning för att medborgarnas 

rättigheter ska respekteras, att 

medlemsstaterna uppnår en bättre 

harmonisering av lagringstiden samt att 

det görs en åtskillnad mellan 

lagringstiden för loggar av rutinmässiga 

sökningar i systemet, särskilt vid 

gränskontrollerna och andra typer av 

sökningar, särskilt i samband med 

poliskontroller. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  246 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 6b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta en genomförandeakt i enlighet 

med artikel 55.2 om närmare 

bestämmelser om och utformning av 

loggarna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  247 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje 

myndighet som har åtkomsträtt till 

SIS-uppgifter vidtar de åtgärder som är 

nödvändiga för att följa denna förordning 

och vid behov samarbetar med den 

nationella tillsynsmyndigheten. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje 

myndighet som har åtkomsträtt till 

SIS-uppgifter vidtar de åtgärder som är 

nödvändiga för att följa denna förordning 

och samarbetar med den nationella 

tillsynsmyndigheten. 

Or. en 

Motivering 

Nationella myndigheter med åtkomst till SIS bör vara tvungna att samarbeta med nationella 

tillsynsmyndigheter. Detta krav är en skyldighet för medlemsstaten och därför bör 

myndigheterna inte ha rätt att välja när de ska samarbeta och när de inte ska det. 

 

Ändringsförslag  248 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Förslag till förordning 

Artikel 14 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Innan personalen vid de myndigheter som 

har åtkomsträtt till SIS får behandla 

uppgifter i SIS, och regelbundet efter det 

att åtkomst till SIS beviljats, ska 

personalen utbildas på lämpligt sätt om 

datasäkerhet, uppgiftsskydd och 

förfaranden för uppgiftsbehandling enligt 

Sirenehandboken. Personalen ska 

informeras om relevanta brott och 

påföljder. 

1. Innan personalen vid de myndigheter 

som har åtkomsträtt till SIS får behandla 

uppgifter i SIS, och regelbundet efter det 

att åtkomst till SIS beviljats, ska 

personalen utbildas på lämpligt sätt om 

datasäkerhet, uppgiftsskydd och 

förfaranden för uppgiftsbehandling enligt 

Sirenehandboken. Personalen ska 

informeras om relevanta brott och 

påföljder. 

2. Det bör i samarbete med de nationella 

Sirenekontoren fastställas nationella 

normer för utbildningen av användare 

när det gäller principerna och praxis 

rörande uppgiftskvalitet. Medlemsstaterna 

får begära att Sirenekontorens personal 

ska delta i utbildning av alla myndigheter 

som lägger in registreringar, med tonvikt 

på uppgiftskvalitet och maximering av 

användningen av SIS II. 

3. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 

åtgärder för att undvika att 

personalförändringar leder till 

kompetens- och erfarenhetsförluster. 

4. I syfte att förbättra samarbetet mellan 

Sirenekontoren ska det minst en gång om 

året anordnas gemensam utbildning då 

personalen från de olika Sirenekontoren 

kan träffas för att utbyta erfarenheter om 

nationella arbetsmetoder och skapa en 

enhetlig och jämn kunskapsnivå. 

Utbildningen ska utformas enligt Sirenes 

utbildningshandbok. 

5. Sirenekontoren bör dessutom, i så stor 

utsträckning som möjligt, organisera ett 

personalutbyte med de andra 

Sirenekontoren minst en gång per år. 

6. Byrån eu-Lisa ska ansvara för 

utbildningen i användningen av SIS II, 

särskilt för Sirenekontorens personal, i 
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enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 

nr 1077/2011. 

Or. fr 

Motivering 

För att uppgifterna ska kunna behandlas på ett korrekt sätt är det av avgörande betydelse att 

personalen utbildas. Bestämmelserna för detta anges i Sirenehandboken. 

 

Ändringsförslag  249 

Miriam Dalli, Miltiadis Kyrkos, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Innan personalen vid de myndigheter som 

har åtkomsträtt till SIS får behandla 

uppgifter i SIS, och regelbundet efter det 

att åtkomst till SIS beviljats, ska 

personalen utbildas på lämpligt sätt om 

datasäkerhet, uppgiftsskydd och 

förfaranden för uppgiftsbehandling enligt 

Sirenehandboken. Personalen ska 

informeras om relevanta brott och 

påföljder. 

Innan personalen vid de myndigheter som 

har åtkomsträtt till SIS får behandla 

uppgifter i SIS, och regelbundet efter det 

att åtkomst till SIS beviljats, ska 

personalen utbildas på lämpligt sätt om 

datasäkerhet, uppgiftsskydd och 

förfaranden för uppgiftsbehandling enligt 

Sirenehandboken. Personalen ska 

informeras om relevanta brott och påföljder 

som fastställts i enlighet med artikel 49a i 

denna förordning. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att behålla bestämmelser om sanktioner som ska utdömas på nationell nivå vid 

missbruk av uppgifter eller utbyte av tilläggsinformation som sker i strid med den föreslagna 

förordningen, i enlighet med artikel 65 i det nuvarande rådsbeslutet. Information om dessa 

sanktioner bör vara en del av den personalutbildning som tillhandahålls. 

 

Ändringsförslag  250 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Innan personalen vid de myndigheter som 

har åtkomsträtt till SIS får behandla 

uppgifter i SIS, och regelbundet efter det 

att åtkomst till SIS beviljats, ska 

personalen utbildas på lämpligt sätt om 

datasäkerhet, uppgiftsskydd och 

förfaranden för uppgiftsbehandling enligt 

Sirenehandboken. Personalen ska 

informeras om relevanta brott och 

påföljder. 

Innan personalen vid de myndigheter som 

har åtkomsträtt till SIS får behandla 

uppgifter i SIS, och regelbundet efter det 

att åtkomst till SIS beviljats, ska 

personalen utbildas på lämpligt sätt om 

datasäkerhet, grundläggande rättigheter, 

inbegripet uppgiftsskydd, och förfaranden 

för uppgiftsbehandling enligt 

Sirenehandboken. Personalen ska 

informeras om relevanta brott och 

påföljder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  251 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) hindra obehöriga från att få tillträde 

till databehandlingsanläggningar som 

används för behandling av personuppgifter 

(kontroll av tillträde till anläggningar), 

(b) hindra obehöriga från att få tillträde 

till utrustning för uppgiftsbehandling och 

databehandlingsanläggningar som används 

för behandling av personuppgifter 

(utrustning, kontroll av tillträde till och 

kontroll vid ingången till anläggningar), 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  252 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led ka (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ka) säkerställa att de system som 

används kan återställas vid störningar 

(återställande), 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  253 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led kb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (kb) säkerställa att SIS II fungerar, att 

funktionsfel rapporteras (driftsäkerhet) 

och att de lagrade personuppgifterna inte 

kan förvanskas genom funktionsfel i 

systemet (dataintegritet). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  254 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Loggarna ska i synnerhet visa 

registreringshistoriken, dag och tidpunkt 

för överföringen, vilken typ av uppgifter 

som användes för sökningarna, en 

hänvisning till den typ av uppgifter som 

överfördes och namn på den behöriga 

myndighet som är ansvarig för 

uppgiftsbehandlingen. 

2. Loggarna ska i synnerhet visa 

registreringshistoriken, dag och tidpunkt 

för överföringen, vilken typ av uppgifter 

som användes för sökningarna, en 

hänvisning till den typ av uppgifter som 

överfördes och namn på den behöriga 

myndighet och den person som är ansvarig 

för uppgiftsbehandlingen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  255 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Loggarna ska i synnerhet visa 

registreringshistoriken, dag och tidpunkt 

för överföringen, vilken typ av uppgifter 

som användes för sökningarna, en 

hänvisning till den typ av uppgifter som 

överfördes och namn på den behöriga 

myndighet som är ansvarig för 

uppgiftsbehandlingen. 

2. Loggarna ska i synnerhet visa 

registreringshistoriken, dag och tidpunkt 

för behandlingen, vilken typ av uppgifter 

som användes för sökningarna, en 

hänvisning till den typ av uppgifter som 

behandlades och namn på den behöriga 

myndighet som är ansvarig för 

uppgiftsbehandlingen. 

Or. en 

Motivering 

”Överföring” av uppgifter har delvis ersatts av ”behandling” av uppgifter i kommissionens 

förslag. Det förefaller vara lämpligare att hänvisa till uppgifter som ”behandlades” än till 

uppgifter som ”överfördes”, eftersom de senare omfattas av en mer begränsad typ av 

handling. 

 

Ändringsförslag  256 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om sökningen görs med finger- och 

handavtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i 

enlighet med artiklarna 22 och 28 ska 

loggarna i synnerhet visa vilken typ av 

uppgifter som användes för sökningen, en 

hänvisning till den typ av uppgifter som 

överfördes och namn på den behöriga 

myndighet och den person som är ansvarig 

för uppgiftsbehandlingen. 

3. Om sökningen görs med finger- och 

handavtrycksuppgifter eller ansiktsbilder i 

enlighet med artiklarna 22 och 28 ska 

loggarna i synnerhet visa vilken typ av 

uppgifter som användes för sökningen, en 

hänvisning till den typ av uppgifter som 

behandlades och namn på den behöriga 

myndighet och den person som är ansvarig 

för uppgiftsbehandlingen. 

Or. en 

Motivering 

”Överföring” av uppgifter har delvis ersatts av ”behandling” av uppgifter i kommissionens 

förslag. Det förefaller vara lämpligare att hänvisa till uppgifter som ”behandlades” än till 

uppgifter som ”överfördes”, eftersom de senare omfattas av en mer begränsad typ av 

handling. 
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Ändringsförslag  257 

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

Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Loggarna får endast användas för 

de ändamål som avses i punkt 1 och ska 

raderas tidigast ett år och senast tre år 

efter det att de skapades. De loggar som 

omfattar registreringshistorik ska raderas 

ett till tre år efter det att registreringarna 

raderats. 

4. Loggarna får endast användas för 

de ändamål som avses i punkt 1 och ska 

raderas två år efter det att de skapades. De 

loggar som omfattar registreringshistorik 

ska raderas två år efter det att 

registreringarna raderats. 

Or. en 

Motivering 

För rättssäkerhetens skull bör lagringstiden för loggarna specificeras exakt, i linje med 

Europeiska datatillsynsmannens rekommendation. 

 

Ändringsförslag  258 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Loggarna får endast användas för 

de ändamål som avses i punkt 1 och ska 

raderas tidigast ett år och senast tre år 

efter det att de skapades. De loggar som 

omfattar registreringshistorik ska raderas 

ett till tre år efter det att registreringarna 

raderats. 

4. Loggarna får endast användas för 

de ändamål som avses i punkt 1 och ska 

raderas ett år efter det att de skapades. De 

loggar som omfattar registreringshistorik 

ska raderas ett år efter det att 

registreringarna raderats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  259 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta en delegerad akt i enlighet med 

artikel 54a (ny) om lagringstiden för 

loggar för att säkerställa att behandlingen 

av uppgifterna sker enligt gällande 

lagstiftning för att medborgarnas 

rättigheter ska respekteras, att 

medlemsstaterna uppnår en bättre 

harmonisering av lagringstiden samt att 

det görs en åtskillnad mellan 

lagringstiden för loggar av rutinmässiga 

sökningar i systemet, särskilt vid 

gränskontrollerna och andra typer av 

sökningar, särskilt i samband med 

poliskontroller. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  260 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 6b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta en genomförandeakt i enlighet 

med artikel 55.2 om närmare 

bestämmelser om och utformning av 

loggarna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  261 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
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Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska i samarbete med de 

nationella tillsynsmyndigheterna och 

Europeiska datatillsynsmannen 

regelbundet genomföra 

informationskampanjer för att upplysa 

allmänheten om målen med SIS, vilka 

uppgifter som lagras, vilka myndigheter 

som har åtkomst till SIS och om de 

registrerades rättigheter. Medlemsstaterna 

ska i samarbete med sina nationella 

tillsynsmyndigheter utforma och 

genomföra de nödvändiga strategierna för 

att ge sina medborgare allmän information 

om SIS. 

När denna förordning har trätt i kraft i 

enlighet med artikel 75 ska kommissionen 

i samarbete med de nationella 

tillsynsmyndigheterna och Europeiska 

datatillsynsmannen genomföra en 

informationskampanj för att upplysa 

allmänheten om målen med SIS, vilka 

uppgifter som lagras, vilka myndigheter 

som har åtkomst till SIS och om de 

registrerades rättigheter. Kommissionen 

ska i samarbete med de nationella 

tillsynsmyndigheterna och Europeiska 

datatillsynsmannen regelbundet upprepa 

dessa informationskampanjer. 
Medlemsstaterna ska i samarbete med sina 

nationella tillsynsmyndigheter utforma och 

genomföra de nödvändiga strategierna för 

att ge sina medborgare allmän information 

om SIS. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom denna förordning medför betydande förändringar av den typ av uppgifter som 

samlas in samt nya registreringskategorier, såväl som en utökning av de kategorier personer 

som har tillgång till dessa uppgifter, bör en informationskampanj genomföras när 

förordningen har trätt i kraft och regelbundet upprepas därefter. 

 

Ändringsförslag  262 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska i samarbete med de 

nationella tillsynsmyndigheterna och 

Europeiska datatillsynsmannen regelbundet 

genomföra informationskampanjer för att 

upplysa allmänheten om målen med SIS, 

Kommissionen ska i samarbete med de 

nationella tillsynsmyndigheterna och 

Europeiska datatillsynsmannen 

regelbundet, minst en gång per år, 

genomföra informationskampanjer för att 
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vilka uppgifter som lagras, vilka 

myndigheter som har åtkomst till SIS och 

om de registrerades rättigheter. 

Medlemsstaterna ska i samarbete med sina 

nationella tillsynsmyndigheter utforma och 

genomföra de nödvändiga strategierna för 

att ge sina medborgare allmän information 

om SIS. 

upplysa unionens medborgare samt 

tredjelandsmedborgare om målen med 

SIS, vilka uppgifter som lagras, vilka 

myndigheter som har åtkomst till SIS och 

om de registrerades rättigheter. 

Medlemsstaterna ska i samarbete med sina 

nationella tillsynsmyndigheter utforma och 

genomföra de nödvändiga strategierna för 

att ge personer som vistas på deras 

territorium allmän information om SIS. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  263 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 8.1 eller de bestämmelser i denna 

förordning som gäller lagring av 

kompletterande uppgifter ska SIS endast 

innehålla de kategorier av uppgifter som 

lämnas av var och en av medlemsstaterna, 

för de ändamål som fastställs i artikel 24. 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 8.1 eller de bestämmelser i denna 

förordning som gäller lagring av 

kompletterande uppgifter ska SIS endast 

innehålla de kategorier av uppgifter som 

lämnas av var och en av medlemsstaterna, 

för de ändamål som fastställs i artikel 24 

och artikel 27. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  264 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Särskilda, objektiva, fysiska 

kännetecken som inte förändras. 

(e) Särskilda, objektiva, fysiska 

kännetecken som inte förändras och som 

inte rör de särskilda kategorier av 

personuppgifter som anges i artikel 9 i 
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förordning (EU) 2016/679, som etnicitet, 

religion, funktionsnedsättning, 

könsidentitet och sexuell läggning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  265 

Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led h 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(h) Kön. (Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  266 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led h 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(h) Kön. (h) Könstillhörighet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  267 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led j 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(j) Huruvida personen är beväpnad, 

våldsam, har rymt eller deltar i en 

verksamhet som avses i artiklarna 1, 2, 3 

och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om 

(j) Huruvida personen är beväpnad, 

våldsam, har rymt eller deltar i en 

verksamhet som avses i avdelning II och 

III i direktiv 2017/541 om bekämpande av 
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bekämpande av terrorism. terrorism. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  268 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led j 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(j) Huruvida personen är beväpnad, 

våldsam, har rymt eller deltar i en 

verksamhet som avses i artiklarna 1, 2, 3 

och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om 

bekämpande av terrorism. 

(j) Huruvida personen är beväpnad, 

våldsam, har rymt eller deltar i en 

verksamhet som avses i avdelningarna II, 

III och IV i direktiv (EU) 2017/541. 

Or. en 

Motivering 

Hänvisning till bestämmelserna i det nya terroristdirektivet om terrorbrott och brott med 

anknytning till en terroristgrupp (avdelning II), brott med anknytning till terroristverksamhet, 

(avdelning III) liksom medhjälp, anstiftan och försök till sådana brott (avdelning IV). 

 

Ändringsförslag  269 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led j 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(j) Huruvida personen är beväpnad, 

våldsam, har rymt eller deltar i en 

verksamhet som avses i artiklarna 1, 2, 3 

och 4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF om 

bekämpande av terrorism. 

(j) Huruvida personen är beväpnad, 

våldsam, har rymt eller deltar i en 

verksamhet som avses i artiklarna 3, 4, 12 

och 14 i direktiv (EU) 2017/541 om 

bekämpande av terrorism. 

Or. en 
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Motivering 

Brotten som beskrivs i rådets befintliga direktiv om SIS II ersätts med samma brott som nu 

har fastställts i direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism. 

 

Ändringsförslag  270 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led o 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(o) Länk(ar) till andra registreringar 

som förts in i SIS enligt artikel 38. 

(o) Länk(ar) till andra registreringar 

som förts in i SIS enligt artikel 43. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  271 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led q – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– en sådan tidigare dom som avses i 

artikel 24.2 a, 

– ett sådant hot mot den allmänna 

ordningen, den allmänna säkerheten eller 

den nationella säkerheten som en 

tredjelandsmedborgares vistelse på en 

medlemsstats territorium kan medföra i 

enlighet med artikel 24.2 a. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  272 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led q – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 



 

PE609.653v02-00 88/181 AM\1134513SV.docx 

SV 

– en sådant allvarligt säkerhetshot 

som avses i artikel 24.2 b, 

– ett sådant hot mot den allmänna 

ordningen, den allmänna säkerheten eller 

den nationella säkerheten som en 

tredjelandsmedborgares vistelse på en 

medlemsstats territorium kan medföra i 

enlighet med artikel 24.2 b. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  273 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led q – strecksats 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – ett sådant hot mot den allmänna 

ordningen, den allmänna säkerheten eller 

den nationella säkerheten som vistelsen 

på en medlemsstats territorium av en 

tredjelandsmedborgare som har fällts för 

ett terroristbrott kan medföra i enlighet 

med artikel 24.2 (ny). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  274 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led q – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– ett inreseförbud enligt artikel 24.3, 

eller 

– ett inreseförbud som utfärdats i 

enlighet med förfaranden som är 

förenliga med direktiv 2008/115/EG enligt 

artikel 24.3, 

Or. fr 
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Ändringsförslag  275 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led w 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(w) Fotografier och ansiktsbilder. (w) Fotografier. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led x 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(x) Finger- och 

handavtrycksuppgifter. 

(x) Fingeravtryck. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  277 

Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led y 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(y) En färgkopia av id-handlingen. (y) En kopia av id-handlingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  278 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led ya (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ya) De uppgifter som avses i led a–d, 

f–i, s–v och y och som finns på eventuella 

andra id-handlingar som personen i fråga 

innehar. 

Or. en 

Motivering 

Problemet med flera id-handlingar bör tas upp i de uppgiftskategorier som ska läggas in i 

SIS. 

 

Ändringsförslag  279 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Innan en registrering förs in och när 

registreringens giltighetstid förlängs ska 

medlemsstaterna pröva om ärendet är 

tillräckligt adekvat, relevant och viktigt 
för att motivera registrering i SIS. 

1. Innan en registrering förs in och när 

registreringens giltighetstid förlängs ska 

medlemsstaterna pröva om villkoren 

uppfylls för att motivera registrering i SIS. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  280 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid tillämpningen av artikel 24.2 

ska medlemsstaterna under alla 

omständigheter skapa en registrering om 

tredjelandsmedborgare om brottet omfattas 

av artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 

2002/475/RIF om bekämpande av 

2. Vid tillämpningen av artikel 24.2 

ska medlemsstaterna under alla 

omständigheter skapa en registrering om 

tredjelandsmedborgare om beslutet som 

avses i artikel 24.1 gäller en 

tredjelandsmedborgare som har dömts för 

något av de brott som anges i direktiv 
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terrorism71. 2017/541 om bekämpande av terrorism, 

eller till ett straff som medför 

frihetsberövande i minst fem år. 

_________________  

71 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  281 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid tillämpningen av artikel 24.2 

ska medlemsstaterna under alla 

omständigheter skapa en registrering om 

tredjelandsmedborgare om brottet omfattas 

av artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 

2002/475/RIF om bekämpande av 

terrorism71. 

2. Vid tillämpningen av artikel 24.2 

ska medlemsstaterna skapa en registrering 

om en tredjelandsmedborgare om denna 

tredjelandsmedborgare misstänks för ett 

brott som omfattas av artiklarna 3, 4, 12 

eller 14 i direktiv (EU) 2017/541om 

bekämpande av terrorism71. 

_________________ _________________ 

71 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

71 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 

bekämpande av terrorism, om ersättande 

av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 

ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. 

Or. en 

Motivering 

Det måste klargöras att en registrering måste läggas in om en misstänkt söks i relation till ett 

påstått terroristbrott. Brotten som beskrivs i rådets befintliga beslut om SIS II (dvs. rådets 

gamla rambeslut om bekämpande av terrorism) ersätts med samma brott som nu har 

fastställts i direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism. Frasen ”under alla 

omständigheter” stryks för att den är överflödig. 

 

Ändringsförslag  282 
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Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid tillämpningen av artikel 24.2 

ska medlemsstaterna under alla 

omständigheter skapa en registrering om 

tredjelandsmedborgare om brottet omfattas 

av artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 

2002/475/RIF om bekämpande av 

terrorism71. 

2. Vid tillämpningen av artikel 24.2 

ska medlemsstaterna under alla 

omständigheter skapa en registrering om 

tredjelandsmedborgare om brottet omfattas 

av avdelningarna II, ÍII eller IV i direktiv 

(EU) 2017/541. 

_________________  

71 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 

13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6.2002, s. 3). 

 

Or. en 

Motivering 

Hänvisning till bestämmelserna i det nya terroristdirektivet om terrorbrott och brott med 

anknytning till en terroristgrupp (avdelning II), brott med anknytning till terroristverksamhet, 

(avdelning III) liksom medhjälp, anstiftan och försök till sådana brott (avdelning IV). 

 

Ändringsförslag  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – avdelning 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Särskilda bestämmelser om inläggning av 

fotografier, ansiktsbilder samt finger- och 

handavtrycksuppgifter 

Särskilda bestämmelser om inläggning av 

fotografier, ansiktsbilder samt 

fingeravtryck 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  284 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om en medlemsstat har ett 

fotografi eller en ansiktsbild av eller 

finger- och handavtrycksuppgifter för en 

person som omfattas av en registrering i 

SIS som förts in av en annan medlemsstat 

ska medlemsstaten, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 1, så snart som 

möjligt översända dessa för att göra det 

möjligt för den registrerande 

medlemsstaten att komplettera 

registreringen. 

Or. fr 

Motivering 

Denna bestämmelse finns redan i Sirenehandboken, men i form av en möjlighet istället för en 

skyldighet. Enligt kommissions rapport av den 1 januari 2016 fanns det emellertid exakt 793 

878 registreringar av personer i SIS, men endast 90 120 tagna fingeravtryck och 133 044 

fotografier. Denna bestämmelse bör därför förstärkas för att göra registreringarna så 

fullständiga som möjligt. 

 

Ändringsförslag  285 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Inläggning av fotografier och 

ansiktsbilder av och finger- och 

handavtrycksuppgifter för minderåriga 

ska ske med full respekt för principen om 

att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet i enlighet med artikel 24 i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och artikel 3 

i FN-konventionen om barnets rättigheter 

från 1989. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  286 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. Inläggning av fotografier, 

ansiktsbilder och finger- och 

handavtrycksuppgifter får endast ske i 

den utsträckning som det är nödvändigt 

för att uppnå det eftersträvade målet av 

allmänt intresse och ska vara föremål för 

lämpliga skyddsgarantier. Inläggning av 

fotografier, ansiktsbilder och finger- och 

handavtrycksuppgifter ska ske i enlighet 

med unionsrätten eller medlemsstaternas 

lagstiftning. 

 Inläggning av fotografier, ansiktsbilder 

och finger- och handavtrycksuppgifter 

inom ramen för SIS II, däribland 

bevarande och användning för 

identifieringsändamål, ska 

överensstämma med tillämpliga 

bestämmelser om uppgiftsskydd i 

SIS II-rättsakterna, förordning (EU) 

2016/679 samt bestämmelserna i 

direktiv 2016/680. 

 Bestämmelserna i dessa rättsliga 

instrument gäller inläggning av 

fotografier, ansiktsbilder och finger- och 

handavtrycksuppgifter som tillhör 

tredjelandsmedborgare och 

unionsmedborgare. 

 I enlighet med principen om att 

ändamålet ska specificeras måste syftet 

med fotografierna, ansiktsbilderna och 

finger- och handavtrycksuppgifterna samt 

hur dessa ska föras in i SIS II tydligt 

fastställas. Kommissionen ska för detta 

ändamål ges befogenhet att anta en 

genomförandeakt i enlighet med artikel 
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55.2. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  287 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2d (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2d. Kommission ska ges befogenhet att 

anta en delegerad akt som i detalj 

beskriver reglerna och förfarandena i 

enlighet med artikel 54a (ny) för 

införandet av ett automatiskt register för 

identifiering av fingeravtryck i SIS. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  288 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registrering får inte göras utan de 

uppgifter som avses i artikel 20.2 a, g, k, 

m, n och q. Om registreringen bygger på 

ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 ska 

även de uppgifter som avses i artikel 20.2 r 

läggas in. 

1. Registrering får inte göras utan de 

uppgifter som avses i artikel 20.2 a, g, k, 

m, n och q, när sådana uppgifter är 

tillgängliga. Om registreringen bygger på 

ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 ska 

även de uppgifter som avses i artikel 20.2 r 

läggas in. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  289 

Marie-Christine Vergiat 
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Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registrering får inte göras utan de 

uppgifter som avses i artikel 20.2 a, g, k, 

m, n och q. Om registreringen bygger på 

ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 ska 

även de uppgifter som avses i artikel 20.2 r 

läggas in. 

1. Registrering får inte göras utan de 

uppgifter som avses i artikel 20.2 a, b, g, h, 

i, k, m, n och q. Om registreringen bygger 

på ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 

ska även de uppgifter som avses i artikel 

20.2 r läggas in. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  290 

Kostas Chrysogonos 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registrering får inte göras utan de 

uppgifter som avses i artikel 20.2 a, g, k, 

m, n och q. Om registreringen bygger på 

ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 ska 

även de uppgifter som avses i artikel 20.2 r 

läggas in. 

1. Registrering får inte göras utan de 

uppgifter som avses i artikel 20.2 a, b, g, h, 

i, k, m, n och q. Om registreringen bygger 

på ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 

ska även de uppgifter som avses i artikel 

20.2 r läggas in. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  291 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registrering får inte göras utan de 

uppgifter som avses i artikel 20.2 a, g, k, 

m, n och q. Om registreringen bygger på 

ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 ska 

även de uppgifter som avses i artikel 20.2 r 

1. Registrering får inte göras utan de 

uppgifter som avses i artikel 20.2 a, b, g, h, 

i, k, m, n och q. Om registreringen bygger 

på ett beslut som fattats enligt artikel 24.2 

ska även de uppgifter som avses i artikel 
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läggas in. 20.2 r läggas in. 

Or. en 

Motivering 

Uppgifter om ”namn” (b), ”kön” (h) och ”medborgarskap” (i) i artikel 20 bör vara 

obligatoriska när en registrering görs, så att man undviker felaktig identifiering av personer, 

särskilt i samband med kontroller vid de yttre gränserna. 

 

Ändringsförslag  292 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Alla andra uppgifter som avses i 

artikel 20.2 ska också läggas in om de är 

tillgängliga. 

2. Övriga uppgifter som avses i 

artikel 20.2 ska också läggas in om de är 

tillgängliga, under förutsättning att 

villkoren för inläggande av dessa 

uppgifter har uppfyllts. 

Or. en 

Motivering 

Alla personuppgifter läggs inte in i systemet i alla fall. I synnerhet DNA-profiler får endast 

läggas till under mycket speciella omständigheter. 

 

Ändringsförslag  293 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Alla andra uppgifter som avses i 

artikel 20.2 ska också läggas in om de är 

tillgängliga. 

2. Utan att det påverkar artikel 22 

ska alla andra uppgifter som avses i 

artikel 20.2 också läggas in om de är 

tillgängliga. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  294 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23a 

 Uppdatering av en registrering 

 Om en registrerande medlemsstat har 

kompletterande eller ändrade uppgifter av 

det slag som anges i artikel 20.2 ska 

medlemsstaten utan dröjsmål komplettera 

eller rätta den berörda registreringen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  295 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 23b  

 Överensstämmelse mellan registreringar 

 1. Innan en ny registrering läggs in ska 

medlemsstaten kontrollera om personen 

redan omfattas av en registrering i SIS. 

 2. Endast en registrering per medlemsstat 

får göras i SIS II om en enskild person. 

Flera medlemsstater får lägga in en 

registrering om samma person om 

registreringarna överensstämmer. 

 3. Om en person redan omfattas av en 

registrering i SIS ska den medlemsstat 

som vill lägga in en ny registrering 

kontrollera gentemot Sirenehandbokens 
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överensstämmelsetabell för registreringar 

om personer att det inte finns någon 

bristande överensstämmelse mellan 

registreringarna. Om de stämmer överens 

får medlemsstaten lägga in den nya 

registreringen. Om registreringarna inte 

stämmer överens ska de berörda 

Sirenekontorens sökningar ske genom 

utbyte av tilläggsinformation för att nå en 

överenskommelse i enlighet med 

Sirenehandbokens prioriteringsordning 

för registreringar. Prioriteringsordningen 

får i undantagsfall frångås efter samråd 

mellan Sirenekontoren om viktiga 

nationella intressen så kräver. 

Or. fr 

Motivering 

Bestämmelserna som anges i den nuvarande Sirenehandboken är för betydelsefulla för att 

inte stå med i förordningen. 

 

Ändringsförslag  296 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Uppgifter om 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering har gjorts i syfte att neka inresa 

och vistelse ska läggas in i SIS på grundval 

av en nationell registrering, efter beslut av 

de behöriga förvaltningsmyndigheterna 

eller domstolarna i enlighet med de 

förfaranden som fastställs i nationell 

lagstiftning; detta beslut ska fattas på 

grundval av en individuell bedömning. Om 

besluten överklagas ska detta ske i enlighet 

med nationell lagstiftning. 

1. Uppgifter om 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering har gjorts i syfte att neka inresa 

och vistelse ska läggas in i SIS på grundval 

av en nationell registrering, efter gällande 

beslut av de behöriga 

förvaltningsmyndigheterna eller 

domstolarna i enlighet med de förfaranden 

som fastställs i nationell lagstiftning; detta 

beslut ska fattas på grundval av en 

individuell bedömning. Om besluten 

överklagas ska detta ske i enlighet med 

nationell lagstiftning. Sådana 

överklaganden ska inbegripa ett effektivt 

rättsmedel inför domstol. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  297 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Uppgifter om 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering har gjorts i syfte att neka 

inresa och vistelse ska läggas in i SIS på 

grundval av en nationell registrering, efter 

beslut av de behöriga 

förvaltningsmyndigheterna eller 

domstolarna i enlighet med de förfaranden 

som fastställs i nationell lagstiftning; detta 

beslut ska fattas på grundval av en 

individuell bedömning. Om besluten 

överklagas ska detta ske i enlighet med 

nationell lagstiftning. 

1. Uppgifter om en 

tredjelandsmedborgare för vilka en 

registrering kan göras i syfte att neka 

inresa och vistelse ska läggas in i SIS på 

grundval av en nationell registrering, efter 

beslut av de behöriga 

förvaltningsmyndigheterna eller 

domstolarna i enlighet med de förfaranden 

som fastställs i nationell lagstiftning; detta 

beslut ska fattas på grundval av en 

individuell bedömning. Den berörda 

tredjelandsmedborgaren ska ha rätt att 

överklaga detta beslut i enlighet med 

nationell lagstiftning. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionens utkast är otydligt. Möjligheten att lägga in ett beslut om nekad inresa och 

vistelse i SIS bör fastställas i punkt 1. Punkterna 2 och 3 bör sedan fastställa under vilka 

omständigheter medlemsstaterna är skyldiga att göra en sådan registrering. Dessutom bör 

den sista meningen i punkt 1 tydligt ange att den berörda tredjelandsmedborgaren har rätt att 

överklaga beslutet i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som har 

utfärdat beslutet. 

 

Ändringsförslag  298 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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2. En registrering ska göras när det 

beslut som avses i punkt 1 bygger på att 

den berörda tredjelandsmedborgarens 

vistelse på en medlemsstats territorium kan 

medföra hot mot den allmänna ordningen, 

den allmänna säkerheten eller mot den 

nationella säkerheten. Så kan vara fallet 

framför allt 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  299 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En registrering ska göras när det 

beslut som avses i punkt 1 bygger på att 

den berörda tredjelandsmedborgarens 

vistelse på en medlemsstats territorium kan 

medföra hot mot den allmänna ordningen, 

den allmänna säkerheten eller mot den 

nationella säkerheten. Så kan vara fallet 

framför allt 

2. En registrering ska göras när det 

beslut som avses i punkt 1 bygger på att 

den berörda tredjelandsmedborgarens 

vistelse på en medlemsstats territorium kan 

medföra hot mot den allmänna ordningen, 

den allmänna säkerheten eller mot den 

nationella säkerheten. Så kan vara fallet 

Or. en 

 

Ändringsförslag  300 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) när tredjelandsmedborgaren i en 

medlemsstat har dömts till ansvar för en 

gärning som kan leda till 

frihetsberövande i minst ett år, 

(a) när tredjelandsmedborgaren i en 

medlemsstat har dömts till ansvar för grov 

brottslighet eller terroristbrott, 

Or. en 
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Motivering 

Termerna grov brottslighet och terroristbrott utgör grunden till registreringar (på grundval 

av politiskt och rättsligt samarbete). Dessa termer fastställs i förordningen och bör därför 

användas här i stället för att man inför en annan nivå av brottslighet för att motivera en 

registrering. 

 

Ändringsförslag  301 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) när tredjelandsmedborgaren i en 

medlemsstat har dömts till ansvar för en 

gärning som kan leda till frihetsberövande i 

minst ett år, 

(a) när tredjelandsmedborgaren har 

dömts till ansvar för en gärning som kan 

leda till frihetsberövande, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) när tredjelandsmedborgaren i en 

medlemsstat har dömts till ansvar för en 

gärning som kan leda till frihetsberövande i 

minst ett år, 

(a) när tredjelandsmedborgaren i en 

medlemsstat har dömts till ansvar för en 

gärning som kan leda till frihetsberövande i 

minst fem år, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  303 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led a 

 



 

AM\1134513SV.docx 103/181 PE609.653v02-00 

 SV 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) när tredjelandsmedborgaren i en 

medlemsstat har dömts till ansvar för en 

gärning som kan leda till frihetsberövande i 

minst ett år, 

(a) när tredjelandsmedborgaren i en 

medlemsstat har dömts till ansvar för en 

gärning som kan leda till frihetsberövande i 

minst tre år, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) när det finns välgrundad anledning 

att anta att tredjelandsmedborgaren begått 

ett grovt brott eller när det finns tydliga 

indikationer på att han eller hon har för 

avsikt att begå ett grovt brott på en 

medlemsstats territorium. 

(b) när det finns bevis för att 

tredjelandsmedborgaren begått ett grovt 

brott på en medlemsstats territorium. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  305 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) när det finns välgrundad anledning 

att anta att tredjelandsmedborgaren begått 

ett grovt brott eller när det finns tydliga 

indikationer på att han eller hon har för 

avsikt att begå ett grovt brott på en 

medlemsstats territorium. 

(b) när det finns tydliga bevis för att 

tredjelandsmedborgaren begått ett grovt 

brott eller när det finns tydliga bevis för att 

han eller hon har för avsikt att begå ett 

grovt brott på en medlemsstats territorium. 

Or. en 
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Motivering 

Det är viktigt att registreringar läggs in på grundval av bevis mot tredjelandsmedborgaren i 

fråga och inte bara misstankar. 

 

Ändringsförslag  306 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) när det finns välgrundad anledning 

att anta att tredjelandsmedborgaren begått 

ett grovt brott eller när det finns tydliga 

indikationer på att han eller hon har för 

avsikt att begå ett grovt brott på en 

medlemsstats territorium. 

(b) när det finns välgrundad anledning 

att anta att tredjelandsmedborgaren begått 

ett brott eller när det finns tydliga 

indikationer på att han eller hon har för 

avsikt att begå ett brott på en medlemsstats 

territorium. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  307 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. En registrering ska alltid läggas in 

när det beslut som avses i punkt 1 gäller 

en tredjelandsmedborgare som har dömts 

i en medlemsstat för något av brotten i 

direktiv 2017/541 om bekämpande av 

terrorism. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  308 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 24 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. när tredjelandsmedborgaren med 

stor sannolikhet kommer att försöka 

missbruka medlemsstatens asylsystem i 

enlighet med artikel 36.1 eller 36.2 i 

förordning (EU) nr XXX/XXX 

(förordningen om asylförfaranden), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  309 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. En registrering ska alltid läggas in 

när det beslut som avses i punkt 1 gäller 

en tredjelandsmedborgare som har dömts 

i en medlemsstat till ett straff som medför 

ett frihetsberövande i minst fem år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  310 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. En registrering ska göras när det 

beslut som avses i punkt 1 är ett 

inreseförbud som utfärdats i enlighet med 

förfaranden som är förenliga med direktiv 

2008/115/EG. Den registrerande 

medlemsstaten ska säkerställa att 

registreringen i SIS är synlig när den 

berörda tredjelandsmedborgaren 

3. En registrering ska göras när det 

beslut som avses i punkt 1 är ett 

inreseförbud som utfärdats i enlighet med 

förfaranden som är förenliga med direktiv 

2008/115/EG. Den registrerande 

medlemsstaten ska säkerställa att 

registreringen i SIS börjar gälla när ett 

beslut om återvändande, såsom definierat 
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återvänder. Bekräftelse på återvändandet 

ska överlämnas till den registrerande 

medlemsstaten i enlighet med artikel 6 i 

förordning (EU) 2018/xxx 

[återvändandeförordningen]. 

i artikel 3.4 i direktiv 2008/115/EG och 

för vilket alla möjligheter till överklagan 

har uttömts eller avvisats, har tagits ifråga 

om den berörda tredjelandsmedborgaren. 

Bekräftelse på återvändandet ska 

överlämnas till den registrerande 

medlemsstaten i enlighet med artikel 6 i 

förordning (EU) 2018/xxx och raderas 

från SIS II av medlemsstaten som 

omedelbart ska meddela detta i enlighet 

med artikel 6.2 i den förordningen 
[återvändandeförordningen]. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  311 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. En registrering ska göras när det 

beslut som avses i punkt 1 är ett 

inreseförbud som utfärdats i enlighet med 

förfaranden som är förenliga med direktiv 

2008/115/EG. Den registrerande 

medlemsstaten ska säkerställa att 

registreringen i SIS är synlig när den 

berörda tredjelandsmedborgaren 

återvänder. Bekräftelse på återvändandet 

ska överlämnas till den registrerande 

medlemsstaten i enlighet med artikel 6 i 

förordning (EU) 2018/xxx 

[återvändandeförordningen]. 

3. En registrering ska även göras när 

det beslut som avses i punkt 1 är ett 

inreseförbud som utfärdats i enlighet med 

direktiv 2008/115/EG. Den registrerande 

medlemsstaten ska säkerställa att 

registreringen i SIS är synlig när den 

berörda tredjelandsmedborgaren 

återvänder. Bekräftelse på återvändandet 

ska överlämnas till den registrerande 

medlemsstaten i enlighet med artikel 6 i 

förordning (EU) 2018/xxx 

[återvändandeförordningen]. 

Or. en 

Motivering 

Förtydligande av den rättsliga formuleringen. 

 

Ändringsförslag  312 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 25a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 25a 

 Krav beträffande registreringar som 

gäller nekad inresa eller nekad vistelse för 

personer som är inblandade i någon av de 

verksamheter som anges i avdelning II 

och II i direktivet (EU 2017/541) om 

bekämpande av terrorism. 

 1. Om en medlemsstat lägger in en 

registrering som avser nekad inresa eller 

nekad vistelse för en person som är 

inblandad i någon av de verksamheter 

som anges i direktiv 2017/541 ska denna 

medlemsstat parallellt dela denna 

information med Europols europeiska 

centrum mot terrorism. 

 2. Om en sökning efter en registrering, 

som rör nekad inresa eller nekad vistelse 

för en person som är inblandad i någon 

sådan verksamhet som anges i föregående 

punkt, leder till en träff ska den 

verkställande medlemsstaten omedelbart 

informera den medlemsstat som har lagt 

in registreringen och det europeiska 

centrumet mot terrorism. 

 3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta en genomförandeakt i enlighet med 

artikel 55.2 i syfte att närmare ange hur 

informationen ska överföras. 

Or. fr 

Motivering 

Vid en träff på en person som omfattas av en registrering i SIS är det idag endast den 

registrerande medlemsstaten och medlemsstaten som genomför sökningen som får kännedom 

om detta. I enlighet med skäl 34 bör medlemsstaterna dela information om terrorismrelaterad 

verksamhet med Europol parallellt med att de för in en registrering i SIS, samt om träffar och 

relaterad information. 
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Ändringsförslag  313 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en medlemsstat överväger att 

utfärda uppehållstillstånd eller något annat 

tillstånd som ger rätt att stanna i landet till 

en tredjelandsmedborgare om vilken en 

annan medlemsstat har gjort en registrering 

om nekad inresa och vistelse, ska den först 

samråda med den registrerande 

medlemsstaten med hjälp av förfarandet för 

utbyte av tilläggsinformation och beakta 

den andra medlemsstatens intressen. Den 

registrerande medlemsstaten ska lämna ett 

slutligt svar inom sju dagar. Om den 

medlemsstat som överväger att bevilja 

uppehållstillstånd eller något annat tillstånd 

som ger rätt att stanna i landet går vidare 

och utfärdar tillståndet ska registreringen 

om nekad inresa och vistelse raderas. 

1. Om en medlemsstat överväger att 

utfärda uppehållstillstånd eller något annat 

tillstånd som ger rätt att stanna i landet till 

en tredjelandsmedborgare om vilken en 

annan medlemsstat har gjort en registrering 

om nekad inresa och vistelse, ska den först 

samråda med den registrerande 

medlemsstaten med hjälp av förfarandet för 

utbyte av tilläggsinformation. Den 

registrerande medlemsstaten ska lämna ett 

slutligt svar inom sju dagar. Om den 

medlemsstat som överväger att bevilja 

uppehållstillstånd eller något annat tillstånd 

som ger rätt att stanna i landet går vidare 

och utfärdar tillståndet ska registreringen 

om nekad inresa och vistelse raderas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  314 

Miltiadis Kyrkos 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en medlemsstat överväger att 

utfärda uppehållstillstånd eller något annat 

tillstånd som ger rätt att stanna i landet till 

en tredjelandsmedborgare om vilken en 

annan medlemsstat har gjort en registrering 

om nekad inresa och vistelse, ska den först 

samråda med den registrerande 

medlemsstaten med hjälp av förfarandet för 

1. Om en medlemsstat överväger att 

utfärda uppehållstillstånd eller något annat 

tillstånd som ger rätt att stanna i landet till 

en tredjelandsmedborgare om vilken en 

annan medlemsstat har gjort en registrering 

om nekad inresa och vistelse, ska den först 

samråda med den registrerande 

medlemsstaten med hjälp av förfarandet för 
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utbyte av tilläggsinformation och beakta 

den andra medlemsstatens intressen. Den 

registrerande medlemsstaten ska lämna ett 

slutligt svar inom sju dagar. Om den 

medlemsstat som överväger att bevilja 

uppehållstillstånd eller något annat tillstånd 

som ger rätt att stanna i landet går vidare 

och utfärdar tillståndet ska registreringen 

om nekad inresa och vistelse raderas. 

utbyte av tilläggsinformation och beakta 

den andra medlemsstatens intressen. Den 

registrerande medlemsstaten ska lämna ett 

slutligt svar helst inom sju dagar. Om den 

medlemsstat som överväger att bevilja 

uppehållstillstånd eller något annat tillstånd 

som ger rätt att stanna i landet går vidare 

och utfärdar tillståndet ska registreringen 

om nekad inresa och vistelse raderas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  315 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 27a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 27a 

 Åtgärder som ska vidtas gällande 

registreringar 

 1. Skulle en sökning på en 

tredjelandsmedborgare som registrerats i 

enlighet med artiklarna 24 och 27 ge ett 

positivt resultat ska den behöriga 

myndigheten, utan att det påverkar artikel 

25.2 och med respekt för bestämmelserna 

i Genèvekonventionen från 1951, och 

särskilt principen om ”non-refoulement”, 

 (a) neka honom eller henne visering eller 

tillfälligt resetillstånd, eller 

 (b) neka honom eller henne inresa på 

territoriet. 

 Skulle det positiva resultatet på sökningen 

ske innanför territoriets gränser ska den 

berörda tredjelandsmedborgaren gripas 

och återföras till de behöriga 

myndigheterna för att dessa ska ta de 

nödvändiga besluten. 

 2. Ytterligare uppgifter om vidtagande av 

åtgärder och utbyte av tilläggsinformation 
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finns beskrivna i Sirenehandboken. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  316 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – avdelning 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Särskilda bestämmelser om kontroll eller 

sökning med fotografier, ansiktsbilder 

eller finger- och handavtrycksuppgifter 

Särskilda bestämmelser om kontroll eller 

sökning med fotografier och 

fingeravtrycksuppgifter 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  317 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Fotografier, ansiktsbilder samt 

finger- och handavtrycksuppgifter ska 

hämtas från SIS för att kontrollera 

identiteten på en person som har 

lokaliserats efter en alfanumerisk sökning i 

SIS. 

1. Fotografier, ansiktsbilder eller 

finger- och handavtrycksuppgifter ska 

hämtas från SIS för att kontrollera 

identiteten på en person som har 

lokaliserats efter en alfanumerisk sökning i 

SIS, om sådana uppgifter finns inlagda i 

en registrering i SIS. 

Or. en 

Motivering 

Återigen är det viktigt att vara tydlig med att sådana uppgifter inte alltid finns tillgängliga i 

en SIS-registrering. Vilken som helst av de relevanta uppgiftskategorierna kan användas för 

att kontrollera identiteten på personen i fråga. 
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Ändringsförslag  318 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Fotografier, ansiktsbilder samt 

finger- och handavtrycksuppgifter ska 

hämtas från SIS för att kontrollera 

identiteten på en person som har 

lokaliserats efter en alfanumerisk sökning i 

SIS. 

1. Fotografier, ansiktsbilder samt 

finger- och handavtrycksuppgifter ska 

hämtas från SIS för att bekräfta identiteten 

på en person som har lokaliserats efter en 

alfanumerisk sökning i SIS. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Fotografier, ansiktsbilder samt 

finger- och handavtrycksuppgifter ska 

hämtas från SIS för att kontrollera 

identiteten på en person som har 

lokaliserats efter en alfanumerisk sökning i 

SIS. 

1. Fotografier och 

fingeravtrycksuppgifter ska hämtas från 

SIS för att kontrollera identiteten på en 

person som har lokaliserats efter en 

alfanumerisk sökning i SIS. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  320 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. En fingeravtryckssökning kan 

göras innan ytterligare en registrering 

läggs in för att kontrollera om personen 
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redan har registrerats i SIS med en annan 

identitet eller en annan registrering. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  321 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Finger- och handavtrycksuppgifter 

får också användas för identifiering. 
Finger- och handavtrycksuppgifter i SIS 

ska användas för identifiering om det inte 

går att fastställa en persons identitet på 

annat sätt. 

2. Finger- och handavtrycksuppgifter i 

SIS får också användas för identifiering 

om det inte går att fastställa en persons 

identitet på annat sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  322 

Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Finger- och handavtrycksuppgifter 

får också användas för identifiering. 

Finger- och handavtrycksuppgifter i SIS 

ska användas för identifiering om det inte 

går att fastställa en persons identitet på 

annat sätt. 

2. Finger- och handavtrycksuppgifter 

får också användas för identifiering, om de 

finns tillgängliga. Finger- och 

handavtrycksuppgifter i SIS ska användas 

för identifiering om det inte går att 

fastställa en persons identitet på annat sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  323 

Marie-Christine Vergiat 
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Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Finger- och handavtrycksuppgifter 

får också användas för identifiering. 

Finger- och handavtrycksuppgifter i SIS 

ska användas för identifiering om det inte 

går att fastställa en persons identitet på 

annat sätt. 

2. Fingeravtrycksuppgifter får också 

användas för identifiering. 

Fingeravtrycksuppgifter i SIS ska 

användas för identifiering om det inte går 

att fastställa en persons identitet på annat 

sätt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  324 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Finger- och handavtrycksuppgifter 

som lagras i SIS avseende registreringar 

som förts in enligt artikel 24 får också 

sökas med hjälp av fullständiga eller 

ofullständiga uppsättningar fingeravtryck 

eller handavtryck som hittats på en 

brottsplats under en utredning, och det 

kan fastställas att de mycket sannolikt 

tillhör gärningsmannen, förutsatt att de 

behöriga myndigheterna inte kan 

fastställa personens identitet med hjälp av 

någon annan nationell, europeisk eller 

internationell databas. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  325 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Finger- och handavtrycksuppgifter 

som lagras i SIS avseende registreringar 

som förts in enligt artikel 24 får också 

sökas med hjälp av fullständiga eller 

ofullständiga uppsättningar fingeravtryck 

eller handavtryck som hittats på en 

brottsplats under en utredning, och det kan 

fastställas att de mycket sannolikt tillhör 

gärningsmannen, förutsatt att de behöriga 

myndigheterna inte kan fastställa 

personens identitet med hjälp av någon 

annan nationell, europeisk eller 

internationell databas. 

3. Finger- och handavtrycksuppgifter 

som lagras i SIS avseende registreringar 

som förts in enligt artikel 24 får också 

sökas med hjälp av fullständiga eller 

ofullständiga uppsättningar fingeravtryck 

eller handavtryck som hittats på en 

brottsplats för grov brottslighet eller 

terroristbrott under en utredning, och det 

kan fastställas att de mycket sannolikt 

tillhör gärningsmannen för den grova 

brottsligheten eller terroristbrottet, 

förutsatt att de behöriga myndigheterna 

inte kan fastställa personens identitet med 

hjälp av någon annan nationell, europeisk 

eller internationell databas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  326 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Finger- och handavtrycksuppgifter 

som lagras i SIS avseende registreringar 

som förts in enligt artikel 24 får också 

sökas med hjälp av fullständiga eller 

ofullständiga uppsättningar fingeravtryck 

eller handavtryck som hittats på en 

brottsplats under en utredning, och det kan 

fastställas att de mycket sannolikt tillhör 

gärningsmannen, förutsatt att de behöriga 

myndigheterna inte kan fastställa 

personens identitet med hjälp av någon 

annan nationell, europeisk eller 

internationell databas. 

3. Finger- och handavtrycksuppgifter 

som lagras i SIS avseende registreringar 

som förts in enligt artikel 24 får också 

sökas med hjälp av fullständiga eller 

ofullständiga uppsättningar fingeravtryck 

eller handavtryck som hittats på en 

brottsplats för grov brottslighet eller 

terroristbrott under en utredning, och det 

kan fastställas att de mycket sannolikt 

tillhör gärningsmannen, förutsatt att de 

behöriga myndigheterna inte kan fastställa 

personens identitet med hjälp av någon 

annan nationell, europeisk eller 

internationell databas.  

Or. en 
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Motivering 

Ändringsförslaget inges för att garantera rättslig säkerhet och enhetlighet med andra 

ändringsförslag. 

 

Ändringsförslag  327 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Finger- och handavtrycksuppgifter 

som lagras i SIS avseende registreringar 

som förts in enligt artikel 24 får också 

sökas med hjälp av fullständiga eller 

ofullständiga uppsättningar fingeravtryck 

eller handavtryck som hittats på en 

brottsplats under en utredning, och det kan 

fastställas att de mycket sannolikt tillhör 

gärningsmannen, förutsatt att de behöriga 

myndigheterna inte kan fastställa 

personens identitet med hjälp av någon 

annan nationell, europeisk eller 

internationell databas. 

3. Finger- och handavtrycksuppgifter 

som lagras i SIS avseende registreringar 

som förts in enligt artikel 24 och artikel 27 

får också sökas med hjälp av fullständiga 

eller ofullständiga uppsättningar 

fingeravtryck eller handavtryck som hittats 

på en brottsplats under en utredning, och 

det kan fastställas att de mycket sannolikt 

tillhör gärningsmannen, förutsatt att de 

behöriga myndigheterna inte kan fastställa 

personens identitet med hjälp av någon 

annan nationell, europeisk eller 

internationell databas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  328 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fotografier och ansiktsbilder får 

användas för identifiering av personer så 

fort detta blir tekniskt möjligt förutsatt att 

man säkerställer att identifieringen är 

mycket tillförlitlig. Identifiering med hjälp 

av fotografier eller ansiktsbilder ska 

endast användas vid reguljära 

gränsövergångsställen där 

utgår 
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självbetjäningssystem och automatiska 

gränskontrollsystem används. 

Or. en 

Motivering 

Skyldigheten att identifiera personer vid reguljära gränsövergångsställen fastställs redan i 

kodexen om Schengengränserna och användning av ansiktsbilder för sådan identifiering 

fastställs redan i in- och utresesystemet. Därför behövs inte denna punkt. 

 

Ändringsförslag  329 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fotografier och ansiktsbilder får 

användas för identifiering av personer så 

fort detta blir tekniskt möjligt förutsatt att 

man säkerställer att identifieringen är 

mycket tillförlitlig. Identifiering med hjälp 

av fotografier eller ansiktsbilder ska 

endast användas vid reguljära 

gränsövergångsställen där 

självbetjäningssystem och automatiska 

gränskontrollsystem används. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  330 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fotografier och ansiktsbilder får 

användas för identifiering av personer så 

fort detta blir tekniskt möjligt förutsatt att 

man säkerställer att identifieringen är 

mycket tillförlitlig. Identifiering med hjälp 

4. Fotografier och ansiktsbilder får 

användas för identifiering av personer så 

fort detta blir tekniskt möjligt förutsatt att 

man säkerställer att identifieringen är 

mycket tillförlitlig och att den sker inom 
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av fotografier eller ansiktsbilder ska endast 

användas vid reguljära 

gränsövergångsställen där 

självbetjäningssystem och automatiska 

gränskontrollsystem används. 

ramarna för målen och kraven i punkt 3. 

Identifiering med hjälp av fotografier eller 

ansiktsbilder ska endast användas vid 

reguljära gränsövergångsställen där 

självbetjäningssystem och automatiska 

gränskontrollsystem används samt inom 

ramarna för målen och kraven i punkt 3. 

Innan det att denna funktion blir 

tillgänglig i SIS ska kommissionen lägga 

fram en rapport om tillgängligheten samt 

i vilken utsträckning den nödvändiga 

tekniken har utvecklats. 

Europaparlamentet ska höras och yttra 

sig under utarbetandet av denna rapport. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  331 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fotografier och ansiktsbilder får 

användas för identifiering av personer så 

fort detta blir tekniskt möjligt förutsatt att 

man säkerställer att identifieringen är 

mycket tillförlitlig. Identifiering med hjälp 

av fotografier eller ansiktsbilder ska 

endast användas vid reguljära 

gränsövergångsställen där 

självbetjäningssystem och automatiska 

gränskontrollsystem används. 

4. Fotografier och ansiktsbilder får 

användas för identifiering av personer så 

fort detta blir tekniskt möjligt förutsatt att 

man säkerställer att identifieringen är 

mycket tillförlitlig. 

Or. en 

Motivering 

När det är tekniskt möjligt bör identifiering med hjälp av fotografier eller ansiktsbilder vara 

tillåtet på alla platser. 

 

Ändringsförslag  332 
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Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Fotografier och ansiktsbilder får 

användas för identifiering av personer så 

fort detta blir tekniskt möjligt förutsatt att 

man säkerställer att identifieringen är 

mycket tillförlitlig. Identifiering med hjälp 

av fotografier eller ansiktsbilder ska endast 

användas vid reguljära 

gränsövergångsställen där 

självbetjäningssystem och automatiska 

gränskontrollsystem används. 

4. Fotografier får användas för 

identifiering av personer så fort detta blir 

tekniskt möjligt förutsatt att man 

säkerställer att identifieringen är mycket 

tillförlitlig. Identifiering med hjälp av 

fotografier ska endast användas vid 

reguljära gränsövergångsställen där 

självbetjäningssystem och automatiska 

gränskontrollsystem används. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  333 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Behandlingen av fotografier, 

ansiktsbilder och finger- och 

handavtrycksuppgifter får endast ske i 

den utsträckning som är nödvändig för att 

nå det eftersträvade målet av allmänt 

intresse och ska vara föremål för lämpliga 

skyddsgarantier. Användningen av 

fotografier, ansiktsbilder och finger- och 

handavtrycksuppgifter ska ske i enlighet 

med unionsrätten eller medlemsstaternas 

lagstiftning. 

 Behandling av fotografier, ansiktsbilder 

och finger- och handavtrycksuppgifter 

inom ramen för SIS, däribland bevarande 

och användning för 

identifieringsändamål, ska 

överensstämma med tillämpliga 

bestämmelser om uppgiftsskydd i SIS II-
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rättsakterna, förordning (EU) 2016/679 

samt bestämmelserna i direktiv 2016/680. 

Bestämmelserna i dessa rättsliga 

instrument gäller behandlingen av 

fotografier, ansiktsbilder och finger- och 

handavtrycksuppgifter som tillhör 

tredjelandsmedborgare och 

unionsmedborgare. 

 I enlighet med principen om att 

ändamålet ska specificeras måste syftet 

med och användningsmetod för 

fotografierna, ansiktsbilderna och finger- 

och handavtrycksuppgifterna i SIS II 

tydligt fastställas. Kommissionen ska för 

detta ändamål ges befogenhet att anta en 

genomförandeakt i enlighet med artikel 

55.2. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  334 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 4b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. Behandling av fotografier och 

ansiktsbilder av och finger- och 

handavtrycksuppgifter för minderåriga 

ska ske med full respekt för principen om 

att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet i enlighet med artikel 24 i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och artikel 3 

i FN-konventionen om barnets rättigheter 

från 1989. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  335 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 4c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4c. Kommission ska ges befogenhet att 

anta en delegerad akt i enlighet med 

artikel 54a (ny) för införandet av ett 

automatiskt register för identifiering av 

fingeravtryck i SIS. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  336 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Granskning av villkoren och 

beslutsfattande i samband med 

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 

på medlemsstaternas territorium, även 

gällande uppehållstillstånd och viseringar 

för längre vistelse, och i samband med 

återvändande av tredjelandsmedborgare. 

(d) Granskning av villkoren och 

beslutsfattande i samband med 

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 

på medlemsstaternas territorium, även 

gällande uppehållstillstånd och viseringar 

för längre vistelse, och i samband med 

återvändande av tredjelandsmedborgare, i 

den mån dessa myndigheter inte utgör 

”beslutande myndigheter” enligt 

definitionen i artikel 2 f i direktiv 

2013/32/EU1a, och där så är relevant 

rådgivning tillhandahålls i enlighet med 

förordning (EU) 377/20041b. 

 _________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 

om gemensamma förfaranden för att 

bevilja och återkalla internationellt skydd. 

 1b Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av 

den 19 februari 2004 om inrättande av ett 

nätverk av sambandsmän för invandring. 

Or. en 
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Motivering 

Den formulering som föreslås överensstämmer med definitionen av 

”immigrationsmyndigheter” i den nyligen antagna förordningen om inrättande av ett in- och 

utresesystem. Åtkomst för asylmyndigheter skulle medföra en överträdelse av principen om 

ändamålsbegränsning och ligga utanför den föreslagna rättsliga grunden. 

 

Ändringsförslag  337 

Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Åtkomst till uppgifter i SIS och 

rätt till sökning i uppgifterna får beviljas 

behöriga myndigheter för utfärdande av 

identitetshandlingar såsom pass, 

identitetskort och uppehållstillstånd i 

samband med att de utför sina uppgifter 

och följer reglerna för att lägga in och 

kontrollera överensstämmelse av 

registreringar. Dessa myndigheters 

åtkomst ska regleras i varje medlemsstats 

lagstiftning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  338 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om en sökning som Europol utför 

visar att det finns en registrering i SIS ska 

Europol via de kanaler som fastställs i 

förordning (EU) 2016/794 informera den 

registrerande medlemsstaten. 

2. Om en sökning som Europol utför 

visar att det finns en registrering i SIS ska 

Europol informera den registrerande 

medlemsstaten genom utbyte av 

tilläggsinformation via den 

kommunikationsinfrastruktur som anges 

och i enlighet med bestämmelserna i 

Sirenehandboken. I den mån som det 
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finns möjlighet att använda funktionerna 

som fastställts för utbyte av 

tilläggsinformation ska Europol 

informera den registrerande 

medlemsstaten via de kanaler som 

fastställs i förordning (EU) 2016/794. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  339 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om en sökning som Europol utför 

visar att det finns en registrering i SIS ska 

Europol via de kanaler som fastställs i 

förordning (EU) 2016/794 informera den 

registrerande medlemsstaten. 

2. Om en sökning som Europol utför 

visar att det finns en registrering i SIS ska 

Europol omedelbart via de kanaler som 

fastställs i förordning (EU) 2016/794 

informera den registrerande 

medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  340 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Användning av uppgifter från 

sökningar i SIS kräver tillstånd från den 

berörda medlemsstaten. Om medlemsstaten 

tillåter användning av uppgifterna ska 

Europol behandla dem i enlighet med 

förordning (EU) 2016/794. Europol får 

överlämna sådana uppgifter till 

tredjeländer eller utomstående instanser 

endast med den berörda medlemsstatens 

tillstånd. 

3. Användning av uppgifter från 

sökningar i SIS kräver tillstånd från den 

berörda medlemsstaten. Om medlemsstaten 

tillåter användning av uppgifterna ska 

Europol behandla dem i enlighet med 

förordning (EU) 2016/79. Europol får 

överlämna sådana uppgifter till 

tredjeländer eller utomstående instanser 

endast med den berörda medlemsstatens 

tillstånd och i full överensstämmelse med 
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unionens lagstiftning om uppgiftsskydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  341 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Användning av uppgifter från 

sökningar i SIS kräver tillstånd från den 

berörda medlemsstaten. Om 

medlemsstaten tillåter användning av 

uppgifterna ska Europol behandla dem i 

enlighet med förordning (EU) 2016/794. 

Europol får överlämna sådana uppgifter till 

tredjeländer eller utomstående instanser 

endast med den berörda medlemsstatens 

tillstånd. 

3. Användning av uppgifter från 

sökningar i SIS kräver tillstånd från den 

registrerande medlemsstaten. Om 

medlemsstaten tillåter användning av 

uppgifterna ska Europol behandla dem i 

enlighet med förordning (EU) 2016/794. 

Europol får överlämna sådana uppgifter till 

tredjeländer eller utomstående instanser 

endast med den registrerande 

medlemsstatens tillstånd. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  342 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Europol får begära ytterligare 

upplysningar från den berörda 

medlemsstaten i enlighet med förordning 

(EU) 2016/794. 

4. Europol får begära ytterligare 

upplysningar från den registrerande 

medlemsstaten i enlighet med förordning 

(EU) 2016/794. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  343 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
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Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Alla kopior som avses i punkt 6 och 

som leder till offlinedatabaser får sparas i 

högst 48 timmar. Denna period kan 

förlängas i nödsituationer till dess att 

nödsituationen har upphört. Europol ska 

rapportera alla sådana förlängningar till 

Europeiska datatillsynsmannen. 

7. Alla kopior som avses i punkt 6 och 

som leder till offlinedatabaser får sparas i 

högst 48 timmar. Om Europol skapar en 

offlinedatabas med SIS-uppgifter ska 

byrån rapportera denna databas till 

Europeiska datatillsynsmannen. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionens text ger Europol omotiverad rätt att spara en offlinedatabas med SIS-

uppgifter så länge som byrån hävdar att det råder en nödsituation. Eftersom Europol har 

åtkomst till SIS finns det absolut inget behov för Europol att spara uppgifterna i en 

offlinedatabas längre än den inledande tidsperioden på 48 timmar och skapa en onödig risk. 

Europol bör därför vara skyldig att informera Europeiska datatillsynsmannen varje gång 

byrån skapar en offlinedatabas. 

 

Ändringsförslag  344 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Europol bör föra loggar över all 

åtkomst till och sökning i SIS för att 

kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker 

på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt 

säkerställa en lämplig nivå för uppgifternas 

integritet och säkerhet. Sådana loggar och 

sådan dokumentation ska inte anses vara en 

olaglig nedladdning eller kopiering av 

någon del av SIS. 

9. Europol bör föra loggar över all 

åtkomst till och sökning i SIS för att 

kontrollera om uppgiftsbehandlingen sker 

på ett lagligt sätt, utföra egenkontroll samt 

säkerställa en lämplig nivå för uppgifternas 

integritet och säkerhet. Sådana loggar och 

sådan dokumentation ska inte anses vara en 

olaglig nedladdning eller kopiering av 

någon del av SIS. Dessa loggars innehåll, 

lagringstid samt bestämmelser och format 

ska fastställas i enlighet med artikel 12. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  345 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  346 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I enlighet med artikel 40.8 i 

förordning (EU) 2016/1624 ska 

medlemmar i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna, i enheter som 

arbetar med återvändande samt i 

stödgrupperna för migrationshantering, 

inom ramen för sitt mandat, ha rätt att få 

åtkomst till och söka uppgifter som har 

lagts in i SIS inom deras mandat. 

1. I enlighet med artikel 40.8 i 

förordning (EU) 2016/16241a ska 

medlemmar i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna samt i 

stödgrupperna för migrationshantering, 

inom ramen för sitt mandat, ha rätt att få 

åtkomst till och söka uppgifter som har 

lagts in i SIS inom deras mandat. 

 _________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/1624 av den 

14 september 2016 om en europeisk 

gräns- och kustbevakning och om ändring 

av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/399 och 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 863/2007, 

rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och 

rådets beslut 2005/267/EG. 

Or. en 
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Motivering 

Den strukna texten är överflödig. Enligt artikel 40.1 i förordning (EU) 2016/214 ska 

medlemmar i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter ”ha kapacitet att utföra 

alla uppgifter och utöva alla befogenheter vad gäller [...] återvändande samt de som är 

nödvändiga för att uppnå målen med [...] direktiv 2008/115/EG” (återvändandedirektivet). 

Med andra ord kan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter utföra alla 

uppgifter som rör återvändande. Det är onödigt att bevilja åtkomst för andra av Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyråns personalenheter. 

 

Ändringsförslag  347 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemmarna i de europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheterna, i 

enheter som arbetar med återvändande 
samt i stödgrupperna för 

migrationshantering ska ha åtkomst till och 

söka uppgifter i SIS i enlighet med punkt 1 

via det tekniska gränssnitt som inrättats 

och underhålls av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån i enlighet med 

artikel 32.2. 

2. Medlemmarna i de europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheterna samt i 

stödgrupperna för migrationshantering ska 

ha åtkomst till och söka uppgifter i SIS i 

enlighet med punkt 1 via det tekniska 

gränssnitt som inrättats och underhålls av 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån i enlighet med 

artikel 32.2. 

Or. en 

Motivering 

Den strukna texten är överflödig. Enligt artikel 40.1 i förordning (EU) 2016/214 ska 

medlemmar i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter ”ha kapacitet att utföra 

alla uppgifter och utöva alla befogenheter vad gäller [...] återvändande samt de som är 

nödvändiga för att uppnå målen med [...] direktiv 2008/115/EG” (återvändandedirektivet). 

Med andra ord kan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter utföra alla 

uppgifter som rör återvändande. Det är onödigt att bevilja åtkomst för andra av 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns personalenheter. 

 

Ändringsförslag  348 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 



 

AM\1134513SV.docx 127/181 PE609.653v02-00 

 SV 

Artikel 31 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en sökning som utförs av en 

medlem i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna, i enheter som 

arbetar med återvändande eller i 

stödgrupperna för migrationshantering 

visar att det finns en registrering i SIS, ska 

den registrerande medlemsstaten 

informeras. I enlighet med artikel 40 i 

förordning (EU) 2016/1624 får 

medlemmarna i enheterna endast vidta 

åtgärder utifrån en registrering i SIS i 

enlighet med anvisningar från och, i regel, 

endast i närvaro av 

gränsbevakningstjänstemän eller personal 

som arbetar med återvändande i den 

värdmedlemsstat där de är verksamma. 

Värdmedlemsstaten får ge medlemmar i 

enheterna tillstånd att agera för dess 

räkning. 

3. Om en sökning som utförs av en 

medlem i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna eller i 

stödgrupperna för migrationshantering 

visar att det finns en registrering i SIS, ska 

den registrerande medlemsstaten 

informeras. I enlighet med artikel 40 i 

förordning (EU) 2016/1624 får 

medlemmarna i enheterna endast vidta 

åtgärder utifrån en registrering i SIS i 

enlighet med anvisningar från och, i regel, 

endast i närvaro av 

gränsbevakningstjänstemän eller personal 

som arbetar med återvändande i den 

värdmedlemsstat där de är verksamma. 

Värdmedlemsstaten får ge medlemmar i 

enheterna tillstånd att agera för dess 

räkning. 

Or. en 

Motivering 

Den strukna texten är överflödig. Enligt artikel 40.1 i förordning (EU) 2016/214 ska 

medlemmar i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter ”ha kapacitet att utföra 

alla uppgifter och utöva alla befogenheter vad gäller [...] återvändande samt de som är 

nödvändiga för att uppnå målen med [...] direktiv 2008/115/EG” (återvändandedirektivet). 

Med andra ord kan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter utföra alla 

uppgifter som rör återvändande. Det är onödigt att bevilja åtkomst för andra av Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyråns personalenheter. 

 

Ändringsförslag  349 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en sökning som utförs av en 

medlem i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna, i enheter som 

3. Om en sökning som utförs av en 

medlem i de europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna, i enheter som 
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arbetar med återvändande eller i 

stödgrupperna för migrationshantering 

visar att det finns en registrering i SIS, ska 

den registrerande medlemsstaten 

informeras. I enlighet med artikel 40 i 

förordning (EU) 2016/1624 får 

medlemmarna i enheterna endast vidta 

åtgärder utifrån en registrering i SIS i 

enlighet med anvisningar från och, i regel, 

endast i närvaro av 

gränsbevakningstjänstemän eller personal 

som arbetar med återvändande i den 

värdmedlemsstat där de är verksamma. 

Värdmedlemsstaten får ge medlemmar i 

enheterna tillstånd att agera för dess 

räkning. 

arbetar med återvändande eller i 

stödgrupperna för migrationshantering 

visar att det finns en registrering i SIS, ska 

den registrerande medlemsstaten 

omedelbart informeras. I enlighet med 

artikel 40 i förordning (EU) 2016/1624 får 

medlemmarna i enheterna endast vidta 

åtgärder utifrån en registrering i SIS i 

enlighet med anvisningar från och, i regel, 

endast i närvaro av 

gränsbevakningstjänstemän eller personal 

som arbetar med återvändande i den 

värdmedlemsstat där de är verksamma. 

Värdmedlemsstaten får ge medlemmar i 

enheterna tillstånd att agera för dess 

räkning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  350 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Varje åtkomst och varje sökning 

som utförs av en medlem i de europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheterna, 

enheter som arbetar med återvändande 
eller stödgrupperna för migrationshantering 

ska loggas i enlighet med artikel 12 och all 

användning av de uppgifter som de fått 

åtkomst till ska loggas. 

4. Varje åtkomst och varje sökning 

som utförs av en medlem i de europeiska 

gräns- och kustbevakningsenheterna eller 

stödgrupperna för migrationshantering ska 

loggas i enlighet med artikel 12 och all 

användning av de uppgifter som de fått 

åtkomst till ska loggas. 

Or. en 

Motivering 

Den strukna texten är överflödig. Enligt artikel 40.1 i förordning (EU) 2016/214 ska 

medlemmar i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter ”ha kapacitet att utföra 

alla uppgifter och utöva alla befogenheter vad gäller [...] återvändande samt de som är 

nödvändiga för att uppnå målen med [...] direktiv 2008/115/EG” (återvändandedirektivet). 

Med andra ord kan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter utföra alla 
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uppgifter som rör återvändande. Det är onödigt att bevilja åtkomst för andra av 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns personalenheter. 

 

Ändringsförslag  351 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Åtkomst till uppgifter i SIS ska 

begränsas till en av medlemmarna i de 

europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna, enheter som 

arbetar med återvändande eller 

stödgrupperna för migrationshantering och 

ska inte beviljas någon annan medlem i 

enheten eller gruppen. 

5. Åtkomst till uppgifter i SIS ska 

begränsas till en av medlemmarna i de 

europeiska gräns- och 

kustbevakningsenheterna eller 

stödgrupperna för migrationshantering och 

ska inte beviljas någon annan medlem i 

enheten eller gruppen. 

Or. en 

Motivering 

Den strukna texten är överflödig. Enligt artikel 40.1 i förordning (EU) 2016/214 ska 

medlemmar i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter ”ha kapacitet att utföra 

alla uppgifter och utöva alla befogenheter vad gäller [...] återvändande samt de som är 

nödvändiga för att uppnå målen med [...] direktiv 2008/115/EG” (återvändandedirektivet). 

Med andra ord kan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns enheter utföra alla 

uppgifter som rör återvändande. Det är onödigt att bevilja åtkomst för andra av Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyråns personalenheter. 

 

Ändringsförslag  352 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska, för att kunna 

analysera hot som kan påverka de yttre 

gränsernas funktion eller säkerhet, ha rätt 

att få till åtkomst till och söka uppgifter 

1. Behörig personal vid Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån ska ha 

åtkomst till de statistiska uppgifterna i den 

centrala databas som avses i artikel 54.6 i 

syfte att genomföra riskanalyser och 
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som förts in i SIS enligt artiklarna 24 och 

27. 

sårbarhetsanalyser enligt artiklarna 11 och 

13 i förordning (EU) 2016/16241a. 

 _________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/1624 av den 

14 september 2016 om en europeisk 

gräns- och kustbevakning och om ändring 

av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/399 och 

upphävande av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 863/2007, 

rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och 

rådets beslut 2005/267/EG. 

Or. en 

Motivering 

Åtkomst för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för operativa ändamål omfattas av 

artikel 31. Övrig personal vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån behöver inte 

åtkomst till personuppgifter i SIS-registreringar. Åtkomst till de statistiska uppgifterna bör 

göra det möjligt för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att uppfylla sitt mandat. 

 

Ändringsförslag  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska, för att kunna 

analysera hot som kan påverka de yttre 

gränsernas funktion eller säkerhet, ha rätt 

att få till åtkomst till och söka uppgifter 

som förts in i SIS enligt artiklarna 24 och 

27. 

1. För att kunna analysera riskerna 

och utföra sårbarhetsbedömningen i 

enlighet med artikel 11 och 13 i 

förordning (EU) 2016/1624 ska den 

vederbörligen bemyndigade personalen 

vid Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ha rätt att få till 

åtkomst till och söka uppgifter som förts in 

i SIS enligt artiklarna 24 och 27. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  354 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För tillämpning av artikel 31.2 och 

punkt 1 i denna artikel ska Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån inrätta och 

underhålla ett tekniskt gränssnitt som 

möjliggör direktkoppling till det centrala 

SIS. 

2. För tillämpning av artikel 31.2 ska 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån inrätta och underhålla 

ett tekniskt gränssnitt som möjliggör 

direktkoppling till det centrala SIS. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget inges för överensstämmelse med tidigare ändringsförslag. 

 

Ändringsförslag  355 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en sökning som Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån utför 

visar att det finns en registrering i SIS, 

ska byrån informera den registrerande 

medlemsstaten. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag inges för överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 31.1.  

 

Ändringsförslag  356 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 



 

PE609.653v02-00 132/181 AM\1134513SV.docx 

SV 

Artikel 32 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska, för att kunna 

utföra sina uppgifter enligt förordningen 

om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias), ha 

rätt att få åtkomst till och kontrollera 

uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med 

artiklarna 24 och 27. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det finns i nuläget ingen politisk överenskommelse om Etias. 

 

Ändringsförslag  357 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska, för att kunna 

utföra sina uppgifter enligt förordningen 

om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias), ha 

rätt att få åtkomst till och kontrollera 

uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med 

artiklarna 24 och 27. 

4. I den mån det är nödvändigt, och 

för att kunna utföra sina uppgifter enligt 

förordningen om inrättande av ett EU-

system för reseuppgifter och resetillstånd 

(Etias), ska Etias centralenhet inom 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ha rätt att få åtkomst 

till och kontrollera uppgifter som lagts in i 

SIS i enlighet med artiklarna 24 och 27. 

Or. en 

Motivering 

Texten i Etias-förordningen har ännu inte antagits. Den åtkomst som beviljas Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån bör begränsas till vad som är nödvändigt för att byrån ska 

kunna utföra de uppgifter som åläggs den i den slutliga texten i Etias-förordningen. 
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Ändringsförslag  358 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska, för att kunna 

utföra sina uppgifter enligt förordningen 

om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias), ha 

rätt att få åtkomst till och kontrollera 

uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med 

artiklarna 24 och 27. 

4. Den vederbörligen bemyndigade 

personalen vid Etias centralenhet vid 
Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska, för att kunna 

utföra sina uppgifter enligt förordningen 

om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias), ha 

rätt att få åtkomst till och kontrollera 

uppgifter som lagts in i SIS i enlighet med 

artiklarna 24 och 27. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  359 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om en kontroll som Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån utför för 

de ändamål som avses i punkt 2 visar att 

det finns en registrering i SIS ska det 

förfarande som anges i artikel 22 i 

förordningen om inrättande av ett EU-

system för reseuppgifter och resetillstånd 

(Etias) tillämpas. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag inges för överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 31.1. 

 

Ändringsförslag  360 
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Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om en kontroll som Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån utför för 

de ändamål som avses i punkt 2 visar att 

det finns en registrering i SIS ska det 

förfarande som anges i artikel 22 i 

förordningen om inrättande av ett EU-

system för reseuppgifter och resetillstånd 

(Etias) tillämpas. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det finns i nuläget ingen politisk överenskommelse om Etias. 

 

Ändringsförslag  361 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om en kontroll som Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån utför för 

de ändamål som avses i punkt 2 visar att 

det finns en registrering i SIS ska det 

förfarande som anges i artikel 22 i 

förordningen om inrättande av ett EU-

system för reseuppgifter och resetillstånd 

(Etias) tillämpas. 

5. Om en kontroll som Etias 

centralenhet utför visar att det finns en 

registrering i SIS ska förfarandena som 

anges i artiklarna 20 och 22 i förordningen 

om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias) 

tillämpas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  362 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 32 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Varje åtkomst och varje sökning 

som utförs av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska loggas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 12 och varje 

användning av de uppgifter som den fått 

åtkomst till ska registreras. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag inges för överensstämmelse med ändringsförslagen till artikel 31.1. 

 

Ändringsförslag  363 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Varje åtkomst och varje sökning 

som utförs av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån ska loggas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 12 och varje 

användning av de uppgifter som den fått 

åtkomst till ska registreras. 

7. Varje åtkomst och varje sökning 

som utförs av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån och av Etias 

centralenhet ska loggas i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 12 och varje 

användning av de uppgifter som den fått 

åtkomst till ska registreras. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  364 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Förutom när detta är nödvändigt 

för tillämpningen av förordningen om 

8. Inga delar av SIS ska vara anslutna 

till något datasystem för insamling och 
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inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ska 
inga delar av SIS vara anslutna till något 

datasystem för insamling och behandling 

av uppgifter drivet av eller vid Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån, ej heller 

ska de SIS-uppgifter som Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån har 

åtkomst till överföras till ett sådant system. 

Ingen del av SIS ska laddas ned. Loggning 

av åtkomst och sökningar ska inte anses 

vara en nedladdning eller kopiering av 

SIS-uppgifter. 

behandling av uppgifter drivet av eller vid 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån, ej heller ska de SIS-

uppgifter som Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån har åtkomst till 

överföras till ett sådant system. Ingen del 

av SIS ska laddas ned. Loggning av 

åtkomst och sökningar ska inte anses vara 

en nedladdning eller kopiering av 

SIS-uppgifter. 

Or. en 

Motivering 

Det finns i nuläget ingen politisk överenskommelse om Etias. 

 

Ändringsförslag  365 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registreringar som lagts in i SIS 

enligt denna förordning får inte lagras 

längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå de ändamål för vilka de lades in. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  366 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En medlemsstat som fört in en 

registrering i SIS ska inom fem år efter 

2. En medlemsstat som fört in en 

registrering i SIS ska inom tre år efter 
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inläggandet se över om det är nödvändigt 

att behålla registeringen. 

inläggandet se över om det är nödvändigt 

att behålla registreringen med undantag 

för registreringar som rör beslut om 

inreseförbud i enlighet med artikel 24.3 

för vilka granskningstidsfristen är fem år. 

Or. fr 

Motivering 

Registreringar som gäller återvändande samt registreringar som lagts in i enlighet med 

artikel 24.3 rör personer som berörs av ett inreseförbud i enlighet med direktiv 2008 för vilket 

tidsfristen fortfarande är fem år. Vid andra fall är tidsfristen på tre år, såsom anges i den 

tidigare versionen av bestämmelsen, lämpligare. 

 

Ändringsförslag  367 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En medlemsstat som fört in en 

registrering i SIS ska inom fem år efter 

inläggandet se över om det är nödvändigt 

att behålla registeringen. 

2. En medlemsstat som fört in en 

registrering i SIS ska inom tre år efter 

inläggandet se över om det är nödvändigt 

att behålla registreringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  368 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En medlemsstat som fört in en 

registrering i SIS ska inom fem år efter 

inläggandet se över om det är nödvändigt 

att behålla registeringen. 

2. En medlemsstat som fört in en 

registrering i SIS ska inom tre år efter 

inläggandet se över om det är nödvändigt 

att behålla registreringen. 

Or. en 
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Motivering 

Enligt artikel 51.1 bör registreringar i SIS endast behållas så länge de är nödvändiga. 

Kommissionen ger ingen motivering för att utöka lagringstiden annat än att minska den 

administrativa bördan. Detta är inte någon lämplig motivering. I skäl 29 konstateras att 

medlemsstaterna redan ”regelbundet [förlänger] giltighetstiden för registreringar om 

personer ”. För att undvika att SIS överbelastas och se till att personuppgifter endast behålls 

under den tid som är nödvändig bör medlemsstaterna utföra en översyn av registreringarna 

efter tre år. 

 

Ändringsförslag  369 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om det står klart för personal vid 

Sirenekontoret, som ansvarar för 

samordning och kontroll av uppgifternas 

kvalitet, att en registrering om en person 

har uppnått sitt syfte och bör raderas från 

SIS, ska personalen meddela den 

myndighet som skapade registreringen för 

att göra den uppmärksam på saken. 

Myndigheten ska inom 30 kalenderdagar 

från det att den mottagit detta meddelande 

tillkännage att registreringen har raderats 

eller ska raderas, eller uppge orsakerna till 

att behålla registreringen. Om 

30-dagarsperioden löper ut utan svar ska 

personalen vid Sirenekontoret radera 

registreringen. Sirenekontoren ska 

rapportera eventuella återkommande 

problem på detta område till sin nationella 

tillsynsmyndighet. 

4. Om det står klart för personal vid 

Sirenekontoret, som ansvarar för 

samordning och kontroll av uppgifternas 

kvalitet, att en registrering om en person 

har uppnått sitt syfte och bör raderas från 

SIS, ska personalen omedelbart meddela 

den myndighet som skapade registreringen 

för att göra den uppmärksam på saken. 

Myndigheten ska inom 30 kalenderdagar 

från det att den mottagit detta meddelande 

tillkännage att registreringen har raderats 

eller ska raderas, eller uppge orsakerna till 

att behålla registreringen. Om 

30-dagarsperioden löper ut utan svar ska 

personalen vid Sirenekontoret radera 

registreringen. Sirenekontoren ska 

rapportera eventuella återkommande 

problem på detta område till sin nationella 

tillsynsmyndighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  370 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 34 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om det står klart för personal vid 

Sirenekontoret, som ansvarar för 

samordning och kontroll av uppgifternas 

kvalitet, att en registrering om en person 

har uppnått sitt syfte och bör raderas från 

SIS, ska personalen meddela den 

myndighet som skapade registreringen för 

att göra den uppmärksam på saken. 

Myndigheten ska inom 30 kalenderdagar 

från det att den mottagit detta meddelande 

tillkännage att registreringen har raderats 

eller ska raderas, eller uppge orsakerna till 

att behålla registreringen. Om 30-

dagarsperioden löper ut utan svar ska 

personalen vid Sirenekontoret radera 

registreringen. Sirenekontoren ska 

rapportera eventuella återkommande 

problem på detta område till sin nationella 

tillsynsmyndighet. 

4. Så snart det står klart för personal 

vid Sirenekontoret, som ansvarar för 

samordning och kontroll av uppgifternas 

kvalitet, att en registrering om en person 

har uppnått sitt syfte och bör raderas från 

SIS, ska personalen meddela den 

myndighet som skapade registreringen för 

att göra den uppmärksam på saken. 

Myndigheten ska inom sju kalenderdagar 

från det att den mottagit detta meddelande 

tillkännage att registreringen har raderats 

eller ska raderas, eller uppge orsakerna till 

att behålla registreringen. Om 

sjudagarsperioden löper ut utan svar ska 

personalen vid Sirenekontoret radera 

registreringen. Sirenekontoren ska 

rapportera eventuella återkommande 

problem på detta område till sin nationella 

tillsynsmyndighet. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom ett av syftena med översynen är att radera överflödiga registreringar från SIS bör 

Sirenekontoret agera så snart det står klart att en registrering bör raderas. Den berörda 

myndigheten torde inte behöva en månad på sig för att besluta om en registrering kan 

raderas, framför allt inte eftersom Sirenekontoret redan har gjort en sådan bedömning. En 

tidsperiod på sju dagar är mer än tillräcklig för att avgöra om registreringen ska behållas. 

 

Ändringsförslag  371 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den medlemsstat som fört in 

registreringen får inom tidsfristen för 

översynen efter en övergripande 

individuell bedömning, som ska 

dokumenteras, besluta att registreringen 

5. Den medlemsstat som fört in 

registreringen får inom tidsfristen för 

översynen efter en övergripande 

individuell bedömning, som ska 

dokumenteras, besluta att registreringen 
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ska behållas om detta visar sig nödvändigt 

för de ändamål för vilka den förts in. I ett 

sådant fall ska punkt 2 tillämpas även på 

förlängningen. CS-SIS ska meddelas varje 

förlängning av registreringens lagringstid. 

ska behållas om detta visar sig nödvändigt 

för de ändamål för vilka den förts in. I ett 

sådant fall ska punkt 2 tillämpas även på 

förlängningen. CS-SIS ska meddelas varje 

förlängning av registreringens lagringstid. 

En förlängning av giltighetstiden för en 

registrering i SIS ska vara föremål för 

nödvändiga proportionalitetskrav, med 

bedömning av om ett visst fall är 

tillräckligt adekvat, relevant och viktigt 

för att en förlängning av en registrering i 

SIS ska kunna motiveras. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  372 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registreringar om nekad inresa och 

vistelse enligt artikel 24 ska raderas när det 

beslut på vilket registreringen grundas 

återkallats av den behöriga myndigheten, i 

förekommande fall med hjälp av 

samrådsförfarandet i artikel 26. 

1. Registreringar om nekad inresa och 

vistelse enligt artikel 24 ska raderas när det 

beslut på vilket registreringen grundas 

återkallats av den behöriga myndigheten, i 

förekommande fall med hjälp av 

samrådsförfarandet i artikel 26, eller när 

registreringens lagringstid har löpt ut i 

enlighet med artikel 34. 

Or. en 

Motivering 

Beträffande polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet finns det en bestämmelse om 

lagringstid för registreringar, som föreskriver att lagringstiden automatiskt löper ut för en 

registrering om en medlemsstat beslutar att inte förlänga den. Naturligtvis bör registreringen 

raderas när lagringstiden har löpt ut. 

 

Ändringsförslag  373 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registreringar om nekad inresa och 

vistelse enligt artikel 24 ska raderas när det 

beslut på vilket registreringen grundas 

återkallats av den behöriga myndigheten, i 

förekommande fall med hjälp av 

samrådsförfarandet i artikel 26. 

1. Registreringar om nekad inresa och 

vistelse enligt artikel 24 ska raderas så 

snart det beslut på vilket registreringen 

grundas återkallats av den behöriga 

myndigheten, i förekommande fall med 

hjälp av samrådsförfarandet i artikel 26. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  374 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Registreringar om 

tredjelandsmedborgare som är föremål för 

sådana restriktiva åtgärder som avses i 

artikel 27 ska raderas när den åtgärd som 

genomför inreseförbudet har avslutats, 

tillfälligt upphävts eller annullerats. 

2. Registreringar om 

tredjelandsmedborgare som är föremål för 

sådana restriktiva åtgärder som avses i 

artikel 27 ska raderas när den åtgärd som 

genomför inreseförbudet har avslutats, 

tillfälligt upphävts eller annullerats, eller 

när registreringens lagringstid har löpt ut 

i enlighet med artikel 34. 

Or. en 

Motivering 

Beträffande polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet finns det en bestämmelse om 

lagringstid för registreringar, som föreskriver att lagringstiden automatiskt löper ut för en 

registrering om en medlemsstat beslutar att inte förlänga den. Naturligtvis bör registreringen 

raderas när lagringstiden har löpt ut. 

 

Ändringsförslag  375 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Registreringar om 

tredjelandsmedborgare som är föremål för 

sådana restriktiva åtgärder som avses i 

artikel 27 ska raderas när den åtgärd som 

genomför inreseförbudet har avslutats, 

tillfälligt upphävts eller annullerats. 

2. Registreringar om 

tredjelandsmedborgare som är föremål för 

sådana restriktiva åtgärder som avses i 

artikel 27 ska raderas så snart den åtgärd 

som genomför inreseförbudet har avslutats, 

tillfälligt upphävts eller annullerats. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  376 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Registreringar som sker enligt 

artiklarna 24 och 27 raderas automatiskt 

så snart registreringens giltighetstid har 

löpt ut i enlighet med artikel 34. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  377 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Registreringar som sker enligt 

artiklarna 24 och 27 raderas när detta 

krävs enligt bestämmelserna om 

registreringars överensstämmelse som 

fastställs i artikel 23b. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  378 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Registreringar om en person som 

har förvärvat medborgarskap i en stat vars 

medborgare omfattas av rätten till fri 

rörlighet i unionen ska raderas så snart den 

registrerande medlemsstaten får kännedom 

om, eller i enlighet med artikel 38 

informeras om, att den berörda personen 

har förvärvat sådant medborgarskap. 

3. Registreringar om en person som 

har förvärvat medborgarskap i en stat vars 

medborgare omfattas av rätten till fri 

rörlighet i unionen ska raderas så snart den 

registrerande medlemsstaten får kännedom 

om, eller i enlighet med artikel 38 

informeras om, att den berörda personen 

har förvärvat sådant medborgarskap, eller 

när registreringens lagringstid har löpt ut 

i enlighet med artikel 34. 

Or. en 

Motivering 

Beträffande polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet finns det en bestämmelse om 

lagringstid för registreringar, som föreskriver att lagringstiden automatiskt löper ut för en 

registrering om en medlemsstat beslutar att inte förlänga den. Naturligtvis bör registreringen 

raderas när lagringstiden har löpt ut. 

 

Ändringsförslag  379 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Sådana tekniska kopior som avses i punkt 2 

och som leder till offlinedatabaser får 

sparas i högst 48 timmar. Denna period 

kan förlängas i nödsituationer till dess att 

nödsituationen har upphört. 

Sådana tekniska kopior som avses i punkt 2 

och som leder till offlinedatabaser får 

sparas i högst 48 timmar. 

Or. en 
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Motivering 

I enlighet med andra ingivna ändringsförslag, då det ger upphov till en tydlig extra 

säkerhetsrisk beträffande SIS-uppgifter när offlinedatabaser skapas. Det finns inget skäl till 

att låta sådana databaser existera på obestämd tid på grundval av en hävdad nödsituation. 

 

Ändringsförslag  380 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. All behandling av uppgifter i dessa 

registreringar för andra ändamål än de för 

vilka uppgifterna förts in i SIS måste ha 

koppling till ett givet ärende och motiveras 

av behovet att avvärja en omedelbart 

förestående allvarlig fara för den allmänna 

ordningen och säkerheten, en betydande 

risk för statens säkerhet eller ett grovt 

brott. Förhandstillstånd från den 

registrerande medlemsstaten krävs. 

5. All behandling av uppgifter i dessa 

registreringar för andra ändamål än de för 

vilka uppgifterna förts in i SIS måste ha 

koppling till ett givet ärende och motiveras 

av behovet att avvärja en omedelbart 

förestående allvarlig fara för statens 

säkerhet eller ett grovt brott. 

Förhandstillstånd från den registrerande 

medlemsstaten krävs. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  381 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. All användning av uppgifter som 

inte är förenlig med punkterna 1–6 ska 

betraktas som missbruk enligt varje 

medlemsstats nationella lagstiftning. 

7. All användning av uppgifter som 

inte är förenlig med punkterna 1–6 skall 

betraktas som missbruk enligt varje 

medlemsstats nationella lagstiftning. Alla 

former av missbruk av uppgifter ska vara 

föremål för sanktioner i enlighet med 

artikel 49a. 

Or. en 
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Motivering 

Det är viktigt att behålla bestämmelser om sanktioner som ska utdömas på nationell nivå vid 

missbruk av uppgifter eller utbyte av tilläggsinformation som sker i strid med den föreslagna 

förordningen, i enlighet med artikel 65 i det nuvarande rådsbeslutet. 

 

Ändringsförslag  382 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 36 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Varje medlemsstat ska förse byrån 

med en förteckning över sina behöriga 

myndigheter som enligt denna förordning 

har tillstånd att direkt hämta uppgifter ur 

SIS, samt alla ändringar i förteckningen. I 

förteckningen ska för varje myndighet 

anges vilka uppgifter den får söka och för 

vilka syften uppgifterna får sökas. Byrån 

ska årligen säkerställa att förteckningen 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning. 

8. Varje medlemsstat ska förse byrån 

med en förteckning över sina behöriga 

myndigheter som enligt denna förordning 

har tillstånd att direkt hämta uppgifter ur 

SIS, samt alla ändringar i förteckningen. I 

förteckningen ska för varje myndighet 

anges vilka uppgifter den får söka och för 

vilka syften uppgifterna får sökas. Byrån 

ska årligen säkerställa att förteckningen 

offentliggörs på dess webbplats och i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  383 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Artikel 36.2 ska inte påverka en 

medlemsstats rätt att i sina nationella 

system lagra SIS-uppgifter rörande 

åtgärder som har vidtagits inom dess 

territorium. Dessa uppgifter får lagras 

högst tre år i de nationella systemen, om 

inte särskilda bestämmelser i nationell 

lagstiftning tillåter att uppgifterna lagras 

1. Artikel 36.2 ska inte påverka en 

medlemsstats rätt att i sina nationella 

system lagra SIS-uppgifter rörande 

åtgärder som har vidtagits inom dess 

territorium. Dessa uppgifter får lagras 

högst tre år i de nationella systemen. 
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under en längre period. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  384 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Artikel 36.2 ska inte påverka en 

medlemsstats rätt att i sina nationella 

system lagra SIS-uppgifter rörande 

åtgärder som har vidtagits inom dess 

territorium. Dessa uppgifter får lagras 

högst tre år i de nationella systemen, om 

inte särskilda bestämmelser i nationell 

lagstiftning tillåter att uppgifterna lagras 

under en längre period. 

1. Artikel 36.2 ska inte påverka en 

medlemsstats rätt att i sina nationella 

system lagra SIS-uppgifter rörande 

åtgärder som har vidtagits inom dess 

territorium. Dessa uppgifter får lagras 

högst fem år i de nationella systemen, om 

inte särskilda bestämmelser i nationell 

lagstiftning tillåter att uppgifterna lagras 

under en längre period. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  385 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om en begärd åtgärd inte kan vidtas, ska 

den anmodade medlemsstaten omedelbart 

informera den registrerande 

medlemsstaten. 

Om en begärd åtgärd inte kan vidtas ska 

följande förfarande tillämpas: 

(a) Den anmodade medlemsstaten ska 

omedelbart informera den registrerande 

medlemsstaten via sitt Sirenekontor och 

förklara sina skäl i enlighet med 

bestämmelserna i Sirenehandboken. 

(b) De berörda medlemsstaterna kan 

därefter avtala om vilka åtgärder som ska 

vidtas i enlighet med deras nationella 

lagstiftning och bestämmelserna i 
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SIS II-rättsakterna. 

(c) Om en begärd åtgärd inte kan vidtas 

gällande personer som är inblandade i 

någon av de verksamheter som anges i 

avdelning II och II i direktiv 

(EU 2017/541) om bekämpande av 

terrorism ska den anmodade 

medlemsstaten omedelbart informera 

Europols europeiska centrum mot 

terrorism. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  386 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om en registrerande medlemsstat 

har kompletterande eller ändrade 

uppgifter såsom de anges i artikel 20.2 

ska den i enlighet med artikel 23a utan 

dröjsmål komplettera eller rätta den 

berörda registreringen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  387 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en annan medlemsstat än den 

registrerande medlemsstaten har bevis för 

att en uppgift är felaktig i sak eller har 

lagrats olagligt, ska den genom utbyte av 

tilläggsinformation informera den 

registrerande medlemsstaten om detta så 

3. Om en annan medlemsstat än den 

registrerande medlemsstaten har bevis för 

att en uppgift är felaktig i sak eller har 

lagrats olagligt, ska den genom utbyte av 

tilläggsinformation omedelbart informera 

den registrerande medlemsstaten om detta. 
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snart som möjligt, dock senast tio dagar 

efter det att den fått kännedom om dessa 

bevis. Den registrerande medlemsstaten ska 

kontrollera informationen och, vid behov, 

utan dröjsmål rätta eller radera uppgiften i 

fråga. 

Den registrerande medlemsstaten ska 

kontrollera informationen och, vid behov, 

utan dröjsmål rätta eller radera uppgiften i 

fråga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  388 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en annan medlemsstat än den 

registrerande medlemsstaten har bevis för 

att en uppgift är felaktig i sak eller har 

lagrats olagligt, ska den genom utbyte av 

tilläggsinformation informera den 

registrerande medlemsstaten om detta så 

snart som möjligt, dock senast tio dagar 

efter det att den fått kännedom om dessa 

bevis. Den registrerande medlemsstaten 

ska kontrollera informationen och, vid 

behov, utan dröjsmål rätta eller radera 

uppgiften i fråga. 

3. Om en annan medlemsstat än den 

registrerande medlemsstaten har bevis för 

att en uppgift är felaktig i sak eller har 

lagrats olagligt, ska den genom utbyte av 

tilläggsinformation informera den 

registrerande medlemsstaten om detta så 

snart som möjligt, dock senast 

två arbetsdagar efter det att den fått 

kännedom om dessa bevis. Den 

registrerande medlemsstaten ska 

kontrollera informationen och, vid behov, 

rätta eller radera uppgiften i fråga inom sju 

arbetsdagar från och med att meddelandet 

mottagits. 

Or. en 

Motivering 

Att rätta uppgifter i SIS bör vara en prioritering för alla. Om en medlemsstat får kännedom 

om ett fel i en registrering som gjorts av en annan medlemsstat bör den inte vänta tio dagar 

innan den informerar den registrerande medlemsstaten om felet. Detta bör ske omedelbart 

och allra senast inom 48 timmar. Analogt till detta bör den registrerande medlemsstaten när 

den väl har informerats om det eventuella felet ha sju dagar på sig att rätta felet eller 

förklara varför det inte föreligger något fel. Detta är i enlighet med ändringsförslaget till 

artikel 34.4 om åtgärder för att radera registreringar som Sirenekontoret har meddelat som 

överflödiga. 
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Ändringsförslag  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Om en annan medlemsstat än den 

registrerande medlemsstaten har ett 

fotografi eller en ansiktsbild av eller 

finger- och handavtrycksuppgifter för en 

person som omfattas av en registrering i 

SIS som förts in av en annan medlemsstat 

ska medlemsstaten, i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 22, så snart som 

möjligt översända dessa för att göra det 

möjligt för den registrerande 

medlemsstaten att komplettera 

registreringen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  390 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om medlemsstaterna inte kan enas 

inom två månader efter det att man fick 

kännedom om bevisen enligt punkt 3, ska 

den medlemsstat som inte förde in 

registreringen överlämna ärendet till de 

berörda nationella tillsynsmyndigheterna 

för beslut. 

4. Om medlemsstaterna inte kan enas 

inom två månader efter det att man fick 

kännedom om bevisen enligt punkt 3, ska 

den medlemsstat som inte förde in 

registreringen överlämna ärendet till de 

berörda nationella tillsynsmyndigheterna 

samt Europeiska datatillsynsmannen för 

beslut i enlighet med det samarbete som 

anges i artikel 52. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  391 
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Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om medlemsstaterna inte kan enas 

inom två månader efter det att man fick 

kännedom om bevisen enligt punkt 3, ska 

den medlemsstat som inte förde in 

registreringen överlämna ärendet till de 

berörda nationella tillsynsmyndigheterna 

för beslut. 

4. Om medlemsstaterna inte kan enas 

inom en månad efter det att man fick 

kännedom om bevisen enligt punkt 3, ska 

den medlemsstat som inte förde in 

registreringen överlämna ärendet till 

Europeiska datatillsynsmannen och de 

berörda nationella tillsynsmyndigheterna 

för beslut. 

Or. en 

Motivering 

Den första delen av ändringsförslaget inges av konsekvensskäl för att säkerställa att det 

förblir en prioritering för alla berörda att fel i registreringar i SIS rättas. 

Den andra delen återinför bestämmelserna i det nuvarande rådsbeslutet om SIS som 

inbegriper Europeiska datatillsynsmannen i sådan tvistlösning. Det finns ingen anledning till 

att utesluta Europeiska datatillsynsmannen i den omarbetade förordningen. 

 

Ändringsförslag  392 

Miriam Dalli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Medlemsstaterna ska utbyta 

tilläggsinformation om en person hävdar 

att han eller hon inte är den person som 

efterlysts genom en registrering. Om det 

vid kontroll visar sig att det faktiskt rör sig 

om två olika personer, ska klaganden 

underrättas om de åtgärder som fastställs i 

artikel 42. 

5. Medlemsstaterna ska utbyta 

tilläggsinformation om en person hävdar 

att han eller hon inte är den person som 

efterlysts genom en registrering. Om det 

vid kontroll visar sig att det faktiskt rör sig 

om två olika personer, ska klaganden 

underrättas om de åtgärder som fastställs i 

artikel 42 och om hans eller hennes rätt 

till tillgång till domstolsprövning i 

enlighet med artikel 49.1. 
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Or. en 

Motivering 

Om en person har identifierats felaktigt i SIS bör han eller hon ha rätt till tillgång till 

domstolsprövning i enlighet med artikel 49.1. Den berörda personen bör upplysas om detta så 

snart det står klart att det har skett en felaktig identifiering. 

 

Ändringsförslag  393 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 39 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om en person redan omfattas av 

en registrering i SIS ska den medlemsstat 

som lägger in ytterligare en registrering 

komma överens om inläggandet med den 

medlemsstat som lade in den första 

registreringen. Överenskommelse ska nås 

genom utbyte av tilläggsinformation. 

utgår 

Or. fr 

Motivering 

Bestämmelsen finns redan och förklaras på ett bättre sätt i artikel 23b om ”överensstämmelse 

av registreringar”. 

 

Ändringsförslag  394 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska underrätta 

kommissionen, byrån och Europeiska 

datatillsynsmannen om säkerhetstillbud. 

Byrån ska underrätta kommissionen och 

Europeiska datatillsynsmannen om 

säkerhetstillbud. 

3. Senast 72 timmar efter att de har 

fått kännedom om ett säkerhetstillbud ska 
medlemsstaterna underrätta kommissionen, 

byrån och den nationella 

tillsynsmyndigheten om tillbudet. Byrån 

ska underrätta kommissionen och 
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Europeiska datatillsynsmannen om 

säkerhetstillbud. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag återspeglar rekommendationen från Europeiska datatillsynsmannen 

om att införa en specifik tidsfrist för medlemsstaternas underrättelse om ett säkerhetstillbud. 

Tidsfristen återspeglar de tidsfrister som fastställs i uppgiftsskyddspaketet för underrättelse 

om överträdelser av uppgiftsskyddet. Den andra ändringen upprepar den formulering som 

kommissionen föreslår i förslaget till polissamarbete och straffrättsligt samarbete. 

 

Ändringsförslag  395 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Om ett säkerhetstillbud orsakas på 

grund av att uppgifter missbrukas ska 

medlemsstaterna, Europol, Eurojust och 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån se till att sanktioner 

kan utdömas i enlighet med artikel 49a. 

Or. en 

Motivering 

Om ett säkerhetstillbud orsakas av att en person med åtkomst till SIS missbrukar uppgifterna 

bör sanktioner utdömas för denna person. 

 

Ändringsförslag  396 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 40 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Om personuppgiftsincidenter 

inträffar ska de registrerade informeras i 
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enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 

2016/679 eller artikel 31 i direktiv (EU) 

2016/680. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  397 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Sirenekontoret ska kontakta den 

ansökande myndigheten för att klarlägga 

om det rör sig om samma person. 

(a) Sirenekontoret ska omedelbart 

kontakta den ansökande myndigheten för 

att klarlägga om det rör sig om samma 

person. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  398 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 41 – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Om kontrollen visar att den person 

som omfattas av den nya registreringen och 

den person som redan är registrerad i SIS 

faktiskt är en och samma person, ska 

Sirenekontoret tillämpa det förfarande för 

inläggande av flera registreringar som 

anges i artikel 39.6. Om kontrollen visar att 

det rör sig om två olika personer, ska 

Sirenekontoret godkänna begäran om att 

lägga in den andra registreringen genom att 

tillfoga sådan information som krävs för att 

undvika felidentifiering. 

(b) Om kontrollen visar att den person 

som omfattas av den nya registreringen och 

den person som redan är registrerad i SIS 

faktiskt är en och samma person, ska 

Sirenekontoret tillämpa det förfarande för 

inläggande av flera registreringar som 

anges i artikel 23b.3. Om kontrollen visar 

att det rör sig om två olika personer, ska 

Sirenekontoret godkänna begäran om att 

lägga in den andra registreringen genom att 

tillfoga sådan information som krävs för att 

undvika felidentifiering. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  399 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om den person som faktiskt avses i 

en registrering kan förväxlas med en 

person vars identitet har missbrukats, ska 

den registrerande medlemsstaten, om den 

sistnämnda personen har lämnat sitt 

uttryckliga medgivande, tillfoga uppgifter 

om denna i registreringen för att undvika 

de negativa följder som en felidentifiering 

kan medföra. 

1. Om den person som faktiskt avses i 

en registrering kan förväxlas med en 

person vars identitet har missbrukats, ska 

den registrerande medlemsstaten, om den 

sistnämnda personen har lämnat sitt 

uttryckliga medgivande, tillfoga uppgifter 

om denna i registreringen för att undvika 

de negativa följder som en felidentifiering 

kan medföra. Var och en vars identitet har 

missbrukats har rätt att återkalla sitt 

samtycke till att uppgifterna behandlas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  400 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid tillämpningen av denna artikel 

får enbart följande personuppgifter läggas 

in och vidarebehandlas i SIS: 

3. Vid tillämpningen av denna artikel 

och efter uttryckligt medgivande av den 

person vars identitet har missbrukats får 

enbart följande personuppgifter läggas in 

och vidarebehandlas i SIS: 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att upprepa att de personuppgifter som avses får läggas in i SIS endast efter ett 

uttryckligt medgivande av den person vars identitet har missbrukats. 
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Ändringsförslag  401 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid tillämpningen av denna artikel 

får enbart följande personuppgifter läggas 

in och vidarebehandlas i SIS: 

3. Vid tillämpningen av denna artikel 

och efter offrets uttryckliga medgivande 

för varje uppgiftskategori får enbart 

följande personuppgifter läggas in och 

vidarebehandlas i SIS: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  402 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Särskilda, objektiva, fysiska 

kännetecken som inte förändras. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  403 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – led j 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(j) Fingeravtryck. utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  404 



 

PE609.653v02-00 156/181 AM\1134513SV.docx 

SV 

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

Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De uppgifter som avses i punkt 3 

ska raderas samtidigt med motsvarande 

registrering eller innan dess på begäran av 

den berörda personen. 

5. De uppgifter som avses i punkt 3 

ska raderas så snart detta begärs av den 

person vars identitet har missbrukats eller 
samtidigt med motsvarande registrering. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionens text är något vilseledande. Det är tydligare att börja med att den person vars 

identitet har missbrukats kan begära att uppgifterna ska raderas så snart han eller hon 

önskar det. Om ingen sådan begäran sker kan uppgifterna därefter raderas naturligt 

samtidigt med motsvarande registrering. 

 

Ändringsförslag  405 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 44 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Punkt 2 ska inte påverka en 

medlemsstats rätt att i sina nationella 

system lagra uppgifter om en registrering 

som den medlemsstaten har fört in, eller 

om en registrering i samband med vilken 

en åtgärd har vidtagits på dess territorium. 

Hur länge sådana uppgifter får lagras i 

systemet ska fastställas i den nationella 

lagstiftningen. 

3. Punkt 2 ska inte påverka en 

medlemsstats rätt att i sina nationella 

system lagra uppgifter om en registrering 

som den medlemsstaten har fört in, eller 

om en registrering i samband med vilken 

en åtgärd har vidtagits på dess territorium. 

Tidsperioden för hur länge sådana 

uppgifter får lagras i systemet ska 

fastställas till ett år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  406 

Jussi Halla-aho 
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Förslag till förordning 

Artikel 45 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Uppgifter som behandlats i SIS och 

motsvarande tilläggsinformation i enlighet 

med denna förordning får inte överföras 

eller göras tillgängliga för tredjeländer eller 

för internationella organisationer. 

Uppgifter som behandlats i SIS och 

motsvarande tilläggsinformation i enlighet 

med denna förordning får inte överföras 

eller göras tillgängliga för tredjeländer eller 

för internationella organisationer, såvida 

detta inte är strikt nödvändigt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  407 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 47  utgår 

Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga 

uppgifter och radering av olagligt lagrade 

uppgifter 

 

1. Registrerades åtkomsträtt till uppgifter 

som har lagts in i SIS om dem och deras 

rätt att få dessa uppgifter rättade eller 

raderade ska utövas enligt den nationella 

lagstiftningen i den medlemsstat i vilken 

de åberopar denna rätt. 

 

2. Om så föreskrivs i den nationella 

lagstiftningen ska den nationella 

tillsynsmyndigheten avgöra om 

uppgifterna får lämnas ut och förfarandet 

för detta. 

 

3. En annan medlemsstat än den som fört 

in registreringen får lämna ut 

information om sådana uppgifter endast 

om den i förväg har gett den registrerande 

medlemsstaten tillfälle att meddela sin 

ståndpunkt. Detta ska göras genom utbyte 

av tilläggsinformation. 
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4. En medlemsstat får besluta att endast 

delvis eller inte alls lämna ut information 

till den registrerade, i enlighet med 

nationell lagstiftning, i den mån som och 

så länge som en sådan partiell eller 

fullständig begränsning utgör en 

nödvändig och proportionerlig åtgärd i ett 

demokratiskt samhälle med vederbörlig 

hänsyn till den berörda fysiska personens 

grundläggande rättigheter och berättigade 

intressen, för att 

 

(a) inte försvåra officiella eller rättsliga 

utredningar, undersökningar eller 

förfaranden, 

 

(b) inte skada insatser för att förebygga, 

upptäcka, utreda eller lagföra brott eller 

verkställa straffrättsliga påföljder, 

 

(c) skydda den allmänna säkerheten,  

(d) skydda den nationella säkerheten,  

(e) skydda andra personers rättigheter och 

friheter. 

 

5. Den berörda personen ska informeras 

så snart som möjligt, dock senast 60 dagar 

räknat från dagen för begäran om 

åtkomst, eller tidigare om en kortare 

tidsfrist följer av nationell rätt. 

 

6. Den berörda personen ska så snart som 

möjligt informeras om vilka åtgärder som 

vidtas till följd av begäran om rättelse och 

radering, dock senast tre månader räknat 

från dagen för begäran, eller tidigare om 

en kortare tidsfrist följer av nationell rätt. 

 

Or. en 

Motivering 

De rättigheter som nämns här föreskrivs redan i den relevanta unionslagstiftningen om 

uppgiftsskydd. 

 

Ändringsförslag  408 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Förslag till förordning 

Artikel 47 – avdelning 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga 

uppgifter och radering av olagligt lagrade 

uppgifter 

Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga 

uppgifter, radering och begränsning av 

behandling av olagligt lagrade uppgifter 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  409 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga 

uppgifter och radering av olagligt lagrade 

uppgifter 

Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga 

uppgifter, radering av olagligt lagrade 

uppgifter och begränsningar för 

uppgiftsbehandling 

Or. ro 

Ändringsförslag  410 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registrerades åtkomsträtt till 

uppgifter som har lagts in i SIS om dem 

och deras rätt att få dessa uppgifter rättade 

eller raderade ska utövas enligt den 

nationella lagstiftningen i den medlemsstat 

i vilken de åberopar denna rätt. 

1. Registrerades åtkomsträtt till 

uppgifter som har lagts in i SIS om dem 

och deras rätt att få dessa uppgifter rättade 

eller raderade eller rätt till begränsning av 

behandling av uppgifterna eller 

gottgörelse ska utövas i enlighet med 

förordning 2016/679 samt direktiv (EU) 

2016/680 enligt den nationella 

lagstiftningen i den medlemsstat i vilken de 

åberopar denna rätt. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  411 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Registrerades åtkomsträtt till 

uppgifter som har lagts in i SIS om dem 

och deras rätt att få dessa uppgifter rättade 

eller raderade ska utövas enligt den 

nationella lagstiftningen i den medlemsstat 

i vilken de åberopar denna rätt. 

1. Registrerades åtkomsträtt till 

uppgifter som har lagts in i SIS om dem 

och deras rätt att få dessa uppgifter rättade 

eller raderade ska utövas enligt den 

nationella lagstiftningen i den medlemsstat 

i vilken de åberopar denna rätt, oavsett om 

de befinner sig på Europeiska unionens 

territorium eller inte. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  412 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Alla personer har rätt att få 

oriktiga uppgifter om sig själva rättade 

och olagligt lagrade uppgifter om sig 

själva raderade. 

Or. en 

Motivering 

Denna bestämmelse ingår i artikel 65 (Rätt till åtkomst, rättelse av oriktiga uppgifter och 

radering av olagligt lagrade uppgifter) i förordningen om polissamarbete och straffrättsligt 

samarbete (punkt 5). Den bör tydligt även ingå i förordningen om in- och utresekontroller, 

eftersom den gäller på samma sätt vid in- och utresekontroller. 

 

Ändringsförslag  413 

Marie-Christine Vergiat 
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Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den berörda personen ska 

informeras så snart som möjligt, dock 

senast 60 dagar räknat från dagen för 

begäran om åtkomst, eller tidigare om en 

kortare tidsfrist följer av nationell rätt. 

5. Den berörda personen ska 

informeras så snart som möjligt, dock 

senast 60 dagar räknat från dagen för 

begäran om åtkomst, eller tidigare om en 

kortare tidsfrist följer av nationell rätt, 

oavsett om de befinner sig på 

Europeiska unionens territorium eller 

inte. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  414 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den berörda personen ska 

informeras så snart som möjligt, dock 

senast 60 dagar räknat från dagen för 

begäran om åtkomst, eller tidigare om en 

kortare tidsfrist följer av nationell rätt. 

5. Den berörda personen ska 

informeras så snart som möjligt, dock 

senast 30 dagar räknat från dagen för 

begäran om åtkomst, eller tidigare om en 

kortare tidsfrist följer av nationell rätt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  415 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Den berörda personen ska så snart 

som möjligt informeras om vilka åtgärder 

som vidtas till följd av begäran om rättelse 

och radering, dock senast tre månader 

6. Den berörda personen ska så snart 

som möjligt informeras om vilka åtgärder 

som vidtas till följd av begäran om rättelse 

och radering, dock senast tre månader 
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räknat från dagen för begäran, eller tidigare 

om en kortare tidsfrist följer av nationell 

rätt. 

räknat från dagen för begäran, eller tidigare 

om en kortare tidsfrist följer av nationell 

rätt, oavsett om de befinner sig på 

Europeiska unionens territorium eller 

inte. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  416 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Den berörda personen ska så snart 

som möjligt informeras om vilka åtgärder 

som vidtas till följd av begäran om rättelse 

och radering, dock senast tre månader 

räknat från dagen för begäran, eller tidigare 

om en kortare tidsfrist följer av nationell 

rätt. 

6. Den berörda personen ska så snart 

som möjligt informeras om vilka åtgärder 

som vidtas till följd av begäran om rättelse, 

radering och begränsning av behandling 

av uppgifterna, dock senast 60 dagar 

räknat från dagen för begäran, eller tidigare 

om en kortare tidsfrist följer av nationell 

rätt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  417 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 48 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 48 utgår 

Rätt till information  

1. Tredjelandsmedborgare som är föremål 

för en registrering som införts i enlighet 

med denna förordning ska informeras i 

enlighet med artiklarna 10 och 11 i 

direktiv 95/46/EG. Denna information ska 

lämnas skriftligen tillsammans med en 
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kopia av eller en hänvisning till det 

nationella beslut som ligger till grund för 

registreringen, i enlighet med artikel 24.1. 

2. Sådan information ska inte lämnas ut  

(a) om  

i) personuppgifterna inte har erhållits 

från den berörda 

tredjelandsmedborgaren, 

 

och  

ii) tillhandahållandet av sådana uppgifter 

visar sig omöjligt eller skulle medföra 

oproportionerliga ansträngningar, 

 

(b) om den berörda 

tredjelandsmedborgaren redan erhållit 

uppgifterna, 

 

(c) om det enligt nationell lagstiftning 

finns en begränsning av rätten till 

information, särskilt för att skydda den 

nationella säkerheten, försvaret eller den 

allmänna säkerheten samt för att 

förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra 

brott. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  418 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Tredjelandsmedborgare som är 

föremål för en registrering som införts i 

enlighet med denna förordning ska 

informeras i enlighet med artiklarna 10 och 

11 i direktiv 95/46/EG. Denna information 

ska lämnas skriftligen tillsammans med en 

kopia av eller en hänvisning till det 

nationella beslut som ligger till grund för 

registreringen, i enlighet med artikel 24.1. 

1. Tredjelandsmedborgare som är 

föremål för en registrering som införts i 

enlighet med denna förordning ska 

informeras av den registrerande 

medlemsstaten så snart som möjligt och 

senast inom 30 dagar efter att 

registreringen om personen skedde i 

enlighet med artiklarna 13 och 14 i 

förordning (EU) 2016/679 samt 

artiklarna 12 och 13 i direktiv 
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(EU) 2016/680. Denna information ska 

lämnas skriftligen tillsammans med en 

kopia av eller en hänvisning till det 

nationella beslut som ligger till grund för 

registreringen, i enlighet med artikel 24.1. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  419 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Tredjelandsmedborgare som är 

föremål för en registrering som införts i 

enlighet med denna förordning ska 

informeras i enlighet med 

artiklarna 10 och 11 i direktiv 95/46/EG. 

Denna information ska lämnas skriftligen 

tillsammans med en kopia av eller en 

hänvisning till det nationella beslut som 

ligger till grund för registreringen, i 

enlighet med artikel 24.1. 

1. Tredjelandsmedborgare som är 

föremål för en registrering som införts i 

enlighet med denna förordning ska 

informeras i enlighet med 

artiklarna 13 och 14 i förordning 

(EU) 2016/679 eller artiklarna 12 och 13 
i direktiv (EU) 2016/680. Denna 

information ska lämnas skriftligen 

tillsammans med en kopia av eller en 

hänvisning till det nationella beslut som 

ligger till grund för registreringen, i 

enlighet med artikel 24.1. 

Or. en 

Motivering 

Artiklarna 13 och 14 i den allmänna dataskyddsförordningen och artiklarna 12 och 13 i 

polisdirektivet (om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters 

behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 

verkställa straffrättsliga påföljder) fastställer alla undantag till bestämmelserna om 

registrerades rätt till tillgång till information. 

 

Ändringsförslag  420 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Sådan information ska inte 

lämnas ut 

utgår 

a) om  

i) personuppgifterna inte har erhållits 

från den berörda 

tredjelandsmedborgaren, 

 

och  

ii) tillhandahållandet av sådana uppgifter 

visar sig omöjligt eller skulle medföra 

oproportionerliga ansträngningar, 

 

(b) om den berörda 

tredjelandsmedborgaren redan erhållit 

uppgifterna, 

 

(c) om det enligt nationell lagstiftning 

finns en begränsning av rätten till 

information, särskilt för att skydda den 

nationella säkerheten, försvaret eller den 

allmänna säkerheten samt för att 

förhindra, utreda, upptäcka eller lagföra 

brott. 

 

Or. en 

Motivering 

Artiklarna 13 och 14 i den allmänna dataskyddsförordningen och artiklarna 12 och 13 i 

polisdirektivet (om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters 

behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 

verkställa straffrättsliga påföljder) fastställer alla undantag till bestämmelserna om 

registrerades rätt till tillgång till information. Det är inte rättsligt korrekt eller lämpligt att 

skapa en rad olika, överlappande undantag till dessa bestämmelser här. 

 

Ändringsförslag  421 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Var och en ska kunna få sin sak 1. Var och en ska kunna få sin sak 
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prövad i domstol eller vid den myndighet 

som är behörig enligt varje medlemsstats 

nationella lag, för att få åtkomst till, rätta 

eller radera uppgifter eller få gottgörelse i 

samband med en registrering som berör 

dem. 

prövad i domstol eller vid den myndighet 

som är behörig enligt varje medlemsstats 

nationella lag, för att få åtkomst till, rätta 

eller radera uppgifter eller få en 

begränsning av behandlingen av 

uppgifterna eller gottgörelse i samband 

med en registrering som berör dem. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  422 

Jussi Halla-aho 

 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att få en enhetlig översikt av hur 

rättsmedlen fungerar ska de nationella 

tillsynsmyndigheterna utarbeta ett 

standardiserat statistiskt system för årlig 

rapportering om 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  423 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 3 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) hur många gånger rättelse av 

oriktiga uppgifter och radering av olagligt 

lagrade uppgifter begärts hos 

registeransvariga och i hur många fall 

uppgifterna rättats eller raderats, 

(c) hur många gånger rättelse av 

oriktiga uppgifter och radering eller en 

begränsning av behandling av olagligt 

lagrade uppgifter begärts hos 

registeransvariga och i hur många fall 

uppgifterna rättats eller raderats, 

Or. fr 

 



 

AM\1134513SV.docx 167/181 PE609.653v02-00 

 SV 

Ändringsförslag  424 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 3 – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) hur många gånger rättelse av 

oriktiga uppgifter eller radering av olagligt 

lagrade uppgifter begärts hos den 

nationella tillsynsmyndigheten, 

(d) hur många gånger rättelse av 

oriktiga uppgifter eller radering eller en 

begränsning av behandling av olagligt 

lagrade uppgifter begärts hos den 

nationella tillsynsmyndigheten, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  425 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 3 – stycke 1 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) hur många ärenden som lett till att 

domstolen gett den klagande rätt i någon 

del av ärendet, 

(f) hur många ärenden som lett till att 

domstolen gett den klagande rätt i någon 

del av ärendet samt antalet ärenden där en 

gottgörelse har kunnat erhållas, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  426 

Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 49a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 49a 

 Sanktioner 

 Medlemsstaterna ska se till att sanktioner 

utdöms i enlighet med nationell lag vid 

alla former av felaktigt inlagda uppgifter i 
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SIS, missbruk av uppgifter som lagts in i 

SIS eller utbyte av tilläggsinformation 

som sker i strid med denna förordning. 

Sådana sanktioner ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

Europol, Eurojust och Europeiska gräns- 

och kustbevakningsbyrån ska se till att 

sanktioner utdöms vid alla former av 

missbruk av uppgifter som lagts in i SIS 

av deras personal eller medlemmar i deras 

enheter med åtkomst till SIS under deras 

ledning, vilka ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

Or. en 

Motivering 

Det nuvarande rådsbeslutet om SIS inbegriper en artikel 65 om sanktioner, som inte har 

behållits i den föreslagna förordningen. Sanktioner vid missbruk av uppgifter är emellertid än 

viktigare idag med tanke på den utökade omfattningen av känsliga uppgifter som läggs in, de 

nya kategorierna för registrering och de utökade kategorierna för personer som har åtkomst 

till SIS. I enlighet med detta måste även Europol, Eurojust och Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån se till att sanktioner utdöms när uppgifter missbrukas. 

 

Ändringsförslag  427 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att dess nationella tillsynsmyndighet har 

tillgång till rådgivning från personer som 

har tillräckliga kunskaper om 

fingeravtryck. 

Or. fr 

Motivering 

Bestämmelse som även anges i Eurodacförordningen. 
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Ändringsförslag  428 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 51 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Europeiska datatillsynsmannen ska 

säkerställa att byråns behandling av 

personuppgifter utförs i enlighet med 

denna förordning. De uppgifter och 

befogenheter som avses i artiklarna 46 och 

47 i förordning (EG) nr 45/2001 ska 

tillämpas i enlighet därmed. 

1. Europeiska datatillsynsmannen ska 

säkerställa att byråns behandling av 

personuppgifter utförs i enlighet med 

denna förordning samt 

förordning 2016/679. De uppgifter och 

befogenheter som avses i artiklarna 46 och 

47 i förordning (EG) nr 45/2001 ska 

tillämpas i enlighet därmed. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  429 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De nationella 

tillsynsmyndigheterna och Europeiska 

datatillsynsmannen ska inom ramen för 

sina respektive befogenheter aktivt 

samarbeta inom sina ansvarsområden och 

säkerställa samordnad tillsyn över SIS. 

1. De nationella 

tillsynsmyndigheterna och Europeiska 

datatillsynsmannen ska inom ramen för 

sina respektive befogenheter aktivt 

samarbeta med varandra inom sina 

ansvarsområden, i enlighet med artikel 62 

i [ny förordning om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av 

personuppgifter som utförs av unionens 

institutioner, organ, kontor och byråer 

och om det fria flödet av sådana 

uppgifter]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  430 

Marie-Christine Vergiat 
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Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Europeiska kommissionen ska 

säkerställa att Europeiska 

datatillsynsmannen har de resurser som 

krävs för att fullgöra de uppgifter som den 

åläggs enligt denna förordning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  431 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 1b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Medlemsstaterna ska se till att 

effektiva, proportionella och 

avskräckande sanktioner utdöms i 

enlighet med nationell lag, om uppgifter 

som har lagts in i SIS II missbrukas eller 

om något utbyte av tilläggsinformation 

sker i strid med detta beslut. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  432 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De ska inom ramen för sina 

respektive befogenheter utbyta relevant 

information, bistå varandra vid utförandet 

av revisioner och inspektioner, utreda 

svårigheter med tolkningen eller 

utgår 
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tillämpningen av denna förordning och 

andra tillämpliga akter i 

unionslagstiftningen, undersöka problem 

som framkommer i samband med 

utövandet av oberoende tillsyn eller de 

registrerades rättigheter, utarbeta 

harmoniserade förslag till gemensamma 

lösningar på eventuella problem samt i 

förekommande fall främja medvetenheten 

om rättigheterna i fråga om 

uppgiftsskydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  433 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. För de ändamål som anges i 

punkt 2 ska de nationella 

tillsynsmyndigheterna och Europeiska 

datatillsynsmannen hålla minst två möten 

om året inom ramen för Europeiska 

dataskyddsstyrelsen, som inrättades 

genom förordning (EU) nr 2016/679. Den 

styrelse som inrättades genom förordning 

(EU) nr 2016/679 ska stå kostnaderna och 

tillhandahålla tjänster för dessa möten. 

En arbetsordning ska antas vid det första 

mötet. Ytterligare arbetsrutiner ska vid 

behov utvecklas gemensamt. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  434 

Eva Joly, Judith Sargentini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. En gemensam verksamhetsrapport 

om samordnad tillsyn ska vartannat år 

översändas av den styrelse som inrättades 

genom förordning (EU) nr 2016/679 till 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  435 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – avdelning 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Skadeståndsansvar Skadeståndsansvar och sanktioner 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  436 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Varje person eller medlemsstat 

som har lidit materiell eller immateriell 

skada till följd av en olaglig behandling 

eller av något annat handlande som är 

oförenligt med denna förordning har rätt 

till ersättning av den medlemsstat som är 

ansvarig för den uppkomna skadan. 

Denna medlemsstat ska delvis eller 

fullständigt undantas ansvar om 

medlemsstaten kan bevisa att denna inte 

kan hållas för ansvarig för skadan. 

Skadeståndsanspråk mot en medlemsstat 

för skador som avses i punkterna 1 och 2 
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regleras av bestämmelserna i den 

lagstiftning som gäller i den svarande 

medlemsstaten i enlighet med förordning 

(EU) 2016/671 samt direktiv (EU) 

2016/680. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  437 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 53 – punkt 1b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Medlemsstaterna ska vidta de 

åtgärder som krävs för att all behandling 

av uppgifter i SIS eller utbyten av 

tilläggsinformation som inte följer 

bestämmelserna i denna förordning ska 

leda till proportionella och avskräckande 

sanktioner, inklusive administrativa eller 

straffrättsliga sanktioner enligt nationell 

rätt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  438 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Byrån ska utarbeta daglig, månatlig 

och årlig statistik som visar antalet 

loggningsnoteringar per 

registreringskategori, det årliga antalet 

träffar per registreringskategori, hur många 

gånger SIS använts för sökningar och hur 

många gånger SIS använts för att lägga in, 

uppdatera eller radera registreringar totalt 

3. Byrån ska utarbeta daglig, månatlig 

och årlig statistik som visar antalet 

loggningsnoteringar per 

registreringskategori, det årliga antalet 

träffar per registreringskategori, hur många 

gånger SIS använts för sökningar och hur 

många gånger SIS använts för att lägga in, 

komplettera, uppdatera eller radera 
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och för varje medlemsstat, däribland 

statistik över det samrådsförfarande som 

avses i artikel 26. Den statistik som 

utarbetas ska inte innehålla några 

personuppgifter. Den årliga statistiska 

rapporten ska offentliggöras. 

registreringar totalt och för varje 

medlemsstat, däribland statistik över det 

samrådsförfarande som avses i artikel 26. 

Den statistik som utarbetas ska inte 

innehålla några personuppgifter. Den årliga 

statistiska rapporten ska offentliggöras. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  439 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Byrån ska tillställa 

medlemsstaterna, kommissionen, Europol 

och Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån alla statistiska 

rapporter den har utarbetat. För att 

övervaka genomförandet av unionens 

rättsakter ska kommissionen kunna begära 

att byrån regelbundet eller för särskilda 

ändamål tillhandahåller ytterligare 

specifika statistiska rapporter hur SIS och 

Sirenekommunikationen fungerar och 

används. 

5. Byrån ska tillställa 

medlemsstaterna, kommissionen, 

Europaparlamentet, Europol och 

Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån samt Europeiska 

datatillsynsmannen alla statistiska 

rapporter den har utarbetat. För att 

övervaka genomförandet av unionens 

rättsakter ska kommissionen kunna begära 

att byrån regelbundet eller för särskilda 

ändamål tillhandahåller ytterligare 

specifika statistiska rapporter hur SIS och 

Sirenekommunikationen fungerar och 

används. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  440 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Byrån ska tillställa 

medlemsstaterna, kommissionen, Europol 

5. Byrån ska tillställa 

medlemsstaterna, Europaparlamentet, 
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och Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån alla statistiska 

rapporter den har utarbetat. För att 

övervaka genomförandet av unionens 

rättsakter ska kommissionen kunna begära 

att byrån regelbundet eller för särskilda 

ändamål tillhandahåller ytterligare 

specifika statistiska rapporter hur SIS och 

Sirenekommunikationen fungerar och 

används. 

kommissionen, Europol och Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån alla 

statistiska rapporter den har utarbetat. För 

att övervaka genomförandet av unionens 

rättsakter ska kommissionen kunna begära 

att byrån regelbundet eller för särskilda 

ändamål tillhandahåller ytterligare 

specifika statistiska rapporter hur SIS och 

Sirenekommunikationen fungerar och 

används. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  441 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 6 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För tillämpningen av punkterna 3–5 i 

denna artikel och artikel 15.5 ska byrån 

inrätta, implementera och i sina tekniska 

lokaler hysa en central databas med de 

uppgifter som avses i punkt 3 i denna 

artikel och i artikel 15.5 vilka inte 

möjliggör identifiering av enskilda 

personer men gör det möjligt för 

kommissionen och de byråer som anges i 

punkt 5 att få skräddarsydd rapportering 

och statistik. Enbart för rapporterings- och 

statistikändamål ska byrån ge 

medlemsstaterna, kommissionen, Europol 

och Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån säker åtkomst till 

den centrala databasen via 

kommunikationsinfrastrukturen, med 

åtkomstkontroll och specifika 

användarprofiler. 

För tillämpningen av punkterna 3, 4 och 5 i 

denna artikel och artikel 15.5 ska byrån 

inrätta, implementera och i sina tekniska 

lokaler hysa en central databas med de 

uppgifter som avses i punkt 3 i denna 

artikel och i artikel 15.5 vilka inte 

möjliggör identifiering av enskilda 

personer men gör det möjligt för 

kommissionen och de byråer som anges i 

punkt 5 att få skräddarsydd rapportering 

och statistik. Enbart för rapporterings- och 

statistikändamål ska byrån, på begäran, ge 

medlemsstaterna, Europaparlamentet, 

Europeiska datatillsynsmannen, 

kommissionen, Europol och Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån 

handlingar och uppgifter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  442 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Två år efter det att SIS tagits i drift 

och vartannat år därefter ska byrån förse 

Europaparlamentet och rådet med en 

rapport om hur det centrala SIS och 

kommunikationsinfrastrukturen fungerat 

tekniskt, om säkerheten och om det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. 

7. Två år efter det att SIS tagits i drift 

och vartannat år därefter ska byrån förse 

Europaparlamentet och rådet med en 

rapport om hur det centrala SIS och 

kommunikationsinfrastrukturen fungerat 

tekniskt, om säkerheten, om införandet av 

det automatiska registret för identifiering 

av fingeravtryck och om det bilaterala och 

multilaterala utbytet av tilläggsinformation 

mellan medlemsstaterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  443 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Två år efter det att SIS tagits i drift 

och vartannat år därefter ska byrån förse 

Europaparlamentet och rådet med en 

rapport om hur det centrala SIS och 

kommunikationsinfrastrukturen fungerat 

tekniskt, om säkerheten och om det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. 

7. Ett år efter det att SIS tagits i drift 

och vartannat år därefter ska byrån förse 

Europaparlamentet och rådet med en 

rapport om hur det centrala SIS och 

kommunikationsinfrastrukturen fungerat 

tekniskt, om säkerheten och om det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  444 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 54 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Tre år efter det att SIS tagits i drift 

och vart fjärde år därefter ska 

kommissionen göra en övergripande 

utvärdering av det centrala SIS och det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. Den övergripande 

utvärderingen ska granska uppnådda 

resultat i relation till målen och bedöma om 

de ursprungliga förutsättningarna 

fortfarande är aktuella, hur denna 

förordning tillämpats på det centrala SIS, 

säkerheten i det centrala SIS och om några 

slutsatser kan dras beträffande den framtida 

verksamheten. Kommissionen ska 

överlämna utvärderingen till 

Europaparlamentet och rådet. 

8. Ett år efter det att SIS tagits i drift 

och vartannat år därefter ska 

kommissionen göra en övergripande 

utvärdering av det centrala SIS och det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. Den övergripande 

utvärderingen, som tar hänsyn till 

Europeiska datatillsynsmannens yttrande, 
ska granska uppnådda resultat i relation till 

målen och bedöma om de ursprungliga 

förutsättningarna fortfarande är aktuella, 

hur denna förordning tillämpats på det 

centrala SIS, säkerheten i det centrala SIS 

och om några slutsatser kan dras 

beträffande den framtida verksamheten. 

Kommissionen ska överlämna 

utvärderingen till Europaparlamentet, 

byrån för grundläggande rättigheter och 

rådet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  445 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Tre år efter det att SIS tagits i drift 

och vart fjärde år därefter ska 

kommissionen göra en övergripande 

utvärdering av det centrala SIS och det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. Den övergripande 

utvärderingen ska granska uppnådda 

resultat i relation till målen och bedöma om 

de ursprungliga förutsättningarna 

fortfarande är aktuella, hur denna 

8. Tre år efter det att SIS tagits i drift 

och vart fjärde år därefter ska 

kommissionen göra en övergripande 

utvärdering av det centrala SIS och det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. Den övergripande 

utvärderingen ska granska uppnådda 

resultat i relation till målen och bedöma om 

de ursprungliga förutsättningarna 

fortfarande är aktuella, hur denna 
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förordning tillämpats på det centrala SIS, 

säkerheten i det centrala SIS och om några 

slutsatser kan dras beträffande den framtida 

verksamheten. Kommissionen ska 

överlämna utvärderingen till 

Europaparlamentet och rådet. 

förordning tillämpats på det centrala SIS, 

säkerheten i det centrala SIS och om några 

slutsatser kan dras beträffande den framtida 

verksamheten. Denna övergripande 

utvärdering ska även omfatta införandet 

av ett automatiskt register för identifiering 

av fingeravtryck samt 

informationskampanjerna om SIS som 

anordnas av kommissionen enligt 

artikel 19. Kommissionen ska överlämna 

utvärderingen till Europaparlamentet och 

rådet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  446 

Marie-Christine Vergiat 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Tre år efter det att SIS tagits i drift 

och vart fjärde år därefter ska 

kommissionen göra en övergripande 

utvärdering av det centrala SIS och det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. Den övergripande 

utvärderingen ska granska uppnådda 

resultat i relation till målen och bedöma om 

de ursprungliga förutsättningarna 

fortfarande är aktuella, hur denna 

förordning tillämpats på det centrala SIS, 

säkerheten i det centrala SIS och om några 

slutsatser kan dras beträffande den framtida 

verksamheten. Kommissionen ska 

överlämna utvärderingen till 

Europaparlamentet och rådet. 

8. Ett år efter det att SIS tagits i drift 

och vart fjärde år därefter ska 

kommissionen göra en övergripande 

utvärdering av det centrala SIS och det 

bilaterala och multilaterala utbytet av 

tilläggsinformation mellan 

medlemsstaterna. Den övergripande 

utvärderingen ska granska uppnådda 

resultat i relation till målen och bedöma om 

de ursprungliga förutsättningarna 

fortfarande är aktuella, hur denna 

förordning tillämpats på det centrala SIS, 

säkerheten i det centrala SIS och om några 

slutsatser kan dras beträffande den framtida 

verksamheten. Kommissionen ska 

överlämna utvärderingen till 

Europaparlamentet och rådet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  447 
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Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 8a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. Ett år efter det att denna 

förordning har trätt i kraft ska 

kommissionen samt byrån utveckla det 

automatiska registret för identifiering av 

fingeravtryck. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  448 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 8b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8b. Två år efter att denna förordning 

har trätt i kraft ska medlemsstaterna har 

påbörjat de nödvändiga anpassningarna 

inför införandet av det automatiska 

registret för identifiering av fingeravtryck. 

Or. fr 

Ändringsförslag  449 

Miriam Dalli, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 54a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 54a 

 Utövande av delegeringen 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den befogenhet att anta delegerade 
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akter som avses i artiklarna 8.4, 12.7, 

32.5, 42.4, 51.3 och 75.2a ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med 

den ... [datum för denna förordnings 

ikraftträdande]. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 8.4, 12.7, 32.5, 42.4, 

51.3 och 75.2a får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 

får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

 4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat 

i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. 

 5. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 6. En delegerad akt som antagits enligt 

artiklarna 8.4, 12.7, 32.5, 42.4, 51.3 och 

75.2a ska endast träda i kraft om varken 

Europaparlamentet eller rådet inom en 

period på två månader från 

delgivningsdagen har invänt mot den 

delegerade akten eller om både 

Europaparlamentet och rådet före 

utgången av denna period har underrättat 

kommissionen om att de har beslutat att 

inte invända. Denna period ska förlängas 

med två månader på Europaparlamentets 

eller rådets initiativ. 

Or. en 
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Motivering 

Eftersom delegerade akter har förslagits tidigare i texten är det nödvändigt att inbegripa 

relevanta bestämmelser om verkställandet av denna delegering. 

 


