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Ändringsförslag 1
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
78.2d, e och g, 79.2 c, 87.2 c och 88.2 a,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
78.2d, e och g, 79.2 c, 87.2 a och c och 
88.2 a,

Or. en

Motivering

Rättslig grund för bestämmelserna om insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av 
uppgifter som är relevanta för brottsbekämpande ändamål (preliminär överenskommelse – 
gul del).

Ändringsförslag 2
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Ingressen – led 2 – skäl 5ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5ba) För att kunna utföra de uppgifter 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/18961a är det 
också nödvändigt att den europeiska 
gräns- och kustbevakningens permanenta 
kår har åtkomst till Eurodac för att kunna 
söka efter uppgifter via ett eget tekniskt 
gränssnitt, som bör utvecklas och 
underhållas av eu-Lisa i samarbete med 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån. Tidigare 
erfarenheter med utplacerad personal 
från Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån har visat på 
svårigheterna ur rättslig, teknisk och 
praktisk synvinkel för medlemmar i 
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enheterna att använda nationella it-
system eller gränssnitt för att få åtkomst 
till Eurodac. För att maximera sitt 
operativa stöd och sin operativa kapacitet 
bör Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån kunna förlita sig på 
sin egen kapacitet, som också inbegriper 
välfungerande it-system.
______________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1896 av den 13 
november 2019 om den europeiska gräns- 
och kustbevakningen och om upphävande 
av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och 
(EU) 2016/1624 (EUT L 295, 14.11.2019, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 3
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Ingressen – led 2 – skäl 5c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) För att hantera irreguljär 
migration är det även nödvändigt att tillåta 
eu-Lisa att ta fram systemöverskridande 
statistik med hjälp av uppgifter från 
Eurodac, informationssystemet för 
viseringar, Etias samt in- och 
utresesystemet. För att precisera innehållet 
i denna systemöverskridande statistik bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.”.

(5c) För att bistå medlemsstaterna med 
kontrollen av illegal invandring är det 
även nödvändigt att tillåta eu-Lisa att ta 
fram systemöverskridande statistik med 
hjälp av uppgifter från relevanta 
unionsdatabaser, särskilt Eurodac, 
informationssystemet för viseringar, Etias, 
in- och utresesystemet samt Schengens 
informationssystem. För att precisera 
innehållet i denna systemöverskridande 
statistik bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
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genomförandebefogenheter.”.

Or. en

Ändringsförslag 4
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Ingressen – led 3 – skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I dessa syften är det nödvändigt att 
inrätta ett system kallat Eurodac, som 
består av ett centralt system och den 
gemensamma databas för 
identitetsuppgifter som inrättas genom 
förordning (EU) 2019/818, som kommer 
att driva en datoriserad central databas för 
biometriska uppgifter , och elektroniska 
medel för överföring mellan systemet, 
databasen och medlemsstaterna, nedan 
kallade kommunikationsinfrastrukturen.”.

(6) I dessa syften är det nödvändigt att 
inrätta ett system kallat Eurodac, som 
består av ett centralt system och den 
gemensamma databas för 
identitetsuppgifter som inrättas genom 
förordning (EU) 2019/818, som kommer 
att driva en datoriserad central databas för 
biometriska och alfanumeriska uppgifter , 
och elektroniska medel för överföring 
mellan systemet, databasen och 
medlemsstaterna, nedan kallade 
kommunikationsinfrastrukturen.”.

Or. en

Ändringsförslag 5
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Ingressen – led 5 – skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Vidare, för att Eurodac på ett 
verkningsfullt sätt ska kunna bidra till att 
kontrollera irreguljär migration och 
upptäcka sekundära förflyttningar inom 
EU bör systemet få räkna inte bara 
ansökningar utan även antalet sökande 
genom att i en sekvens länka samman alla 
uppgifter om samma person, oavsett 
kategori.”.

(14) Vidare, för att Eurodac på ett 
verkningsfullt sätt ska kunna bidra till att 
kontrollera illegal invandring till unionen 
och upptäcka sekundära förflyttningar 
inom unionen bör systemet få räkna inte 
bara ansökningar utan även antalet sökande 
genom att i en sekvens länka samman alla 
uppgifter om samma person, oavsett 
kategori.”.
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Or. en

Ändringsförslag 6
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 9 – artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) att bistå med kontrollen av 
irreguljär invandring till unionen och 
upptäckt av sekundära förflyttningar inom 
unionen och med identifieringen av 
tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer som vistas olagligt för att avgöra 
vilka lämpliga åtgärder som ska vidtas av 
medlemsstaterna,

(c) att bistå med kontrollen av illegal 
invandring till unionen och upptäckt av 
sekundära förflyttningar inom unionen och 
med identifieringen av 
tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer som vistas olagligt för att avgöra 
vilka lämpliga åtgärder som ska vidtas av 
medlemsstaterna,

Or. en

Ändringsförslag 7
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 9 – artikel 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) att fastställa de villkor enligt vilka 
medlemsstaternas utsedda myndigheter och 
Europeiska polisbyrån (Europol) får göra 
framställningar om jämförelser av 
biometriska eller alfanumeriska uppgifter 
med sådana uppgifter som är lagrade i det 
centrala systemet för brottsbekämpande 
ändamål i syfte att förhindra, upptäcka och 
utreda terroristbrott eller andra grova brott,

(d) att fastställa de villkor enligt vilka 
medlemsstaternas utsedda myndigheter och 
Europeiska polisbyrån (Europol) får göra 
framställningar om jämförelser av 
biometriska eller alfanumeriska uppgifter 
med sådana uppgifter som är lagrade i det 
centrala systemet och i den gemensamma 
databasen för identitetsuppgifter (CIR)  
för brottsbekämpande ändamål i syfte att 
förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott eller andra grova brott,

Or. en
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Ändringsförslag 8
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 9 – artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar 
ursprungsmedlemsstatens behandling av 
uppgifter som är avsedda för Eurodac och 
som finns i databaser som inrättats enligt 
nationell rätt, får biometriska uppgifter och 
andra personuppgifter behandlas i Eurodac 
endast i de syften som anges i denna 
förordning, i förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om asyl- och 
migrationshantering] och i förordning 
(EU) XXX/XXX 
[vidarebosättningsförordningen].”.

2. Utan att det påverkar 
ursprungsmedlemsstatens behandling av 
uppgifter som är avsedda för Eurodac och 
som finns i databaser som inrättats enligt 
nationell rätt, får biometriska uppgifter och 
andra personuppgifter behandlas i Eurodac 
endast i de syften som anges i denna 
förordning och i förordningarna (EU) 
XXX/XXX [förordningen om asyl- och 
migrationshantering], (EU) XXX/XXX 
[vidarebosättningsförordningen], (EU) 
2019/818, (EU) XXX/XXX [VIS-
förordningen] och (EU) 2018/1240.”.

Or. en

Ändringsförslag 9
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 10 – led -a (nytt) – artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) vidarebosatt 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person: en tredjelandsmedborgare eller 
statslös person som efter ett 
vidarebosättningsförfarande i enlighet 
med nationell lagstiftning eller med 
[förordning XXX/XXX] 
[vidarebosättningsförordningen] anländer 
till medlemsstaten för vidarebosättning.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 11 – artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Alla uppgifter registrerade i 
Eurodac om samma tredjelandsmedborgare 
eller statslösa person ska länkas samman i 
en sekvens. Om en sökning görs med 
fingeravtryck som tagits på en 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person och detta leder till träff i en annan 
uppsättning uppgifter om samma 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
person ska Eurodac automatiskt länka 
samman uppgifterna med hjälp av de 
jämförda fingeravtrycken. Vid behov ska 
jämförelsen av fingeravtryck kontrolleras 
och bekräftas av en fingeravtrycksexpert i 
enlighet med artikel 26. Om den 
mottagande medlemsstaten bekräftar 
träffen, ska den underrätta eu-Lisa som ska 
bekräfta länkningen.

6. Alla uppgifter registrerade i 
Eurodac om samma tredjelandsmedborgare 
eller statslösa person ska länkas samman i 
en sekvens. Om en automatisk jämförelse 
görs i enlighet med artiklarna 15 och 16 
och detta leder till träff i en annan 
uppsättning  fingeravtrycks- och 
ansiktsbildsuppgifter, eller enbart  
ansiktsbildsuppgifter, i en annan 
uppsättning uppgifter om samma 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
person ska Eurodac automatiskt länka 
samman uppgifterna med hjälp av 
jämförelsen. Resultatet av jämförelsen ska 
kontrolleras och bestyrkas av en expert i 
enlighet med artikel 26.4 och 26.5. Om den 
mottagande medlemsstaten bekräftar 
träffen, ska den underrätta eu-Lisa som ska 
bekräfta länkningen.

Or. en

Ändringsförslag 11
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 12 – artikel 8ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8ca
Åtkomst till Eurodac för den europeiska 
gräns- och kustbevakningens permanenta 
kår
För att kunna utföra de uppgifter som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1896, särskilt de 
uppgifter som kräver de verkställande 
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befogenheter som anges i artikel 55.7 a 
och g, och för att tillhandahålla operativt 
stöd för genomförandet av [förordning 
(EU) XXX/XXX] 
[screeningförordningen], ska medlemmar 
i enheterna enligt definitionen i artikel 
2.17 i förordning (EU) 2019/1896 ha 
tillgång till Eurodac. 
Medlemmar av enheterna ska ha åtkomst 
till och kunna göra sökningar i Eurodac 
via ett eget tekniskt gränssnitt som ska 
utvecklas och underhållas av eu-Lisa i 
samarbete med Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån. Ett sådant tekniskt 
gränssnitt ska omfatta en mekanism för 
självkontroll och loggning för att 
säkerställa att databehandlingen sker på 
ett lagligt sätt och att dataskyddskraven i 
förordning (EU) 2018/1725 efterlevs.

Or. en

Motivering

I denna nya artikel klargörs villkoren för Frontex åtkomst till Eurodac, vilket är begränsat till 
medlemmar av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta kår för att de ska 
kunna utföra de uppgifter som de tilldelats av EU-lagstiftaren. Denna nya artikel följer EU-
lagstiftarens strategi för de europeiska gräns- och kustbevakningsenheternas åtkomst till SIS 
(jfr artikel 36 i förordning (EU) 2018/1861) och till VIS (jfr kompromisstexten om den nya 
VIS-förordningen, artikel 45d och artikel 45e), enligt vilken byrån ska utveckla sin egen 
infrastruktur, sitt eget gränssnitt eller sin egen åtkomstpunkt till EU-informationssystemet.

Ändringsförslag 12
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 13 – artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. eu-LISA ska varje månad ï 
sammanställa statistik över det centrala 
systemets arbete, särskilt

1. eu-LISA ska varje månad ï 
sammanställa statistik över det centrala 
systemets och CIR:s arbete, särskilt

Or. en
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Ändringsförslag 13
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 13 – artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antalet sökande som fått avslag 
efter den länkning som avses i artikel 4.6 
och i enlighet med artikel 12 za.

b) antalet sökande som fått avslag 
efter den länkning som avses i artikel 4.6 
och i enlighet med artikel 12 x.

Or. en

Ändringsförslag 14
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 13 – artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att stödja det ändamål som 
avses i artikel 1 c ska eu-Lisa varje månad 
ta fram systemöverskridande statistik. 
Statistiken ska inte möjliggöra identifiering 
av enskilda och ska använda uppgifter från 
Eurodac, informationssystemet för 
viseringar, Etias samt in- och 
utresesystemet.

3. För att stödja det ändamål som 
avses i artikel 1 c ska eu-Lisa varje månad 
ta fram systemöverskridande statistik. 
Statistiken ska inte möjliggöra identifiering 
av enskilda och ska använda uppgifter från 
Eurodac, informationssystemet för 
viseringar, Etias, in- och utresesystemet 
och Schengens informationssystem.

Or. en

Motivering

Den systemöverskridande analysen kommer att bli en kritisk funktion i den centrala 
databasen för rapporter och statistik (CRRS), fastställd i förordningen om 
driftskompatibilitet. Denna systemöverskridande analys kommer endast att bli komplett om 
relevant SIS-statistik tas i beaktande, särskilt SIS-registreringar som gjorts på grundval av 
beslut om återsändande. Detta bör sammanlagt leda till mer träffsäkra analyser för mer 
evidensbaserade operativa och politiska beslut.
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Ändringsförslag 15
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 13 – artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Statistiken ska ställas till förfogande för 
kommissionen, [Europeiska unionens 
asylbyrå], Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån samt 
medlemsstaterna. Kommissionen ska i 
genomförandeakter precisera innehållet i 
den månatliga systemöverskridande 
statistiken. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
41a.2.

Statistiken ska ställas till förfogande för 
kommissionen, medlemsstaterna och 
relevanta unionsbyråer, särskilt 
[Europeiska unionens asylbyrå], 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och Europol. 
Kommissionen ska i genomförandeakter 
precisera innehållet i den månatliga 
systemöverskridande statistiken. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 41a.2.

Or. en

Motivering

Den systemöverskridande statistiken bör vara tillgänglig för relevanta RIF-byråer, inbegripet 
Europol. Denna statistik kan framför allt ge Europol värdefull information som hjälper till att 
lokalisera och upplösa kriminella nätverk som ägnar sig åt människosmuggling och 
människohandel.

Ändringsförslag 16
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 13 – artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På begäran av kommissionen ska 
eu-LISA tillhandahålla statistik om 
specifika aspekter på tillämpningen av 
denna förordning och den statistik som 
avses i punkt 1 och ska på begäran ställa 
den till förfogande för medlemsstaterna 
och [Europeiska unionens asylbyrå].

4. På begäran av kommissionen ska 
eu-LISA tillhandahålla statistik om 
specifika aspekter på tillämpningen av 
denna förordning och den statistik som 
avses i punkt 1 och ska på begäran ställa 
den till förfogande för medlemsstaterna, 
relevanta unionsbyråer, särskilt 
[Europeiska unionens asylbyrå] 
Europeiska gräns- och 
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kustbevakningsbyrån och Europol.

Or. en

Ändringsförslag 17
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 13 – artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. eu-Lisa ska lagra de uppgifter som 
avses i punkterna 1-4 i den här artikeln; 
dessa uppgifter får inte möjliggöra 
identifiering av enskilda och ska användas 
för forskning och analys, så att de 
myndigheter som avses i punkt 3 kan få 
anpassade rapporter och anpassad 
statistik ur den centrala databasen för 
rapporter och statistik som avses i artikel 
39 i förordning (EU) 2019/818.

5. eu-Lisa ska lagra de uppgifter som 
avses i punkterna 1-4 i den här artikeln; 
dessa uppgifter får inte möjliggöra 
identifiering av enskilda och ska användas 
för forskning och analys.

Or. en

Motivering

Täcks redan genom artikel 9.6.

Ändringsförslag 18
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 13 – artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Åtkomst till den centrala databasen 
för sådan rapportering och statistik som 
avses i artikel 39 i förordning (EU) 
2019/818 ska beviljas eu-LISA, 
kommissionen, [Europeiska unionens 
asylbyrå] och de myndigheter som utsetts 
av varje medlemsstat i enlighet med artikel 
28.2. Åtkomst får även beviljas behöriga 

6. Åtkomst till den centrala databasen 
för sådan rapportering och statistik som 
avses i artikel 39 i förordning (EU) 
2019/818 ska beviljas eu-LISA, 
kommissionen och de myndigheter som 
utsetts av varje medlemsstat i enlighet med 
artikel 28.2. Åtkomst får även beviljas 
behöriga användare vid relevanta organ för 
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användare vid andra organ för rättsliga och 
inrikes frågor om det är relevant för 
genomförandet av deras uppgifter.”.

rättsliga och inrikes frågor, särskilt 
[Europeiska unionens asylbyrå],  
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och Europol, om det 
är relevant för genomförandet av deras 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 19
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 14 – artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska ta 
biometriska uppgifter på varje person som 
ansöker om internationellt skydd och som 
är sex år eller äldre vid den screening som 
avses i förordning (EU) XXX/XXX 
[screeningförordningen] eller, om 
biometriska uppgifter inte kunde tas i 
samband med screening eller den sökande 
inte genomgått screening, när ansökan om 
internationellt skydd registreras i enlighet 
med artikel 27 i förordning (EU) No 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden] och så snart som möjligt, 
dock senast 72 timmar efter det att de 
biometriska uppgifterna tagits, överföra 
uppgifterna tillsammans med de uppgifter 
som avses i artikel 12 c-p den här 
förordningen till det centrala systemet och 
till CIR när så är lämpligt i enlighet med 
artikel 4.2.

1. Varje medlemsstat ska ta 
biometriska uppgifter på varje person som 
ansöker om internationellt skydd och som 
är sex år eller äldre

a) när ansökan om internationellt skydd 
registreras i enlighet med artikel 27 i 
förordning (EU) No XXX/XXX 
[förordningen om asylförfaranden], eller
b) när ansökan om internationellt skydd 
görs vid ett gränsövergångsställe eller i ett 
transitområde av en person som inte 
uppfyller inresevillkoren i artikel 6 i 
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förordning (EU) 2016/399.
Varje medlemsstat ska så snart som 
möjligt, dock senast 72 timmar efter det att 
de biometriska uppgifterna för personen 
som ansöker om internationellt skydd 
tagits, överföra uppgifterna tillsammans 
med de uppgifter som avses i artikel 12.1 
till det centrala systemet och till CIR när så 
är lämpligt i enlighet med artikel 4.2.

Or. en

Ändringsförslag 20
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 14 – artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När artikel 3.1 i förordning (EU) 
XXX/XXX [screeningförordningen] är 
tillämplig och personen ansöker om 
internationellt skydd i samband med 
screening, ska varje medlemsstat använda 
de biometriska uppgifter som tagits vid 
screening av alla över sex år som ansöker 
om internationellt skydd och överföra 
dessa uppgifter, tillsammans med de 
uppgifter som avses i artikel 12 c-p i 
denna förordning, till det centrala 
systemet och till CIR när så är lämpligt i 
enlighet med artikel 4.2, senast 72 timmar 
från registreringen av den ansökan som 
avses i artikel 27 i förordning (EU) 
XXX/XXX [förordningen om 
asylförfaranden].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21
Jorge Buxadé Villalba
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Förslag till förordning
Artikeldelen – led 14 – artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den berörda medlemsstaten 
framställer en begäran, får biometriska 
uppgifter också tas och överföras för den 
medlemsstatens räkning av medlemmar i 
europeiska gräns- och 
kustbevakningsenheter eller av 
asylstödgruppernas experter när de utför 
uppgifter och utövar befogenheter i 
enlighet med förordning (EU) 2019/1896 
och förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om Europeiska unionens 
asylbyrå].

3. Om den berörda medlemsstaten 
framställer en begäran, får biometriska och 
alfanumeriska uppgifter också tas och 
överföras för den medlemsstatens räkning 
av medlemmar i europeiska gräns- och 
kustbevakningsenheter eller av 
asylstödgruppernas experter när de utför 
uppgifter och utövar befogenheter i 
enlighet med förordning (EU) 2019/1896 
och förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om Europeiska unionens 
asylbyrå].

Or. en

Motivering

Detta förslag innehåller ett viktigt tillägg om att relevanta alfanumeriska uppgifter om 
asylsökande eller olagliga migranter ska överföras till Eurodac. Detta ändringsförslag 
innebär ett bättre stöd till värdmedlemsstaten framöver genom att man på den behöriga 
myndighetens vägnar överför inte enbart biometriska uppgifter utan även alfanumeriska 
uppgifter, vilka bör samlas in under screeningförfarandet för tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 22
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 14 – artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en tredjelandsmedborgare 
eller statslös person som har konstaterats 
vistas olagligt i en medlemsstat ansöker 
om internationellt skydd vid eller efter 
gripandet, ska den medlemsstaten inte 
undantas från skyldigheten att ta och 
registrera den tredjelandsmedborgarens 
eller den statslösa personens biometriska 
uppgifter i enlighet med artikel 14. 

Or. en
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Ändringsförslag 23
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 14 – artikel 10 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Om en tredjelandsmedborgare 
eller statslös person som har gripits i 
samband med att de irreguljärt har 
passerat en yttre gräns ansöker om 
internationellt skydd vid eller efter 
gripandet, ska den medlemsstaten inte 
undantas från skyldigheten att ta och 
registrera den tredjelandsmedborgarens 
eller den statslösa personens biometriska 
uppgifter i enlighet med artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 24
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 14 – artikel 10 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. I de fall som avses i punkterna 4a 
och 4b i denna artikel ska 
medlemsstaterna återanvända de 
biometriska uppgifter som tagits enligt 
artiklarna 13 och 14 för överföring till det 
centrala systemet och CIR i enlighet med 
punkt 1 i den här artikeln.

Or. en

Ändringsförslag 25
Jorge Buxadé Villalba
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Förslag till förordning
Artikeldelen – led 16 – artikel 12 – stycke  1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast följande uppgifter ska registreras i 
det centrala systemet och i CIR när så är 
lämpligt:

Endast följande uppgifter ska registreras i 
det centrala systemet och i CIR när så är 
lämpligt, i enlighet med artikel 4.2:

Or. en

Ändringsförslag 26
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 16 – artikel 12 – stycke 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) Det datum då uppgifterna 
överfördes till det centrala systemet och till 
CIR när så är lämpligt.

o) Det datum då uppgifterna 
överfördes till det centrala systemet och till 
CIR när så är lämpligt, i enlighet med 
artikel 4.2.

Or. en

Ändringsförslag 27
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 16a (nytt) – artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 a
Insamling och överföring av 

fingeravtrycks- och ansiktsbildsuppgifter
1. Varje medlemsstat ska genast ta 
fingeravtryck av alla fingrar och en 
ansiktsbild av varje vidarebosatt 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person som är sex år eller äldre vid 
dennes ankomst till dess territorium och 
överföra fingeravtrycken och 
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ansiktsbilden, tillsammans med övriga 
uppgifter som avses i artikel 10 i 
förordning (EU) .../..., till det centrala 
systemet.
Bristande efterlevnad av kravet att genast 
ta fingeravtryck av alla fingrar och en 
ansiktsbild ska inte befria 
medlemsstaterna från skyldigheten att ta 
och överföra fingeravtrycken och 
ansiktsbilden till det centrala systemet. 
Om fingertopparnas tillstånd gör det 
omöjligt att ta fingeravtryck med en 
kvalitet som säkerställer lämplig 
jämförelse enligt artikel 26, ska 
medlemsstaten för vidarebosättning på 
nytt ta nya fingeravtryck på den sökande 
och översända dem snarast möjligt, dock 
senast 48 timmar efter det att avtrycken 
tagits med avsett resultat.
2. Om det inte är möjligt att ta 
fingeravtryck, en ansiktsbild eller 
bådadera på en vidarebosatt 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person på grund av åtgärder som vidtagits 
för att skydda hans eller hennes hälsa 
eller folkhälsan, ska medlemsstaterna, 
genom undantag från punkt 1, ta och 
överföra sådana fingeravtryck, en 
ansiktsbild eller bådadera snarast möjligt, 
dock senast 48 timmar efter det att 
hälsoskälen inte längre föreligger.

Or. en

Motivering

Återinförande av parlamentets ståndpunkt i fråga om denna kategori av personer som ska 
registreras i Eurodac. Ytterligare förklaringar ges i föredragandens motivering.

Ändringsförslag 28
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 16b (nytt) – artikel 12b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Registrering av uppgifter

Endast följande uppgifter ska registreras i 
det centrala systemet: 
a) Uppgifter om fingeravtryck.
b) En ansiktsbild.
c) Efternamn, förnamn, 
födelsenamn, namn som använts tidigare 
och eventuella alias som kan registreras 
separat.
d) Medborgarskap.
e) Födelseort och födelsedatum.
f) Medlemsstat för vidarebosättning, 
plats och datum för registrering.
g) Kön.
h) Om tillämpligt, typ av och nummer 
på identitets- eller resehandling; koden på 
tre bokstäver för det utfärdande landet 
och giltighetstid.
i) Det referensnummer som används 
av ursprungsmedlemsstaten.
j) Det datum då fingeravtrycken 
och/eller ansiktsbilden togs.
k) Det datum då uppgifterna 
överfördes till det centrala systemet.
l) Operatörens användar-ID.

Or. en

Ändringsförslag 29
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 17 – artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den berörda medlemsstaten ska så 2. Den berörda medlemsstaten ska så 
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snart som möjligt, dock senast 72 timmar 
efter den dag då gripandet ägde rum, till 
det centrala systemet och till CIR när så är 
lämpligt överföra följande uppgifter med 
avseende på varje tredjelandsmedborgare 
eller statslös person som avses i punkt 1 
och som inte avvisas:

snart som möjligt, dock senast 72 timmar 
efter den dag då gripandet ägde rum, till 
det centrala systemet och till CIR när så är 
lämpligt, i enlighet med artikel 4.2 
överföra följande uppgifter med avseende 
på varje tredjelandsmedborgare eller 
statslös person som avses i punkt 1 och 
som inte avvisas:

Or. en

Ändringsförslag 30
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
 Artikeldelen – led 17 – artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om den berörda medlemsstaten 
framställer en begäran, får biometriska 
uppgifter också tas och överföras för den 
medlemsstatens räkning av medlemmar i 
europeiska gräns- och 
kustbevakningsenheter eller av 
asylstödgruppernas experter när de utför 
uppgifter och utövar befogenheter i 
enlighet med förordning (EU) 2019/1896 
och förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om Europeiska unionens 
asylbyrå].

7. Om den berörda medlemsstaten 
framställer en begäran, får biometriska och 
alfanumeriska uppgifter också tas och 
överföras för den medlemsstatens räkning 
av medlemmar i europeiska gräns- och 
kustbevakningsenheter eller av 
asylstödgruppernas experter när de utför 
uppgifter och utövar befogenheter i 
enlighet med förordning (EU) 2019/1896 
och förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om Europeiska unionens 
asylbyrå].

Or. en

Motivering

Detta förslag innehåller ett viktigt tillägg om att relevanta alfanumeriska uppgifter om 
asylsökande eller olagliga migranter ska överföras till Eurodac. Detta ändringsförslag 
innebär ett bättre stöd till värdmedlemsstaten framöver genom att man på den behöriga 
myndighetens vägnar överför inte enbart biometriska uppgifter utan även alfanumeriska 
uppgifter, vilka bör samlas in under screeningförfarandet för tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 31
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 18 – artikel 14 – punkt 2 – inledningen



AM\1220068SV.docx 21/27 PE661.979v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den berörda medlemsstaten ska så 
snart som möjligt, dock senast 72 timmar 
efter det att tredjelandsmedborgaren eller 
den statslösa personen som vistas olagligt, 
till det centrala systemet och till CIR när så 
är lämpligt överföra följande uppgifter med 
avseende på varje tredjelandsmedborgare 
eller statslös person som avses i punkt 1:

2. Den berörda medlemsstaten ska så 
snart som möjligt, dock senast 72 timmar 
efter det att tredjelandsmedborgaren eller 
den statslösa personen som vistas olagligt, 
till det centrala systemet och till CIR när så 
är lämpligt, i enlighet med artikel 4.2 
överföra följande uppgifter med avseende 
på varje tredjelandsmedborgare eller 
statslös person som avses i punkt 1:

Or. en

Ändringsförslag 32
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Led 19 – kapitel IV a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19) Följande kapitel ska införas efter 
artikel 14:

utgår 

”KAPITEL IV a (Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer som sätts i land efter en sök- och 

räddningsinsats
Artikel 14a

Insamling och överföring av biometriska 
uppgifter

1. Varje medlemsstat ska genast ta 
biometriska uppgifter på varje 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person som är sex år eller äldre och som 
sätts i land efter en sådan sök- och 
räddningsinsats som avses i förordning 
(EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- 
och migrationshantering].
2. Den berörda medlemsstaten ska så 
snart som möjligt, dock senast 72 timmar 
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efter den dag då landsättningen ägde rum, 
till det centrala systemet och till CIR när 
så är lämpligt överföra följande uppgifter 
med avseende på varje 
tredjelandsmedborgare eller statslös 
person som avses i punkt 1:
a) Uppgifter om fingeravtryck.
b) En ansiktsbild.
c) Efternamn, förnamn, 
födelsenamn, namn som använts tidigare 
och eventuella alias som kan registreras 
separat.
d) Medborgarskap.
e) Födelsedatum.
f) Födelseort.
g) Ursprungsmedlemsstat, plats och 
datum för landsättning.
h) Kön.
i) I förekommande fall, typ av och 
nummer på identitets- eller resehandling; 
koden på tre bokstäver för det utfärdande 
landet och sista giltighetsdag.
j) I förekommande fall, en skannad 
färgkopia av en identitets- eller 
resehandling tillsammans med en 
angivelse av handlingens äkthet, och om 
en sådan inte är tillgänglig, av en annan 
handling som underlättar identifieringen 
av tredjelandsmedborgaren eller den 
statslösa personen tillsammans med en 
angivelse av handlingens äkthet.
k) Det referensnummer som används 
av ursprungsmedlemsstaten.
l) Det datum då fingeravtrycken togs.
m) Det datum då uppgifterna 
överfördes till det centrala systemet och 
till CIR när så är lämpligt.
n) Operatörens användar-ID.
o) Om tillämpligt enligt punkt 6, det 
datum då den berörda personen lämnade 
eller avlägsnades från medlemsstaternas 
territorium.
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p) Omplaceringsmedlemsstat i 
enlighet med artikel 14b.1.
q) I förekommande fall, uppgifter om 
att stöd till frivilligt återvändande och 
återanpassning beviljats.
r) Uppgifter om att personen kan 
utgöra ett hot mot den inre säkerheten 
enligt den screening som avses i 
förordning (EU) XXX/XXX 
[screeningförordningen].
4. Att medlemsstaterna inte följer den 
tidsfrist på 72 timmar som avses i punkt 2 
i denna artikel befriar dem inte från 
skyldigheten att ta och överföra 
biometriska uppgifter till CIR. Om 
fingertopparnas tillstånd gör det omöjligt 
att ta fingeravtryck med en kvalitet som 
tillåter jämförelse enligt artikel 26, ska 
ursprungsmedlemsstaten ta nya 
fingeravtryck på de gripna i enlighet med 
punkt 1 och översända dem snarast 
möjligt, dock senast 48 timmar efter det 
att uppgifterna tagits med avsett resultat.
5. Genom undantag från punkt 1 ska 
medlemsstater som inte kunnat ta 
biometriska uppgifter på en landsatt 
person, på grund av åtgärder som 
vidtagits för att skydda personens hälsa 
eller folkhälsan ta, och överföra, sådana 
biometriska uppgifter snarast möjligt, 
dock senast 48 timmar efter det att de 
hälsorelaterade hindren undanröjts.
I händelse av allvarliga tekniska problem 
får medlemsstaterna förlänga den tidsfrist 
på 72 timmar som anges i punkt 2 med 
högst 48 ytterligare timmar i syfte att 
genomföra nationella kontinuitetsplaner.
6. Så snart ursprungsmedlemsstaten 
kan fastställa att den berörda person, vars 
uppgifter registrerats i Eurodac i enlighet 
med punkt 1, har lämnat 
medlemsstaternas territorium, i enlighet 
med ett återsändandebeslut eller ett 
utvisningsbeslut, ska medlemsstaten 
komplettera de uppgifter som registrerats 
om den berörda personen i enlighet med 
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punkt 2 med uppgift om det datum då 
utvisningen verkställdes eller det datum 
då personen lämnade territoriet.
7. Om den berörda medlemsstaten 
framställer en begäran, får biometriska 
uppgifter också tas och överföras för den 
medlemsstatens räkning av medlemmar i 
europeiska gräns- och 
kustbevakningsenheter eller av 
asylstödgruppernas experter när de utför 
uppgifter och utövar befogenheter i 
enlighet med förordning (EU) 2019/1896 
och förordning (EU) XXX/XXX 
[förordningen om Europeiska unionens 
asylbyrå].
8. Alla uppgifter som samlas in och 
överförs i enlighet med punkt 1 ska länkas 
till andra uppgifter om samma 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
person i en sekvens på det sätt som anges i 
artikel 4.6.
9. De uppgifter som avses i punkt 1 
ska betraktas som sammanställda i det 
syfte som avses i artikel 27.1 i förordning 
(EU) 818/2019, när alla uppgifter i led a-f 
och led h har registrerats.”.

Or. en

Motivering

Med detta kapitel skulle en ny kategori inrättas som inte är ordentligt motiverad och i 
slutändan skulle skapa en pullfaktor. Personer som sätts i land efter en sök- och 
räddningsinsats bör registreras som personer som olagligen passerar gränsen, vilket för 
närvarande är fallet.

Ändringsförslag 33
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 21 – led -a (nytt) – artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För de ändamål som anges i 
artikel 12a ska alla uppgifter om en 
vidarebosatt tredjelandsmedborgare eller 
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statslös person lagras i det centrala 
systemet i fem år från och med den dag då 
fingeravtrycken togs.

Or. en

Ändringsförslag 34
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 21 – led b – artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Vid utgången av de perioder för 
lagring som avses i punkterna 1-3a i denna 
artikel ska uppgifterna om de registrerade 
personerna raderas ur det centrala systemet 
och ur CIR när så är lämpligt.”.

”4. Vid utgången av de perioder för 
lagring som avses i punkterna 1-3a i denna 
artikel ska uppgifterna om de registrerade 
personerna automatiskt raderas ur det 
centrala systemet och ur CIR när så är 
lämpligt.”.

Or. en

Ändringsförslag 35
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 22 – artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Markering och blockering av uppgifter Markering av uppgifter

Or. en

Ändringsförslag 36
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 22 – artikel 19 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ursprungsmedlemsstat som 
bifallit en ansökan om internationellt skydd 
från en person vars uppgifter tidigare varit 
registrerade i det centrala systemet och i 
CIR när så är lämpligt enligt artikel 12 ska, 
för de ändamål som anges i artikel 1.1 a, 
markera de berörda uppgifterna i enlighet 
med de villkor för elektronisk 
kommunikation med det centrala systemet 
som fastställts av eu-LISA. Markeringen 
ska lagras i det centrala systemet i enlighet 
med artikel 17.1 för överföring enligt 
artiklarna 15 och 16. Det centrala systemet 
ska så snart som möjligt, dock senast inom 
72 timmar, informera alla 
ursprungsmedlemsstater om att uppgifter 
markerats av en annan 
ursprungsmedlemsstat som registrerat en 
träff på överförda uppgifter om en person 
som avses i artiklarna 10.1, 13.1, 14.1 eller 
14a.1. Dessa ursprungsmedlemsstater ska 
också markera motsvarande uppgifter.

1. Den ursprungsmedlemsstat som 
bifallit en ansökan om internationellt skydd 
från en person vars uppgifter tidigare varit 
registrerade i det centrala systemet och i 
CIR när så är lämpligt enligt artikel 4.2 
och artikel 12 ska, för de ändamål som 
anges i artikel 1.1 a, markera de berörda 
uppgifterna i enlighet med de villkor för 
elektronisk kommunikation med det 
centrala systemet som fastställts av eu-
LISA. Markeringen ska lagras i det 
centrala systemet i enlighet med artikel 
17.1 för överföring enligt artiklarna 15 och 
16. Det centrala systemet ska så snart som 
möjligt, dock senast inom 72 timmar, 
informera alla ursprungsmedlemsstater om 
att uppgifter markerats av en annan 
ursprungsmedlemsstat som registrerat en 
träff på överförda uppgifter om en person 
som avses i artiklarna 10.1, 13.1 eller 14.1.

Or. en

Ändringsförslag 37
Jorge Buxadé Villalba

Förslag till förordning
Artikeldelen – led 22 – artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifter om personer som 
beviljats internationellt skydd vilka lagras i 
det centrala systemet och i CIR när så är 
lämpligt och som markerats i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel ska göras 
tillgängliga för jämförelse för de ändamål 
som anges i artikel 1.1 d till dess att 
uppgifterna automatiskt raderas ur det 
centrala systemet och ur CIR när så är 
lämpligt i enlighet med artikel 17.4.

2. Uppgifter om personer som 
beviljats internationellt skydd vilka lagras i 
det centrala systemet och i CIR när så är 
lämpligt enligt artikel 4.2 och som 
markerats i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel ska göras tillgängliga för jämförelse 
för de ändamål som anges i artikel 1.1 d till 
dess att uppgifterna automatiskt raderas ur 
det centrala systemet och ur CIR när så är 
lämpligt i enlighet med artikel 17.4.
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Or. en


