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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Det Forenede Kongeriges elektroniske 
udveksling af fingeraftryksdata
(14247/19 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets udkast (14247/19),

– der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved 
Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0198/2019),

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det 
grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og 
grænseoverskridende kriminalitet1, særlig artikel 33, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 82,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0000/2020),

1. forkaster Rådets udkast;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.
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BEGRUNDELSE

Dette udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse, der er baseret på artikel 33 i Rådets 
afgørelse 2008/615/RIA (i det følgende benævnt "Prümafgørelsen")1, har til formål at 
muliggøre udveksling af fingeraftryksdata mellem Det Forenede Kongerige og de 
medlemsstater, der er bundet af Prümafgørelsen.

1. Baggrund

Prümafgørelsen indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaternes myndigheder med ansvar for forebyggelse og efterforskning af strafbare 
handlinger. Med henblik herpå kan de kompetente myndigheder udveksle fingeraftryksdata i 
deres nationale elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer, der er oprettet med henblik 
på forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger. Artikel 9 i Prümafgørelsen 
indeholder en bestemmelse om, at en medlemsstats kompetente myndighed har ret til at 
foretage elektronisk søgning af fingeraftryksdata i en anden medlemsstats nationale system. 
Levering af personoplysninger som omhandlet i denne afgørelse må først ske, når Rådet har 
besluttet, at en medlemsstat, der ønsker at deltage i denne udveksling, i sin nationale 
lovgivning har gennemført de almindelige bestemmelser om databeskyttelse, der er fastsat i 
Prümafgørelsen (artikel 25, stk. 2, og artikel 33). I overensstemmelse med Rådets afgørelse 
2008/616/RIA2 skal den foreslåede gennemførelsesafgørelse vedtages efter en 
evalueringsrapport om gennemførelsen af de almindelige bestemmelser om databeskyttelse i 
Prümafgørelsen på grundlag af et spørgeskema, en pilotundersøgelse og et evalueringsbesøg, 
hvis resultater skal forelægges for Rådet.

Systemet til udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, der blev oprettet ved Prümafgørelsen, er baseret på princippet om fuld 
gensidighed for så vidt angår adgang og sigter mod at intensivere det grænseoverskridende 
samarbejde ved udveksling af oplysninger, der behandles i deres nationale systemer til 
forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger (f.eks. oplysninger om dømte og 
mistænkte). Det er imidlertid blevet klart, at forskellige medlemsstaters gennemførelse af 
Prümafgørelsen ikke er fuldstændig i overensstemmelse med princippet om fuld gensidighed. 
Desuden varierer informationsudvekslingskapaciteten meget mellem medlemsstaterne, hvilket 
resulterer i en ubalanceret informationsstrøm.

I 2019 vedtog Rådet en afgørelse om at give Det Forenede Kongerige adgang til 
udvekslingsmekanismen for DNA-relaterede oplysninger3. Med det foreslåede udkast har 
Rådet til hensigt at give Det Forenede Kongerige adgang til udveksling af fingeraftryksdata 
fra og med det pågældende tidspunkt. Rådet har ikke udarbejdet nogen planer om at indlede 
en lignende proces for oplysninger fra køretøjsregistre, hvilket er den mest succesrige del af 
Prümarkitekturen.

1 Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, 
navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1).

2 Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om 
intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og 
grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).

3 Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/968 af 6. juni 2019 om elektronisk udveksling med Det Forenede 
Kongerige af DNA-oplysninger (EUT L 156 af 13.6.2019, s. 8).
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Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA fastsætter regler for udveksling mellem 
medlemsstaterne. I denne forbindelse skal det bemærkes, at Europa-Kommissionen i oktober 
2019 besluttede at indlede overtrædelsesprocedurer ved at sende åbningsskrivelser til 
Bulgarien, Ungarn, Østrig og Rumænien for den 13. september 2018 at have underskrevet en 
aftale med fem lande på det vestlige Balkan om elektronisk udveksling af DNA-oplysninger, 
fingeraftryksdata og køretøjsregistrering. Kommissionen mener, at aftalen er i strid med EU's 
enekompetence på området, navnlig fordi udvekslingen af sådanne oplysninger mellem 
medlemsstaterne er omfattet af Rådets Prümafgørelser (Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 
2008/616/RIA)4. Der er blevet givet udtryk for lignende betænkeligheder med hensyn til 
udveksling af DNA-oplysninger og fingeraftryksdata med andre tredjelande såsom USA.

2. Formålet med og de vigtigste elementer i udkastet til Rådets afgørelse.

Med dette udkast til gennemførelsesafgørelse ønsker Rådet at give Det Forenede Kongerige 
mulighed for at deltage i den elektroniske søgning af fingeraftryksdata og mulighed for at 
levere og modtage fingeraftryksdata i henhold til den ordning, der er fastsat i artikel 9 i 
Prümafgørelsen.

Som Rådet har anført i sit udkast til gennemførelsesafgørelse, har Det Forenede Kongerige 
imidlertid ikke til hensigt at stille fingeraftryksdata af mistænkte til rådighed, hvilket er i strid 
med Rådets forventning og i modsætning til lignende afgørelser truffet vedrørende andre 
medlemsstater. Dette er også i modstrid med gensidighedsprincippet, der ligger til grund for 
Prümsystemet.

Rådet accepterede denne særlige situation i sin foregående gennemførelsesafgørelse (EU) 
2019/968 af 6. juni 2019 om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-
oplysninger, der trådte i kraft den 7. juni 2019. Rådet, der er opmærksomt på, at princippet 
om gensidighed er blevet tilsidesat, har, efter at Kommissionen har afgivet en negativ 
udtalelse som følge af tilsidesættelsen af princippet om fuld gensidighed, understreget den 
praktiske og operationelle betydning af at medtage mistænktes profiler i elektronisk 
udveksling af DNA-oplysninger med henblik på offentlig sikkerhed, navnlig hvad angår 
bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. Rådet har derfor udtrykkeligt 
gjort videreførelsen af disse udvekslinger afhængig af Det Forenede Kongeriges forpligtelse 
til at foretage en fuldstændig gennemgang af sin politik om at udelukke mistænktes profiler 
fra elektronisk udveksling af DNA-oplysninger senest den 15. juni 2020. Hvis Det Forenede 
Kongerige ikke senest på denne dato meddeler, at det har revideret sin politik, vil Rådet inden 
for tre måneder tage situationen op til fornyet overvejelse med hensyn til videreførelsen eller 
ophøret af udvekslingen af DNA-oplysninger med Det Forenede Kongerige.

3. Revisionsklausul

Rådet, der er bevidst om denne skævhed, gentager i det foreslåede udkast til afgørelse – i 
lighed med Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/968 – den "praktiske og operationelle 
betydning af medtagningen af mistænktes profiler i elektronisk udveksling af 
fingeraftryksoplysninger for den offentlige sikkerhed, navnlig med hensyn til at bekæmpe 
terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet".

Derfor fastsætter Rådet også en revisionsklausul for denne gennemførelsesafgørelse. Hvis Det 
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Forenede Kongerige ikke senest den 15. juni 2020 reviderer sin politik om at udelukke 
mistænktes profiler fra elektronisk udveksling af fingeraftryksdata, kan Rådet bringe 
udvekslingen af fingeraftryksdata med Det Forenede Kongerige til ophør.

4. Det Forenede Kongeriges udtræden af EU: virkning af overgangsperioden

I det foreliggende tilfælde begrænses den effektive virkning af vedtagelsen af udkastet til 
denne gennemførelsesafgørelse og udvekslingen af fingeraftryksdata mellem medlemsstaterne 
og Det Forenede Kongerige til den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab5. Denne overgangsperiode udløber den 31. december 
2020, hvorefter Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland. Endvidere finder det væsentlige 
krav i artikel 25, stk. 2, i Prümafgørelsen anvendelse på de medlemsstater, der deltager i 
Prümmekanismen. Hvis det anses for relevant og derfor besluttes, vil der være behov for et 
andet retligt instrument, hvis et tredjeland skal kunne udveksle fingeraftryksdata eller andre 
personoplysninger, der er omhandlet i Prümafgørelsen.

5. De fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige

De fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige kan blive omfattet af en 
ny partnerskabsaftale. Forhandlingerne om denne nye partnerskabsaftale er allerede begyndt i 
marts 2020 og kan også omfatte retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager. Den 
fortsatte udveksling af fingeraftryksdata mellem medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige 
som et tredjeland vil være underlagt særlige betingelser og garantier som følge af Det 
Forenede Kongeriges status som tredjeland og det forhold, at det naturligvis ikke vil nyde 
samme rettigheder og faciliteter som en medlemsstat.

Kommissionens henstilling af 3. februar 2020 med henblik på Rådets afgørelse om 
bemyndigelse til at indlede forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland6 fastsætter, at det fremtidige partnerskab i forbindelse med 
retshåndhævelse bør understøttes af forpligtelser til at respektere de grundlæggende 
rettigheder, herunder passende beskyttelse af personoplysninger, der muliggør samarbejde. 
Det anføres, at ambitionsniveauet for retshåndhævelse og retligt samarbejde vil afhænge af 
det beskyttelsesniveau, der sikres i Det Forenede Kongerige. Det har været anført, at 
Kommissionen vil arbejde hen imod en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for at 
lette et sådant samarbejde, hvis de gældende betingelser er opfyldt (punkt 112).

I en skriftlig erklæring fra den britiske premierminister af 3. februar 2020 om forholdet 
mellem Det Forenede Kongerige og EU7 erklærede den britiske premierminister, at Det 
Forenede Kongerige fremover ville udvikle separate og uafhængige politikker på områder 
såsom databeskyttelse. Desuden har Det Forenede Kongerige under den første 
forhandlingsrunde (2.-5. marts 2020) om den fremtidige partnerskabsaftale oplyst, at det for 
så vidt angår retligt samarbejde og politisamarbejde i straffesager ikke vil forpligte sig til at 

5 EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1.
6 COM(2020)0035.
7 Skriftlig erklæring – HCWS86 om regeringens forslag til strategi for forhandlingerne med EU om vores 

fremtidige forbindelser (the Government's proposed approach to the negotiations with the EU about our 
future relationship), https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-
statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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håndhæve den europæiske menneskerettighedskonvention, og det vil heller ikke acceptere 
EU-Domstolens kompetence. Som svar herpå har EU's forhandler Michel Barnier gjort det 
klart, at hvis denne holdning fastholdes af Det Forenede Kongerige, vil dette have 
umiddelbare og praktiske konsekvenser for samarbejdet mellem EU og Det Forenede 
Kongerige, som fortsat vil være muligt på grundlag af internationale aftaler, men ikke være 
særlig ambitiøst8.

I sin beslutning af 12. februar 20209 understregede Europa-Parlamentet, at "Det Forenede 
Kongerige ikke [kan] få direkte adgang til oplysninger i EU's informationssystemer eller 
deltage i EU-agenturernes forvaltningsstrukturer inden for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, mens enhver udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger, med Det 
Forenede Kongerige bør være underlagt strenge sikkerhedsgarantier og revisions- og 
tilsynsbetingelser, herunder et niveau for beskyttelse af personoplysninger, der svarer til det, 
der følger af EU-retten".

Parlamentet mindede om EU-Domstolens retspraksis10, ifølge hvilken Kommissionen for at 
kunne erklære Det Forenede Kongeriges databeskyttelsesramme for tilstrækkelig skal kunne 
påvise, at Det Forenede Kongerige yder et beskyttelsesniveau, som i det væsentlige svarer til 
beskyttelsesniveauet i EU's retlige ramme, herunder i forbindelse med videregivelse til 
tredjelande. I denne henseende anser Parlamentet det for nødvendigt at lægge særlig vægt på 
de retlige rammer i Det Forenede Kongerige for så vidt angår national sikkerhed eller 
retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Parlamentet understregede også, at eventuelle gensidige ordninger for rettidig og effektiv 
udveksling af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) og behandling af DNA, 
fingeraftryk og køretøjsregisterdata (Prüm) samt operationelt samarbejde via Europol og 
Eurojust skal være baseret på strenge garantier og betingelser og i fuld overensstemmelse med 
EU-Domstolens udtalelse 1/1511.

Parlamentet opfordrede også Det Forenede Kongerige til straks at afhjælpe de alvorlige 
mangler, der er konstateret i forbindelse med dets anvendelse af SIS, og opfordrede Rådet og 
Kommissionen til at overvåge processen meget nøje for at sikre, at alle mangler imødegås 
korrekt uden yderligere forsinkelse. Parlamentet gav udtryk for, at det mener, at ordningerne 
for det fremtidige samarbejde mellem EU og Det Forenede Kongerige på 
retshåndhævelsesområdet først bør drøftes, når manglerne er afhjulpet.

6. Konklusion

Fingeraftryksdata er en særlig følsom kategori af personoplysninger, der kræver en særlig 
beskyttelse, da behandlingen heraf kan medføre betydelige risici for de grundlæggende 
rettigheder og friheder. EU-retten kræver, at hvis en sådan behandling skal foretages, skal den 
være omfattet af passende garantier for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

I betragtning af den aktuelle status for forhandlingerne om de fremtidige forbindelser mellem 
Det Forenede Kongerige og EU er det endnu ikke klart, om Det Forenede Kongerige efter den 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/INF_19_5950.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.
10 Sag C-362/14 Maximillian Schrems mod Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650.
11 Udtalelse 1/15 om PNR-oplysninger, Canada; ECLI:EU:C:2017:592.
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31. december 2020 vil opfylde de betingelser, der kræves i henhold til EU-retten, for at landet 
kan anses for at yde et beskyttelsesniveau, der i det væsentlige svarer til det, der er fastsat i 
EU-retten. Hvis ikke beskyttelsesniveauet i det væsentlige svarer til det, der er fastsat i EU-
retten, eller der foreligger strenge betingelser og garantier for behandling af fingeraftryksdata, 
vil behandlingen som følge af den elektroniske søgning af fingeraftryk og af udvekslingen af 
personoplysninger i henhold til Prümafgørelsens artikel 9 skabe alvorlige risici for 
beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Endvidere er det ordførerens opfattelse, at spørgsmålet om at medtage data fra mistænkte bør 
løses, før der kan udveksles data med Det Forenede Kongerige, så det sikres, at udvekslingen 
af automatiserede data fuldt ud respekterer princippet om gensidighed i Prümsystemet, som 
anvendes af andre medlemsstater, der deltager i systemet.

Det foreslåede udkast til gennemførelsesafgørelse kan vedtages og træde i kraft blot få uger 
før den 15. juni 2020 – datoen, inden hvilken Det Forenede Kongerige skal meddele Rådet, 
om det agter at stille mistænktes profiler til rådighed, og Rådet skal tage den fortsatte 
udveksling af oplysninger op til fornyet overvejelse.

På trods af anmodningen om yderligere oplysninger fra LIBE-medlemmerne til Rådets 
formandskab på LIBE-udvalgets møde den 18. februar 2020 og LIBE-formandens skrivelser 
af 20. februar og 5. marts 2020 til Rådets formandskab og til Kommissionen med anmodning 
om svar på konkrete skriftlige forespørgsler såvel som alle dokumenter i forbindelse med 
dette udkast til gennemførelsesafgørelse og gennemførelsen af Prümafgørelsen har 
Parlamentet desuden ikke modtaget den evalueringsrapport, der opsummerer resultaterne af 
spørgeskemaet, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende udveksling af 
fingeraftryksdata, som Rådet har fået forelagt. I sin skrivelse af 20. marts 2020 afviste Rådets 
formandskab at udlevere de ønskede dokumenter uden en klar begrundelse. Forelæggelsen af 
denne rapport er en forudsætning for godkendelsen af gennemførelsesafgørelsen. Ordføreren 
er af den opfattelse, at denne evalueringsrapport bør forelægges Parlamentet, således at det 
kan udføre sine lovgivningsmæssige opgaver og kontrolfunktioner korrekt i den nuværende 
retlige procedure. Ordføreren er desuden af den opfattelse, at Rådet bør vedtage 
gennemførelsesretsakten, efter at Det Forenede Kongerige har meddelt, at det har til hensigt at 
medtage data vedrørende mistænkte for så vidt angår udveksling af både DNA-oplysninger og 
fingeraftryksdata, og således bekræftet, at det også agter at anvende fuld gensidighed i de 
fremtidige sikkerhedsforbindelser med Unionen.

Da disse ufravigelige oplysninger ikke foreligger, og da dette udkast til Rådets 
gennemførelsesafgørelse nødvendigvis vil være begrænset til den 31. december 2020 – og 
endda kunne være afsluttet den 15. juni 2020 – er ordføreren af den opfattelse, at vedtagelsen 
af gennemførelsesafgørelsen, der skal gøre det muligt for Det Forenede Kongerige at foretage 
elektronisk søgning af fingeraftryksdata og modtage og levere personoplysninger i henhold til 
artikel 9 i afgørelse 2008/615/RIA, ikke bør vedtages under de nuværende omstændigheder.

Udkastet til Rådets gennemførelsesafgørelse er baseret på en retsakt, der er vedtaget under 
tredje søjle i den tidligere traktat om Den Europæiske Union. I henhold til artikel 39, stk. 1, i 
den tidligere traktat om Den Europæiske Union, som ifølge Domstolens dom stadig finder 
anvendelse i henhold til artikel 9 i protokol nr. 36, skal Parlamentet høres, når Rådet vedtager 
gennemførelsesforanstaltninger på grundlag af den tidligere tredje søjle i EU-retten, men 
Rådet kan fastsætte en frist for Parlamentet til at afgive udtalelse. I tidligere lignende sager 
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foreslog de respektive ordførere Parlamentet at tilslutte sig gennemførelsesretsakten, og der 
blev således foretaget en godkendelse uden ændringer (forenklet procedure i henhold til 
artikel 52). Denne procedure blev anset for hensigtsmæssig, også for at overholde den frist, 
som Rådet havde fastsat. Da det er ordførerens opfattelse, at Parlamentet ikke bør tilslutte sig 
det foreslåede udkast til gennemførelsesafgørelse, er det mere hensigtsmæssigt at anvende 
proceduren for udarbejdelse af betænkninger i forretningsordenens artikel 59.

7. Ordførerens henstillinger

Ordføreren anbefaler derfor Parlamentet at forkaste udkastet til gennemførelsesafgørelse og 
anmode Rådet om ikke at vedtage udkastet til gennemførelsesafgørelse og ikke træffe nogen 
afgørelse i denne henseende, indtil der er opnået garantier fra Det Forenede Kongerige med 
hensyn til fuld gensidighed og databeskyttelse, og den nye retlige ramme for det nye 
partnerskabssamarbejde med Det Forenede Kongerige er indgået.


