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Ændringsforslag 1
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 78, stk. 2, litra d), litra e), og litra 
g), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 87, stk. 
2, litra c) og artikel 88, stk. 2, litra a),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 78, stk. 2, litra d), litra e), og litra 
g), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 87, stk. 
2, litra a) og c) og artikel 88, stk. 2, litra a),

Or. en

Begrundelse

Retsgrundlag vedrørende de elementer, der vedrører indsamling, opbevaring, behandling, 
analyse og udveksling af relevante oplysninger med henblik på retshåndhævelse (den 
foreløbige aftale-gule del)

Ændringsforslag 2
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Præambel – nr. 2 – betragtning 5b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b a) Med henblik på at udføre de 
opgaver, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/18961a, er det også nødvendigt, at 
den europæiske grænse- og kystvagts 
stående korps har adgang til Eurodac for 
at søge efter oplysninger via sin egen 
tekniske grænseflade, som eu-LISA bør 
udvikle og vedligeholde i samarbejde med 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning. Operationelle erfaringer 
fra tidligere udsendelser af personale fra 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning viser de vanskeligheder, 
som holdmedlemmerne ud fra et juridisk, 
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teknisk og praktisk synspunkt har haft 
med at anvende nationale IT-systemer 
eller grænseflader for at få adgang til 
Eurodac. For at maksimere sin 
operationelle støtte og kapacitet bør Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning kunne basere sig på sin 
egen kapacitet, som også omfatter 
velfungerende IT-systemer.
______________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1896 af 13. 
november 2019 om den europæiske 
grænse- og kystvagt og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) 
2016/1624 (EUT L 295 af 14.11.2019, s. 
1).

Or. en

Ændringsforslag 3
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Præambel – nr. 2 – betragtning 5c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Med henblik på at styre irregulær 
migration er det ligeledes nødvendigt at 
give eu-LISA mulighed for at udarbejde 
statistikker på tværs af systemerne ved 
hjælp af oplysninger fra Eurodac, 
visuminformationssystemet, ETIAS og 
ind- og udrejsesystemet. Med henblik på at 
præcisere indholdet i disse statistikker på 
tværs af systemerne bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser."

(5c) Med henblik på at bistå 
medlemsstaterne i kontrollen med illegal 
immigration er det ligeledes nødvendigt at 
give eu-LISA mulighed for at udarbejde 
statistikker på tværs af systemerne ved 
hjælp af oplysninger fra relevante EU-
databaser, navnlig Eurodac, 
visuminformationssystemet, ETIAS og 
ind- og udrejsesystemet og 
Schengeninformationssystemet. Med 
henblik på at præcisere indholdet i disse 
statistikker på tværs af systemerne bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
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hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser."

Or. en

Ændringsforslag 4
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Præambel – nr. 3 – betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Til disse formål er det nødvendigt 
at oprette et system benævnt "Eurodac", 
som består af et centralt system og af det 
fælles identitetsregister oprettet ved 
forordning (EU) 2019/818, som skal drive 
en central elektronisk database med 
biometriske oplysninger, samt de 
elektroniske midler til videregivelse 
mellem disse [det centrale system og det 
fælles identitetsregister] og 
medlemsstaterne, herefter benævnt 
"kommunikationsinfrastrukturen".

(6) Til disse formål er det nødvendigt 
at oprette et system benævnt "Eurodac", 
som består af et centralt system og af det 
fælles identitetsregister oprettet ved 
forordning (EU) 2019/818, som skal drive 
en central elektronisk database med 
biometriske og alfanumeriske oplysninger, 
samt de elektroniske midler til 
videregivelse mellem disse [det centrale 
system og det fælles identitetsregister] og 
medlemsstaterne, herefter benævnt 
"kommunikationsinfrastrukturen".

Or. en

Ændringsforslag 5
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Præambel – nr. 5 – betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at Eurodac effektivt kan bistå 
med kontrollen af irregulær migration til 
og opdagelsen af sekundære bevægelser 
inden for EU, er det derudover nødvendigt 
at gøre det muligt at optælle antallet af 
både ansøgere og ansøgninger i systemet 
ved at sammenkæde alle datasæt 
vedrørende en person, uanset hvilken 

(14) "For at Eurodac effektivt kan bistå 
med kontrollen af illegal immigration til 
Unionen og opdagelsen af sekundære 
bevægelser inden for Unionen, er det 
derudover nødvendigt at gøre det muligt at 
optælle antallet af både ansøgere og 
ansøgninger i systemet ved at 
sammenkæde alle datasæt vedrørende en 
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kategori den pågældende tilhører, i en 
enkelt sekvens.

person, uanset hvilken kategori den 
pågældende tilhører, i en enkelt sekvens."

Or. en

Ændringsforslag 6
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 9 – artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bistå med kontrollen af irregulær 
immigration til Unionen og opdagelse af 
sekundære bevægelser inden for Unionen 
og med identifikationen af 
tredjelandsstatsborgere og statsløse med 
ulovligt ophold med henblik på at 
fastlægge, hvilke hensigtsmæssige 
foranstaltninger medlemsstaterne skal 
træffe

c) bistå med kontrollen af illegal 
immigration til Unionen og opdagelse af 
sekundære bevægelser inden for Unionen 
og med identifikationen af 
tredjelandsstatsborgere og statsløse med 
ulovligt ophold med henblik på at 
fastlægge, hvilke hensigtsmæssige 
foranstaltninger medlemsstaterne skal 
træffe

Or. en

Ændringsforslag 7
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 9 – artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fastsætte betingelserne for, at 
medlemsstaternes udpegede myndigheder 
og Den Europæiske Politienhed (Europol) 
kan anmode om at sammenligne 
biometriske eller alfanumeriske 
oplysninger med de oplysninger, der er 
lagret i det centrale system med henblik på 
retshåndhævelse for at forebygge, afsløre 
og efterforske terrorhandlinger og andre 
alvorlige lovovertrædelser

d) fastsætte betingelserne for, at 
medlemsstaternes udpegede myndigheder 
og Den Europæiske Politienhed (Europol) 
kan anmode om at sammenligne 
biometriske eller alfanumeriske 
oplysninger med de oplysninger, der er 
lagret i det centrale system og i det fælles 
identitetsregister (CIR) med henblik på 
retshåndhævelse for at forebygge, afsløre 
og efterforske terrorhandlinger og andre 
alvorlige lovovertrædelser;
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Or. en

Ændringsforslag 8
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 9 – artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af 
oprindelsesmedlemsstatens behandling af 
oplysninger, som er bestemt til Eurodac, i 
databaser, som er oprettet i henhold til 
dennes nationale lovgivning, må 
biometriske oplysninger og andre 
personoplysninger kun behandles i 
Eurodac til de formål, der er fastsat i denne 
forordning, i forordning (EU) XXX/XXX 
[forordningen om asylforvaltning og 
migrationsstyring] og i forordning (EU) 
XXX/XXX [genbosætningsforordningen] 
."

2. Med forbehold af 
oprindelsesmedlemsstatens behandling af 
oplysninger, som er bestemt til Eurodac, i 
databaser, som er oprettet i henhold til 
dennes nationale lovgivning, må 
biometriske oplysninger og andre 
personoplysninger kun behandles i 
Eurodac til de formål, der er fastsat i denne 
forordning og i forordningerne (EU) 
XXX/XXX [forordningen om 
asylforvaltning og migrationsstyring], 
(EU) XXX/XXX 
[genbosætningsforordningen], (EU) 
2019/818, (EU) XXX/XXX [forordning 
om visuminformationssystemet (VIS)] og 
(EU) 2018/1240.";

Or. en

Ændringsforslag 9
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 10 -a (ny) – artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "genbosat tredjelandsstatsborger 
eller statsløs": en tredjelandsstatsborger 
eller statsløs, der efter en 
genbosætningsprocedure i henhold til 
national lovgivning eller til [forordning 
(EU) XXX/XXX] 
[genbosætningsforordningen], rejser ind 
på genbosætningsmedlemsstatens område.
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Or. en

Ændringsforslag 10
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 11 – artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Alle datasæt, der er registreret i 
Eurodac, og som vedrører den samme 
tredjelandsstatsborger eller statsløse 
person, kædes sammen i en sekvens. Hvis 
der foretages en søgning med fingeraftryk 
i datasættet for en tredjelandsstatsborger 
eller en statsløs person, og der opnås et hit 
på mindst ét andet sæt af fingeraftryk i et 
andet datasæt vedrørende den pågældende 
tredjelandsstatsborger eller statsløse 
person, kæder Eurodac automatisk disse 
datasæt sammen på grundlag af 
sammenligningen af fingeraftryk. Hvis det 
er nødvendigt, kontrolleres og bekræftes 
sammenligningen af et fingeraftryk af en 
fingeraftryksekspert i overensstemmelse 
med artikel 26. Hvis 
modtagermedlemsstaten bekræfter hittet, 
sender den en meddelelse til eu-LISA, som 
bekræfter sammenkædningen.

6. Alle datasæt, der er registreret i 
Eurodac, og som vedrører den samme 
tredjelandsstatsborger eller statsløse 
person, kædes sammen i en sekvens. Hvis 
der foretages en automatisk 
sammenligning i overensstemmelse med 
artikel 15 og 16, og der opnås et hit med 
mindst ét andet sæt fingeraftryks- og 
ansigtsbilledoplysninger eller 
ansigtsbilledoplysninger alene i et andet 
datasæt svarende til den samme 
tredjelandsstatsborger eller statsløse 
person, forbinder Eurodac automatisk 
disse datasæt på grundlag af 
sammenligningen. Resultatet af 
sammenligningen kontrolleres og 
verificeres af en ekspert i 
overensstemmelse med artikel 26, stk. 4 og 
5. Hvis modtagermedlemsstaten bekræfter 
hittet, sender den en meddelelse til eu-
LISA, som bekræfter sammenkædningen.

Or. en

Ændringsforslag 11
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 12 – artikel 8c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8ca
Adgang til Eurodac for den europæiske 
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grænse- og kystvagts stående korps
Med henblik på udførelsen af de opgaver, 
der er fastsat i forordning (EU) 
2019/1896, navnlig de opgaver, der 
kræver udøvende beføjelser, jf. artikel 55, 
stk. 7, litra a) og g), i nævnte forordning, 
og ydelse af operationel støtte til 
gennemførelsen af [forordning (EU) XXX 
/XXX] [screeningforordningen], har 
medlemmerne af holdene som defineret i 
artikel 2, nr. 17, i forordning (EU) 
nr.2019/1896 adgang til Eurodac.
Holdmedlemmerne har adgang til og kan 
søge i Eurodac via dens egen tekniske 
grænseflade, som udvikles og 
vedligeholdes af eu-LISA i samarbejde 
med Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning. En sådan 
teknisk grænseflade skal omfatte en 
mekanisme til egenkontrol og registrering 
for at sikre, at databehandlingen er lovlig, 
og at databeskyttelseskravene som fastsat i 
forordning (EU) 2018/1725 overholdes.

Or. en

Begrundelse

Denne nye artikel præciserer de nærmere bestemmelser for Frontex' adgang til Eurodac, som 
er begrænset til medlemmer af den europæiske grænse- og kystvagts (stående korps) 
holdmedlemmer med henblik på gennemførelsen af de opgaver, som de er blevet pålagt af 
EU's lovgivere. Denne nye artikel følger den tilgang, som EU-lovgiveren har anlagt for så 
vidt angår de europæiske grænse- og kystvagters adgang til SIS (jf. artikel 36 i forordning 
2018/1861) og til VIS (jf. kompromisteksten til den nye VIS-forordning, artikel 45d og 
artikel 45e), som pålægger agenturet at udvikle sin egen infrastruktur, grænseflade eller 
adgangspunkt til EU-informationssystemet.

Ændringsforslag 12
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 13 – artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. eu-Lisa udarbejder hver måned en 1. eu-Lisa udarbejder hver måned en 
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statistik over det centrale systems arbejde 
med angivelse af navnlig:

statistik over det centrale systems og det 
fælles identitetsregisters arbejde med 
angivelse af navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 13
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 13 – artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antallet af afviste ansøgere efter den 
i artikel 4, stk. 6, omhandlede 
sammenkædningsproces og i henhold til 
artikel 12, litra za)

b) antallet af afviste ansøgere efter den 
i artikel 4, stk. 6, omhandlede 
sammenkædningsproces og i henhold til 
artikel 12, litra x,

Or. en

Ændringsforslag 14
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 13 – artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at støtte det mål, 
der er omhandlet i artikel 1, litra c), 
udarbejder eu-LISA månedlige statistikker 
på tværs af systemerne. Disse statistikker 
gør det ikke muligt at identificere 
enkeltpersoner, og de anvender oplysninger 
fra Eurodac, visuminformationssystemet, 
ETIAS og ind- og udrejsesystemet.

3. Med henblik på at støtte det mål, 
der er omhandlet i artikel 1, litra c), 
udarbejder eu-LISA månedlige statistikker 
på tværs af systemerne. Disse statistikker 
gør det ikke muligt at identificere 
enkeltpersoner, og de anvender oplysninger 
fra Eurodac, visuminformationssystemet, 
ETIAS, ind- og udrejsesystemet og 
Schengeninformationssystemet.

Or. en

Begrundelse

Analysen på tværs af systemerne vil være en kritisk funktion i det centrale register for 
rapportering og statistik (CRRS), der er fastlagt i interoperabilitetsforordningerne. Denne 
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analyse på tværs af systemerne vil kun være fuldstændig, hvis der tages hensyn til relevante 
SIS-statistikker, navnlig SIS-indberetninger, der er foretaget på grundlag af afgørelser om 
tilbagesendelse. Dette bør altsammen føre til mere nøjagtige analyser med henblik på mere 
evidensbaserede operationelle og politiske beslutninger.

Ændringsforslag 15
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 13 – artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse statistikker stilles til rådighed for 
Kommissionen, [Den Europæiske Unions 
Asylagentur], Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning og 
medlemsstaterne. Kommissionen 
præciserer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter indholdet af de 
månedlige statistikker på tværs af 
systemerne. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. 
artikel 41a, stk. 2.

Disse statistikker stilles til rådighed for 
Kommissionen, medlemsstaterne og de 
relevante EU-agenturer, især [Den 
Europæiske Unions Asylagentur], Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og Europol. 
Kommissionen præciserer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter indholdet af de 
månedlige statistikker på tværs af 
systemerne. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. 
artikel 41a, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Statistikkerne på tværs af systemerne bør være tilgængelige for de relevante RIA-agenturer, 
herunder Europol. Disse statistikker kan navnlig give Europol værdifulde oplysninger og 
tjene til at målrette og optrævle kriminelle netværk, der er involveret i menneskesmugling og -
handel.

Ændringsforslag 16
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 13 – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På Kommissionens anmodning 
forsyner eu-LISA den med statistikker om 

4. På Kommissionens anmodning 
forsyner eu-LISA den med statistikker om 
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specifikke aspekter, der er forbundet med 
gennemførelsen af denne forordning, og 
med de statistikker, der er omhandlet i stk. 
1, og gør dem på anmodning tilgængelig 
for en medlemsstat og for [Den 
Europæiske Unions Asylagentur].

specifikke aspekter, der er forbundet med 
gennemførelsen af denne forordning, og 
med de statistikker, der er omhandlet i stk. 
1, og gør dem på anmodning tilgængelig 
for en medlemsstat og for de relevante EU-
agenturer, navnlig [Den Europæiske 
Unions Asylagentur], Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
og Europol.

Or. en

Ændringsforslag 17
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 13 – artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. eu-LISA lagrer de oplysninger, der 
er omhandlet i denne artikels stk. 1-4, og 
som ikke gør det muligt at identificere 
personer, til forsknings- og analyseformål 
og giver dermed myndighederne i stk. 3 
mulighed for at indhente rapporter og 
statistikker i det centrale register for 
rapportering og statistik som omhandlet i 
artikel 39 i forordning (EU) 2019/818.

5. eu-LISA lagrer de oplysninger, der 
er omhandlet i denne artikels stk. 1-4, som 
ikke gør det muligt at identificere 
enkeltpersoner, med henblik på forskning 
og analyse.

Or. en

Begrundelse

Allerede omfattet af artikel 9, stk. 6.

Ændringsforslag 18
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 13 – artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. eu-LISA, Kommissionen, [Den 6. eu-LISA, Kommissionen og de 
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Europæiske Unions Asylagentur] og de 
myndigheder, hver medlemsstat har 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
28, stk. 2, skal gives adgang til det centrale 
register for rapportering og statistik, som er 
omhandlet i artikel 39 i forordning (EU) 
2019/818. Autoriserede brugere i andre 
agenturer på området retlige og indre 
anliggender kan også gives adgang, hvis 
denne adgang er relevant for 
gennemførelsen af deres opgaver."

myndigheder, hver medlemsstat har 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
28, stk. 2, skal gives adgang til det centrale 
register for rapportering og statistik, som er 
omhandlet i artikel 39 i forordning (EU) 
2019/818. Autoriserede brugere af de 
relevante agenturer på området retlige og 
indre anliggender, navnlig [Den 
Europæiske Unions Asylagentur], Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og Europol, kan også få 
adgang, hvis en sådan adgang er relevant 
for udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 19
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 14 – artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne optager 
biometriske oplysninger af alle ansøgere 
om international beskyttelse, der er fyldt 
seks år, i forbindelse med den screening, 
der er omhandlet i forordning (EU) 
XXX/XXX [screeningsforordningen], 
eller, hvis der ikke har kunnet optages 
biometriske oplysninger i forbindelse med 
screeningen, eller hvis ansøgeren ikke har 
været omfattet af en screening, når 
ansøgningen om international beskyttelse 
registreres, jf. artikel 27 i forordning (EU) 
XXX/XXX [asylprocedureforordningen], 
og videregiver snarest muligt og senest 72 
timer efter optagelsen af de biometriske 
oplysninger disse sammen med de i artikel 
12, litra c)-p), i nærværende forordning 
omhandlede oplysninger til det centrale 
system og til CIR, hvis det er relevant, i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2.

1. hver medlemsstat optager 
biometriske data for alle ansøgere om 
international beskyttelse, der er mindst 
seks år gamle:

a) ved registreringen af ansøgningen om 
international beskyttelse, jf. artikel 27 i 
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forordning (EU) XXX/XXX [forordningen 
om asylprocedurer] eller
b) ved indgivelsen af ansøgningen om 
international beskyttelse, hvis 
ansøgningen indgives ved et 
grænseovergangssted eller i en 
transitzone af en person, der ikke opfylder 
indrejsebetingelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 2016/399.
Hver medlemsstat videregiver snarest 
muligt men senest 72 timer efter 
optagelsen af de biometriske oplysninger 
fra ansøgeren om international 
beskyttelse disse oplysninger sammen med 
de oplysninger, der er omhandlet i artikel 
12, stk. 1, til det centrale system og til 
CIR, alt efter hvad der er relevant, i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 20
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 14 – artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 
XXX/XXX [ screeningsforordningen] 
finder anvendelse, og personen ansøger 
om international beskyttelse i forbindelse 
med en screening, skal hver medlemsstat 
for hver ansøger om international 
beskyttelse, der er fyldt seks år, anvende 
de biometriske oplysninger, der er optaget 
i forbindelse med en screening, og 
videregive disse sammen med de i artikel 
12, litra c)-p), i nærværende forordning 
omhandlede oplysninger til det centrale 
system og til CIR, hvis det er relevant, i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, 
senest 72 timer efter registreringen af 
ansøgningen, jf. artikel 27 i forordning 
(EU) XXX/XXX 

udgår
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[asylprocedureforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 21
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 14 – artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På den berørte medlemsstats 
anmodning kan de biometriske oplysninger 
også optages og videregives på denne 
medlemsstats vegne af medlemmer af 
europæiske grænse- og kystvagthold eller 
af eksperter fra asylstøtteholdene, når de 
udfører opgaver og udøver beføjelser i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2019/1896 og forordning (EU) XXX/XXX 
[forordningen om EU's Asylagentur].

3. På den berørte medlemsstats 
anmodning kan de biometriske og 
alfanumeriske oplysninger også optages 
og videregives på denne medlemsstats 
vegne af medlemmer af europæiske 
grænse- og kystvagthold eller af eksperter 
fra asylstøtteholdene, når de udfører 
opgaver og udøver beføjelser i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2019/1896 og forordning (EU) XXX/XXX 
[forordningen om EU's Asylagentur].

Or. en

Begrundelse

Dette forslag indeholder en vigtig tilføjelse, som er at overføre relevante alfanumeriske 
oplysninger om asylansøgere eller ulovlige migranter til Eurodac. Dette ændringsforslag vil i 
fremtiden i højere grad støtte værtsmedlemsstaten ved på vegne af den kompetente myndighed 
at fremsende ikke blot de biometriske data, men også de alfanumeriske, der bør indsamles i 
forbindelse med den samme proces for screening af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 22
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 14 – artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en tredjelandsstatsborger 
eller statsløs, der opholder sig ulovligt i en 
medlemsstat, indgiver en ansøgning om 
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international beskyttelse samtidig med 
eller efter pågribelsen, fritages denne 
medlemsstat ikke fra forpligtelsen til at 
optage og registrere biometriske 
oplysninger om den pågældende 
tredjelandsstatsborger eller statsløse 
person i overensstemmelse med artikel 14. 

Or. en

Ændringsforslag 23
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 14 – artikel 10 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hvis en tredjelandsstatsborger 
eller statsløs, der er blevet pågrebet i 
forbindelse med irregulært at have 
passeret en ydre grænse, indgiver en 
ansøgning om international beskyttelse 
samtidig med eller efter pågribelsen, 
fritages denne medlemsstat ikke fra 
forpligtelsen til at optage og registrere 
biometriske oplysninger om den 
pågældende tredjelandsstatsborger eller 
statsløse person i overensstemmelse med 
artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 24
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 14 – artikel 10 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. I de tilfælde, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 4a og 4b, genanvender 
medlemsstaterne de biometriske data, der 
er optaget i henhold til artikel 13 og 14, 



AM\1220068DA.docx 17/27 PE661.979v01-00

DA

med henblik på videregivelse til det 
centrale system og i det fælles 
identitetsregister i henhold til 
nærværende artikels stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 25
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 16 – artikel 12 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det centrale system og i CIR, hvis det er 
relevant, registreres kun følgende 
oplysninger:

I det centrale system og i CIR, hvis det er 
relevant, registreres kun følgende 
oplysninger, i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 2:

Or. en

Ændringsforslag 26
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 16 – artikel 12 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) dato for videregivelse af 
oplysningerne til det centrale system og til 
CIR, hvis det er relevant

o) dato for videregivelse af 
oplysningerne til det centrale system og til 
CIR, hvis det er relevant, i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 27
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 16 a (nyt) – artikel 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Indsamling og videregivelse af 

fingeraftryks- og ansigtsbilledoplysninger
1. De enkelte medlemsstater optager 
omgående fingeraftryk af samtlige fingre 
og et ansigtsbillede af alle genbosatte 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse, der 
er fyldt seks år, ved ankomsten til 
medlemsstatens territorium, og sender 
fingeraftrykkene og ansigtsbilledet 
sammen med de andre oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 10 forordning (EU) 
nr…/..., til det centrale system.
Manglende opfyldelse af kravet om straks 
at optage alle fingeraftryk og 
ansigtsbilledet fritager ikke 
medlemsstaterne for deres pligt til at 
optage fingeraftryk eller ansigtsbillede og 
sende dem til det centrale system. Såfremt 
fingerspidsernes tilstand ikke gør det 
muligt at optage fingeraftryk af en 
kvalitet, der kan bruges til hensigtsmæssig 
sammenligning i medfør af artikel 26, 
optager oprindelsesmedlemsstaten på ny 
ansøgerens fingeraftryk og sender dem 
igen snarest muligt og senest 48 timer 
efter vellykket fingeraftryksoptagelse.
2. Når det ikke er muligt at optage 
fingeraftryk, ansigtsbillede eller begge 
dele af en genbosat tredjelandsstatsborger 
eller statsløs på grund af foranstaltninger, 
der træffes af hensyn til den pågældendes 
helbred eller af hensyn til 
folkesundheden, optager og videresender 
medlemsstaterne som en undtagelse fra 
stk. 1 sådanne fingeraftryk, et sådant 
ansigtsbillede eller begge dele snarest 
muligt og senest 48 timer efter, at disse 
sundhedsmæssige hensyn ikke længere er 
nødvendige.

Or. en
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Begrundelse

Genindførelse af Parlamentets holdning til denne kategori af personer, der skal registreres i 
Eurodac. Yderligere forklaringer findes i ordførerens begrundelse.

Ændringsforslag 28
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 16 b (nyt) – artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Registrering af oplysninger

I det centrale system registreres kun 
følgende oplysninger: 
a) fingeraftryksoplysninger
b) et ansigtsbillede
c) efternavn(e) og fornavn(e), 
fødenavn(e) og tidligere anvendte navne 
og eventuelle kaldenavne, som kan 
registreres særskilt
d) nationalitet(er)
e) fødested og fødselsdato
f) genbosættelsesmedlemsstaten, sted 
og dato for registreringen
g) køn
h) i givet fald identitetsdokumentets 
eller rejsedokumentets art og nummer 
udstedelseslandets kode på tre bogstaver 
og gyldighed
i) det referencenummer, 
oprindelsesmedlemsstaten bruger
j) dato for optagelse af fingeraftryk 
og/eller ansigtsbillede
k) dato for videregivelse af 
oplysningerne til det centrale system
l) operatørens brugernavn.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 17 – artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den pågældende medlemsstat 
videregiver snarest muligt og senest 72 
timer efter datoen for pågribelsen til det 
centrale system og til CIR, hvis det er 
relevant, følgende oplysninger vedrørende 
de i stk. 1 omhandlede 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som 
ikke afvises:

2. Den pågældende medlemsstat 
videregiver snarest muligt og senest 72 
timer efter datoen for pågribelsen til det 
centrale system og til CIR, hvis det er 
relevant, i overensstemmelse med artikel 
4, stk. 2, følgende oplysninger vedrørende 
de i stk. 1 omhandlede 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som 
ikke afvises:

Or. en

Ændringsforslag 30
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
 Dispositive del – nr. 17 – artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. På den berørte medlemsstats 
anmodning kan de biometriske oplysninger 
også optages og videregives på denne 
medlemsstats vegne af medlemmer af 
europæiske grænse- og kystvagthold eller 
af eksperter fra asylstøtteholdene, når de 
udfører opgaver og udøver beføjelser i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2019/1896 og forordning (EU) XXX/XXX 
[forordningen om EU's Asylagentur].

7. På den berørte medlemsstats 
anmodning kan de biometriske og 
alfanumeriske oplysninger også optages 
og videregives på denne medlemsstats 
vegne af medlemmer af europæiske 
grænse- og kystvagthold eller af eksperter 
fra asylstøtteholdene, når de udfører 
opgaver og udøver beføjelser i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2019/1896 og forordning (EU) XXX/XXX 
[forordningen om EU's Asylagentur].

Or. en

Begrundelse

Dette forslag indeholder en vigtig tilføjelse, som er at overføre relevante alfanumeriske 
oplysninger om asylansøgere eller ulovlige migranter til Eurodac. Dette ændringsforslag vil i 
fremtiden i højere grad støtte værtsmedlemsstaten ved på vegne af den kompetente myndighed 
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at fremsende ikke blot de biometriske data, men også de alfanumeriske, der bør indsamles i 
forbindelse med den samme proces for screening af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 31
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 18 – artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den pågældende medlemsstat 
videregiver snarest muligt og senest 72 
timer efter , at det er blevet konstateret, at 
tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse 
person opholder sig ulovligt, til det centrale 
system og til CIR, hvis det er relevant, 
følgende oplysninger vedrørende de i stk. 1 
omhandlede tredjelandsstatsborgere eller 
statsløse:

2. Den pågældende medlemsstat 
videregiver snarest muligt og senest 72 
timer efter , at det er blevet konstateret, at 
tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse 
person opholder sig ulovligt, til det centrale 
system og til CIR, hvis det er relevant, i 
overensstemmelse med artikel 4, stk.2, 
følgende oplysninger vedrørende de i stk. 1 
omhandlede tredjelandsstatsborgere eller 
statsløse:

Or. en

Ændringsforslag 32
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 19 – kapitel IVa

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Efter artikel 14 indsættes følgende 
kapitel:

udgår 

"KAPITEL IVa (Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

tredjelandsstatsborgere eller statsløse 
personer, der ilandsættes efter en 

eftersøgnings- og redningsoperation
Artikel 14 a

Indsamling og videregivelse af 
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biometriske oplysninger
1. Medlemsstaterne optager 
omgående biometriske oplysninger af alle 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse, der 
er fyldt seks år, og som ilandsættes efter 
en eftersøgnings- og redningsoperation, 
jf. forordning (EU) XXX/XXX 
[forordningen om asylforvaltning og 
migrationsstyring].
2. Den pågældende medlemsstat 
videregiver snarest muligt og senest 72 
timer efter datoen for ilandsætningen til 
det centrale system og til CIR, hvis det er 
relevant, følgende oplysninger vedrørende 
de i stk. 1 omhandlede 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse:
a) fingeraftryksoplysninger
b) et ansigtsbillede
c) efternavn(e) og fornavn(e), 
fødenavn(e) og tidligere anvendte navne 
og eventuelle kaldenavne, som kan 
registreres særskilt
d) nationalitet(er)
e) fødselsdato
f) fødested
g) oprindelsesmedlemsstat, sted og 
dato for ilandsætningen
h) køn
i) hvis det forefindes, 
identitetsdokumentets eller 
rejsedokumentets type og nummer, 
udstedelseslandets kode på tre bogstaver 
og udløbsdato
j) hvis det forefindes, en scannet 
farvekopi af et identitets- eller 
rejsedokument med en angivelse af dets 
ægthed, eller, hvis dette ikke forefindes, et 
andet dokument, der letter 
identifikationen af 
tredjelandsstatsborgeren eller den 
statsløse person, med en angivelse af dets 
ægthed
k) det referencenummer, 
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oprindelsesmedlemsstaten bruger
l) dato for optagelse af biometriske 
oplysninger
m) dato for videregivelse af 
oplysningerne til det centrale system og til 
CIR, hvis det er relevant
n) operatørens brugernavn
o) når det i henhold til stk. 6 er 
relevant, datoen, hvor den pågældende 
forlod eller blev udsendt af 
medlemsstaternes område
p) tilflytningsmedlemsstaten i 
henhold til artikel 14b, stk. 1
q) når det er relevant, det faktum, at 
der er blevet ydet bistand til frivillig 
tilbagevenden og reintegration
r) det faktum, at personen kan 
udgøre en trussel mod den interne 
sikkerhed som resultat af den i forordning 
(EU) XXX/XXX [screeningsforordningen] 
omhandlede screening.
4. Manglende overholdelse af den i 
nærværende artikels stk. 2 omhandlede 
frist på 72 timer fritager ikke 
medlemsstaterne for deres pligt til at 
optage og videresende de biometriske 
oplysninger til CIR. Når fingerspidsernes 
tilstand ikke gør det muligt at optage 
fingeraftryk af en kvalitet, der kan bruges 
til hensigtsmæssig sammenligning i 
medfør af artikel 26, optager 
oprindelsesmedlemsstaten på ny 
fingeraftryk af de ilandsatte personer, jf. 
nærværende artikels stk. 1, og sender dem 
igen snarest muligt og senest 48 timer 
efter vellykket fingeraftryksoptagelse.
5. Når det ikke er muligt at optage 
biometriske oplysninger af en pågrebet 
person på grund af foranstaltninger 
truffet af hensyn til vedkommendes 
helbred eller beskyttelsen af 
folkesundheden, optager og videresender 
den berørte medlemsstat som en 
undtagelse fra stk. 1 de biometriske 
oplysninger snarest muligt og senest 48 
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timer efter, at det ikke længere er 
nødvendigt at tage disse sundhedsmæssige 
hensyn.
I tilfælde af alvorlige tekniske problemer 
kan medlemsstaterne forlænge tidsfristen 
på 72 timer i stk. 2 med op til 48 timer 
med henblik på at gennemføre deres 
nationale beredskabsplaner.
6. Så snart oprindelsesmedlemsstaten 
sikrer, at den pågældende person, hvis 
data er registreret i Eurodac i henhold til 
stk. 1, har forladt medlemsstaternes 
område, i overensstemmelse med en 
afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse, opdaterer den det datasæt, 
som er registreret i henhold til stk. 2, 
vedrørende den pågældende ved at tilføje 
den dato, hvor den pågældende blev 
udsendt eller forlod området.
7. På den berørte medlemsstats 
anmodning kan de biometriske 
oplysninger også optages og videregives 
på denne medlemsstats vegne af 
medlemmer af europæiske grænse- og 
kystvagthold eller af eksperter fra 
asylstøtteholdene, når de udfører opgaver 
og udøver beføjelser i overensstemmelse 
med forordning (EU) 2019/1896 og 
forordning (EU) XXX/XXX [forordningen 
om EU's Asylagentur].
8. Hvert datasæt, der indsamles og 
videregives i overensstemmelse med stk. 1, 
kædes sammen med andre datasæt 
vedrørende samme tredjelandsstatsborger 
eller statsløse person i en sekvens, jf. 
artikel 4, stk. 6.
9. Et datasæt i henhold til stk. 1 
anses for oprettet med henblik på artikel 
27, stk. 1, i forordning (EU) 818/2019, når 
alle oplysningerne i litra a)-f) og h) er 
registreret."

Or. en
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Begrundelse

Indføjelsen af dette kapitel vil skabe en ny kategori, som mangler væsentlig begrundelse og i 
sidste ende vil skabe en pull-faktor. Personer, der sættes i land efter en eftersøgnings- og 
redningsoperation, bør registreres som personer, der passerer grænsen ulovligt, som det er 
tilfældet i øjeblikket.

Ændringsforslag 33
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 21 -a (nyt) – artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på artikel 12a lagres 
alle datasæt vedrørende en genbosat 
tredjelandsstatsborger eller en statsløs 
person i det centrale system i fem år fra 
den dato, hvor fingeraftrykkene blev 
optaget.

Or. en

Ændringsforslag 34
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 21 -b (nyt) – artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter udløbet af de i nærværende 
artikels stk. 1-3a omhandlede 
lagringsperioder slettes de pågældende 
oplysninger om de registrerede fra det 
centrale system og fra CIR, hvis det er 
relevant.

4. Efter udløbet af de i nærværende 
artikels stk. 1-3a omhandlede 
lagringsperioder slettes de pågældende 
oplysninger om de registrerede automatisk 
fra det centrale system og fra CIR, hvis det 
er relevant."

Or. en

Ændringsforslag 35
Jorge Buxadé Villalba
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Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 22 – artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mærkning og blokering af oplysninger Mærkning af oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 36
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Dispositive del – nr. 22 – artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den oprindelsesmedlemsstat, der 
har indrømmet international beskyttelse til 
en person, hvis oplysninger tidligere var 
registreret i det centrale system og i CIR, 
hvis det er relevant, i medfør af artikel 12, 
mærker med henblik på artikel 1, stk. 1, 
litra a), de pågældende oplysninger i 
overensstemmelse med de krav til 
elektronisk kommunikation med det 
centrale system, som eu-LISA fastlægger. 
Mærkningen lagres i det centrale system i 
henhold til artikel 17, stk. 1, med henblik 
på videregivelse i henhold til artikel 15 og 
16. Det centrale system oplyser snarest 
muligt og senest 72 timer efter samtlige 
oprindelsesmedlemsstater om mærkning af 
oplysninger fra en anden 
oprindelsesmedlemsstats side, når der er 
tale om et hit med oplysninger, som den 
videregav vedrørende personer omhandlet i 
artikel 10, stk. 1, artikel 13, stk. 1, artikel 
14, stk. 1, eller artikel 14a, stk. 1. De 
pågældende oprindelsesmedlemsstater 
mærker også de tilsvarende datasæt.

1. Den oprindelsesmedlemsstat, der 
har indrømmet international beskyttelse til 
en person, hvis oplysninger tidligere var 
registreret i det centrale system og i CIR, 
hvis det er relevant, i medfør af artikel 4, 
stk. 2, mærker med henblik på artikel 1, 
stk. 1, litra a), de pågældende oplysninger i 
overensstemmelse med de krav til 
elektronisk kommunikation med det 
centrale system, som eu-LISA fastlægger. 
Mærkningen lagres i det centrale system i 
henhold til artikel 17, stk. 1, med henblik 
på videregivelse i henhold til artikel 15 og 
16. Det centrale system oplyser snarest 
muligt og senest 72 timer efter samtlige 
oprindelsesmedlemsstater om mærkning af 
oplysninger fra en anden 
oprindelsesmedlemsstats side, når der er 
tale om et hit med oplysninger, som den 
videregav vedrørende personer omhandlet i 
artikel 10, stk. 1, artikel 13, stk. 1, eller 
artikel 14, stk. 1; de pågældende 
oprindelsesmedlemsstater mærker også de 
tilsvarende datasæt.

Or. en
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2. Oplysninger om personer med 
international beskyttelse, der opbevares i 
det centrale system og i CIR, hvis det er 
relevant, og er mærket i henhold til 
nærværende artikels stk. 1, stilles til 
rådighed til sammenligninger med henblik 
på formålene i artikel 1, stk. 1, litra d), 
indtil den dato, hvor oplysningerne 
automatisk slettes fra det centrale system 
og fra CIR i henhold til artikel 17, stk. 4.

2. Oplysninger om personer med 
international beskyttelse, der opbevares i 
det centrale system og i CIR, hvis det er 
relevant, i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 2, og er mærket i henhold til 
nærværende artikels stk. 1, stilles til 
rådighed til sammenligninger med henblik 
på formålene i artikel 1, stk. 1, litra d), 
indtil den dato, hvor oplysningerne 
automatisk slettes fra det centrale system 
og fra CIR i henhold til artikel 17, stk. 4.

Or. en


