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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 122
Led 2 a (nyt)

- der henviser til udtalelse af 19. oktober 2005 fra Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og udtalelse af 25. november 2005 fra Artikel 29-Gruppen vedrørende 
Databeskyttelse,

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger betydningen af databeskyttelse og fremhæver udtalelserne, 
som danner grundlag for mange af ændringsforslagene.

Forslag til forordning

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 123
Betragtning 5
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(5) SIS II bør udgøre en 
kompensationsforanstaltning, der bidrager 
til at opretholde et højt sikkerhedsniveau i et 
område uden kontrol ved de indre grænser 
mellem medlemsstaterne ved at støtte 
gennemførelsen af politikker i tilknytning 
til den del af Schengen-reglerne, der 
vedrører personers frie bevægelighed.

(5) SIS II bør udgøre en 
kompensationsforanstaltning, der sikrer et 
højt sikkerhedsniveau i et område uden 
kontrol ved de indre grænser mellem 
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 124
Betragtning 5

(5) SIS II bør udgøre en 
kompensationsforanstaltning, der bidrager til 
at opretholde et højt sikkerhedsniveau i et 
område uden kontrol ved de indre grænser 
mellem medlemsstaterne ved at støtte 
gennemførelsen af politikker i tilknytning til 
den del af Schengen-reglerne, der vedrører 
personers frie bevægelighed.

(5) SIS II bør udgøre en 
kompensationsforanstaltning, der bidrager til 
at opretholde et højt sikkerhedsniveau i et 
område uden kontrol ved de indre grænser 
mellem medlemsstaterne ved at støtte 
gennemførelsen af politikker i tilknytning til 
den del af Schengen-reglerne, der vedrører 
personers frie bevægelighed, og til at 
gennemføre bestemmelserne i EF-
traktatens afsnit IV om den frie 
bevægelighed for personer.

Or. en

Begrundelse

Afsnit IV i den konsoliderede udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskabs vedrører visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den fri 
bevægelighed for personer og bør derfor også nævnes i forslaget. 

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 125
Betragtning 6

(6) Det er nødvendigt at specificere målene 
for SIS II og fastsætte bestemmelser 
vedrørende driften og brugen af systemet 
samt ansvaret for det, herunder 
bestemmelser om systemets tekniske 

(6) Det er nødvendigt at specificere målene 
for SIS II og fastsætte bestemmelser 
vedrørende driften og brugen af systemet 
samt ansvaret for det, herunder 
bestemmelser om systemets tekniske 
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struktur og finansiering, de kategorier af 
data, der skal indlæses i systemet, formålet 
med og kriterierne for indlæsningen af disse 
data, de myndigheder, der har adgang til 
systemet, sammenkoblingen af 
indberetninger og yderligere regler for 
databehandling og beskyttelse af 
personoplysninger.

struktur, et højt sikkerhedsniveau og 
finansiering, de kategorier af data, der skal 
indlæses i systemet, formålet med og 
kriterierne for indlæsningen af disse data, de 
myndigheder, der har adgang til systemet, 
sammenkoblingen af indberetninger og 
yderligere regler for databehandling og 
beskyttelse af personoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Forvaltningen af en database af denne type kræver klare retningslinjer for at sikre et højt 
sikkerhedsniveau. Det er derfor nødvendigt præcist at definere, hvad ansvaret for systemet 
indebærer.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 126
Betragtning 7

(7) Udgifterne til driften af SIS II bør 
dækkes over EU's budget.

(7) Udgifterne til driften af SIS II bør 
dækkes over EU's budget. Hvis 
medlemsstaterne beslutter at benytte sig af 
muligheden for at etablere nationale 
kopier, bør de imidlertid selv afholde de 
hermed forbundne udgifter.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 127
Betragtning 8

(8) Det er hensigtsmæssigt at udarbejde en 
håndbog med detaljerede bestemmelser om 
udvekslingen af supplerende oplysninger i 
forbindelse med de foranstaltninger, der skal 
træffes som følge af indberetningen. De 
nationale myndigheder i hver medlemsstat 
skal sikre udvekslingen af sådanne 
oplysninger.

(8) Det er nødvendigt at udarbejde en 
håndbog med detaljerede bestemmelser om 
udvekslingen af supplerende oplysninger i 
forbindelse med de foranstaltninger, der skal 
træffes som følge af indberetningen. De 
nationale myndigheder i hver medlemsstat 
skal sikre udvekslingen af sådanne 
oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 128
Betragtning 9

(9) Kommissionen bør have ansvaret for den 
operationelle forvaltning af SIS II, navnlig 
for at sikre en gnidningsløs overgang 
mellem udviklingen af systemet og 
driftsstarten.

(9) Kommissionen bør have ansvaret for den 
operationelle forvaltning af SIS II, navnlig 
for at sikre en gnidningsløs overgang 
mellem udviklingen af systemet og 
driftsstarten. De i det nuværende SIS 
lagrede data kan først overføres til det nye 
system, efter at det nuværende system er 
blevet revideret og de heri lagrede datas 
integritet kontrolleret.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at der ikke overføres forkerte eller utroværdige oplysninger, bør de gamle data 
kontrolleres og revideres, inden de overføres til den nye database.

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 129
Betragtning 9

(9) Kommissionen bør have ansvaret for den 
operationelle forvaltning af SIS II, navnlig 
for at sikre en gnidningsløs overgang 
mellem udviklingen af systemet og 
driftsstarten.

(9) I en overgangsperiode på tre år efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning bør
Kommissionen have ansvaret for den 
operationelle forvaltning af SIS II, navnlig 
for at sikre en gnidningsløs overgang 
mellem udviklingen af systemet og 
driftsstarten.

Or. en

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 130
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Efter overgangsperioden på tre år efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning bør 
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den operationelle forvaltning overgå til et 
europæisk agentur for operationel 
forvaltning af store it-systemer. 

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 131
Betragtning 12

(12) SIS II bør gøre det muligt at behandle 
biometriske data for at sikre en pålidelig 
identifikation af de pågældende personer. 
SIS II bør i samme forbindelse også gøre 
det muligt at behandle oplysninger om 
personer, hvis identitet er blevet misbrugt, 
for derved at undgå de ulemper, en fejlagtig 
identifikation af dem giver, under 
hensyntagen til passende garantier, navnlig 
den pågældende persons samtykke og
strenge begrænsninger af de formål, hvortil 
sådanne oplysninger retligt kan behandles.

(12) SIS II bør gøre det muligt at behandle
oplysninger om personer, hvis identitet er 
blevet misbrugt, for derved at undgå de 
ulemper, en fejlagtig identifikation af dem 
giver, under hensyntagen til passende 
garantier, navnlig den pågældende persons 
samtykke og strenge begrænsninger af de 
formål, hvortil sådanne oplysninger retligt 
kan behandles.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 16, stk. 1, litra d) og e).

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 132
Betragtning 12

(12) SIS II bør gøre det muligt at behandle 
biometriske data for at sikre en pålidelig 
identifikation af de pågældende personer. 
SIS II bør i samme forbindelse også gøre det 
muligt at behandle oplysninger om personer, 
hvis identitet er blevet misbrugt, for derved 
at undgå de ulemper, en fejlagtig 
identifikation af dem giver, under 
hensyntagen til passende garantier, navnlig 
den pågældende persons samtykke og 
strenge begrænsninger af de formål, hvortil 

(12) SIS II bør gøre det muligt at behandle 
biometriske data for at sikre en pålidelig 
identifikation af de pågældende personer. 
Dog kan biometriske data ikke benyttes som 
søgeredskab. SIS II bør i samme forbindelse 
også gøre det muligt at behandle oplysninger 
om personer, hvis identitet er blevet 
misbrugt, for derved at undgå de ulemper, en 
fejlagtig identifikation af dem giver, under 
hensyntagen til passende garantier, navnlig 
den pågældende persons samtykke og 
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sådanne oplysninger retligt kan behandles. strenge begrænsninger af de formål, hvortil 
sådanne oplysninger retligt kan behandles.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 133
Betragtning 13

(13) SIS II bør give medlemsstaterne 
mulighed for at sammenkoble 
indberetninger. Det forhold, at en 
medlemsstat sammenkobler to eller flere
indberetninger, bør ikke have indflydelse på, 
hvilke foranstaltninger der træffes, de 
tidsrum, hvori de bevares, eller adgangen til 
indberetninger.

(13) SIS II bør give medlemsstaterne 
mulighed for at sammenkoble 
indberetninger. Det forhold, at en 
medlemsstat sammenkobler indberetninger, 
bør ikke have indflydelse på, hvilke 
foranstaltninger der træffes, de tidsrum, 
hvori de bevares, eller adgangen til 
indberetninger.

Or. en

Ændringsforslag af Carlos Coelho

Ændringsforslag 134
Betragtning 14

(14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1995/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger finder 
anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Dette omfatter udpegelse af en 
registeransvarlig i overensstemmelse med 
artikel 2, litra d), i nævnte direktiv og 
mulighed for medlemsstaterne for at tillade 
undtagelser og begrænsninger i forbindelse 
med nogle af de givne rettigheder og 
forpligtelser i overensstemmelse med artikel 
13, stk. 1, i nævnte direktiv, bl.a. for så vidt 
angår den pågældende enkeltpersons ret til 
aktindsigt og oplysninger. Principperne i den 
forordning bør om nødvendigt suppleres 
eller tydeliggøres.

(14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1995/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger finder 
anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Dette omfatter udpegelse af en 
registeransvarlig i overensstemmelse med 
artikel 2, litra d), i nævnte direktiv og 
mulighed for medlemsstaterne for at tillade 
undtagelser og begrænsninger i forbindelse 
med nogle af de givne rettigheder og 
forpligtelser i overensstemmelse med artikel 
13, stk. 1, i nævnte direktiv, bl.a. for så vidt 
angår den pågældende enkeltpersons ret til 
aktindsigt og oplysninger. Principperne i 
direktiv 1995/46/EF bør om nødvendigt 
suppleres eller tydeliggøres i denne 
forordning. Det er hensigtsmæssigt at
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fastsætte detaljerede bestemmelser 
vedrørende visse databeskyttelsesspørgsmål 
i denne forordning for at sikre, at 
medlemsstaterne anvender bestemmelserne 
på ensartet vis. Bestemmelserne i direktiv 
1995/46/EF finder fuld anvendelse på de 
spørgsmål, for hvilke denne forordning 
ikke indeholder fyldestgørende 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne forordning er at fastsætte bestemmelser for anvendelsen af SIS II. 
Bestemmelserne bør være så detaljerede som muligt for at gøre retsakten klarere og sikre en 
god gennemførelse.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 135
Betragtning 21

(21) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte 
overgangsbestemmelser vedrørende 
indberetninger, der er foretaget i SIS i 
overensstemmelse med Schengen-
konventionen, og som vil blive overført til 
SIS II, og indberetninger, der foretages i SIS 
II i overgangsperioden, inden alle 
bestemmelser i denne forordning finder 
anvendelse. Nogle af bestemmelserne i 
Schengen-reglerne bør fortsat finde 
anvendelse i et begrænset tidsrum, indtil 
medlemsstaterne har undersøgt, om disse 
indberetninger er kompatible med de nye 
retlige rammer.

(21) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte 
overgangsbestemmelser vedrørende 
indberetninger, der er foretaget i SIS i 
overensstemmelse med Schengen-
konventionen, og som vil blive overført til 
SIS II, og indberetninger, der foretages i SIS 
II i overgangsperioden, inden alle 
bestemmelser i denne forordning finder 
anvendelse. Sådanne indberetninger i SIS
kan kun foretages, hvis deres integritet kan 
garanteres. Nogle af bestemmelserne i 
Schengen-reglerne bør fortsat finde 
anvendelse i et begrænset tidsrum, indtil 
medlemsstaterne har undersøgt, om disse 
indberetninger er kompatible med de nye 
retlige rammer. Indberetninger, som ikke er 
kompatible, bør slettes. 

Or. en
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 136
Betragtning 21 a (ny)

(21a) For at sikre, at SIS II kommer til at 
fungere efter hensigten, bør der foretages 
en revision af det nuværende SIS, hvor 
man undersøger såvel sikkerheden som 
integriteten af de oplysninger og 
indberetninger, der er lagret i systemet, det 
tekniske system som sådant, 
kommunikationsinfrastrukturen med de 
nationale adgangspunkter osv. Der bør 
tages hensyn til resultaterne af denne 
revision, inden SIS II tages i brug.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 137
Betragtning 21 b (ny)

(21b) Der bør udarbejdes en generel 
sikkerhedsplan for SIS II, inden systemet 
tages i brug. En sådan plan bør tage 
hensyn til både de fysiske og de 
adfærdsmæssige aspekter ved systemets 
sikkerhed på nationalt og europæisk plan. 
Planen bør indeholde en klar oversigt over 
det ansvar, der påhviler de enkelte 
involverede personer på hvert enkelt 
niveau. 

Or. en

Begrundelse

En bred analyse af sikkerheden indebærer andet og mere end en undersøgelse af systemets 
tekniske sikkerhed, idet der også må tages højde for adfærden hos de personer, der står for 
driften af systemet.
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 138
Betragtning 22 a (ny)

(22a) SIS II kan kun kobles sammen med 
andre databaser, efter at der er foretaget en 
grundig sikkerhedsanalyse. 

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 139
Artikel 1, stk. 1

1. Der oprettes herved et edb-baseret 
informationssystem, der kaldes anden 
generation af Schengen-
informationssystemet ("SIS II"), for at sætte 
medlemsstaternes kompetente myndigheder 
i stand til at samarbejde ved at udveksle 
oplysninger med henblik på at kontrollere 
personer og genstande.

1. Der oprettes herved et edb-baseret 
informationssystem, der kaldes anden 
generation af Schengen-
informationssystemet ("SIS II"), for at sætte 
medlemsstaternes kompetente myndigheder 
i stand til at samarbejde ved at udveksle 
oplysninger med de i denne forordning 
omhandlede formål for øje.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 140
Artikel 1, stk. 2

2. SIS II bidrager til at opretholde et højt 
sikkerhedsniveau i et område uden kontrol 
ved de indre grænser mellem 
medlemsstaterne.

2. SIS II bidrager til at opretholde et højt 
sikkerhedsniveau i et område uden kontrol 
ved de indre grænser mellem 
medlemsstaterne og til at gennemføre 
bestemmelserne i EF-traktatens afsnit IV 
om den frie bevægelighed for personer.

Or. en
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 141
Artikel 1, stk. 2

2. SIS II bidrager til at opretholde et højt 
sikkerhedsniveau i et område uden kontrol 
ved de indre grænser mellem 
medlemsstaterne.

2. Formålet med SIS II er at sikre et højt 
sikkerhedsniveau i et område uden kontrol 
ved de indre grænser mellem 
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 142
Artikel 2, stk. 2

2. I forordningen fastsættes også 
bestemmelser vedrørende SIS II's tekniske 
struktur, medlemsstaternes og 
Kommissionens ansvar, behandling af 
generelle oplysninger, de pågældende 
enkeltpersoners rettigheder samt 
erstatningsansvar.

2. I forordningen fastsættes også 
bestemmelser vedrørende SIS II's tekniske 
og sikkerhedsmæssige struktur, 
medlemsstaternes og Kommissionens 
ansvar, behandling af generelle oplysninger, 
de pågældende enkeltpersoners rettigheder 
samt ansvaret for integriteten af de i 
systemet lagrede data.

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 143
Artikel 4, stk. 1, litra b

b) et til to adgangspunkter for hver 
medlemsstat ("NI-SIS")

b) et adgangspunkt for hver medlemsstat 
("NI-SIS")

Or. de

Begrundelse

Så længe der ikke gives nogen overbevisende begrundelse for nødvendigheden af to 
adgangspunkter, bør det for at dæmme op for eventuelt misbrug bestemmes, at der kun skal 
være et adgangspunkt (udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, s. 
21).
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 144
Artikel 4, stk. 2

2. Medlemsstaternes nationale systemer 
("NS") tilkobles SIS II via NI-SIS.

2. Medlemsstaternes nationale systemer 
("NS") tilkobles SIS II via NI-SIS. 
Kommunikationssystemet udstyres med alle 
sikkerhedsprotokoller som fastsat i den 
generelle SIS II-sikkerhedsplan.

Or. en

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 145
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Hjemsted

Efter proceduren i traktatens artikel 251 
vedtager Europa-Parlamentet og Rådet en 
forordning om fastsættelse af hjemstedet
for det centrale Schengen-
informationssystems hoveddatabase og 
hjemstedet for dets backup-system.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 146
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Det Europæiske Agentur for Operationel 
Forvaltning af SIS II træffer afgørelse om 
hjemstedet for CS-SIS og dets backup-
system.

Or. en
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Begrundelse

Så snart der er truffet afgørelse om den operationelle forvaltning, må der vælges et hjemsted 
for CS-SIS og dets backup-system. Det Europæiske Agentur for Operationel Forvaltning af 
SIS II bør have ret til at træffe afgørelse om det bedst mulige hjemsted.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 147
Artikel 6

Hver medlemsstat er ansvarlig for driften og 
vedligeholdelsen af deres NS og tilkoblingen 
til SIS II.

Hver medlemsstat etablerer og er ansvarlig 
for driften og vedligeholdelsen af deres NS 
og tilkoblingen til SIS II. Hver medlemsstat 
følger retningslinjerne i den generelle 
sikkerhedsplan. 

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 148
Artikel 7, stk. 1

1. Hver medlemsstat udpeger et kontor, der
skal sikre de kompetente myndigheders 
adgang til SIS II i overensstemmelse med 
denne forordning. 

1. Hver medlemsstat udpeger et nationalt 
SIS II-kontor, for hvilket medlemsstaten 
har det klare ansvar, og som skal have det 
centrale ansvar for det nationale system, 
være ansvarlig for det nationale systems 
gnidningsløse drift og sikkerhed og sikre de 
kompetente myndigheders adgang til SIS II i 
overensstemmelse med denne forordning. 

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 149
Artikel 9, stk. 2

2. Medlemsstaterne skal, når det er relevant,
sikre, at oplysningerne i kopierne af 
oplysninger fra CS-SIS-databasen altid er 
identiske og i overensstemmelse med 

2. Medlemsstaterne skal sikre, at 
oplysningerne i kopierne af oplysninger fra 
CS-SIS-databasen altid er identiske og i 
overensstemmelse med oplysningerne i CS-
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oplysningerne i CS-SIS. SIS.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 150
Artikel 9, stk. 3

3. Medlemsstaterne skal, når det er relevant,
sikre, at en søgning i kopier af oplysninger i 
CS-SIS giver det samme resultat som en 
søgning foretaget direkte i CS-SIS.

3. Medlemsstaterne skal sikre, at en søgning 
i kopier af oplysninger i CS-SIS giver det 
samme resultat som en søgning foretaget 
direkte i CS-SIS.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 151
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
myndigheder, der konsulterer dataene i 
kopien, kun vil kunne se de oplysninger, 
indberetninger og sammenkoblinger, som 
de har ret til at se.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 152
Artikel 9, stk. 3 b (nyt)

3b. Medlemsstaterne skal køre en detaljeret 
logfil over de personer, der konsulterer 
kopierne, antallet af eksisterende kopier og 
de steder, hvor kopierne befinder sig.

Or. en
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 153
Artikel 10

Sikkerhed og fortrolighed Sikkerhed

-1. Medlemsstaterne følger 
sikkerhedsretningslinjerne i den generelle 
sikkerhedsplan.

1. Medlemsstater, der har adgang til
oplysninger, der er behandlet i SIS II, skal 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at:

1. Den generelle sikkerhedsplan omfatter 
de foranstaltninger, som medlemsstaterne, 
når de konsulterer oplysninger, der er 
behandlet i SIS II, skal træffe for at:

-aa) sikre den fysiske beskyttelse af 
adgangspunkternes (NI-SIS) infrastruktur 
og hjemsteder og 
kommunikationsinfrastrukturen mellem 
NI-SIS og CS-SIS
-ab) sikre et permanent beskyttelsesniveau 
ved hjælp af kontrol og et klart overblik 
over, hvem der er ansvarlig for sikkerhed, 
gennem udnævnelse af en sikkerhedschef, 
som afgør, hvilke risici der er tale om, en 
informationschef, som undersøger 
dataintegriteten, og en netværkschef, som 
er ansvarlig for en sikker netværks- og 
kommunikationsinfrastruktur; en 
medlemsstat vil kunne holde disse chefer 
ansvarlige 

a) forhindre, at uautoriserede personer får 
adgang til installationer, hvor processer 
vedrørende NI-SIS og NS gennemføres 
(kontrol ved indgangen til installationen) 

a) forhindre, at uautoriserede personer får 
adgang til installationer, hvor processer 
vedrørende NI-SIS og NS gennemføres 
(kontrol ved indgangen og i selve 
installationen)

b) forhindre, at SIS II-oplysninger og -
databærere læses, kopieres, ændres eller 
slettes af uautoriserede personer (kontrol
med databærere)

b) forhindre, at SIS II-oplysninger og -
databærere læses, kopieres, ændres eller 
slettes af uautoriserede personer (kontrol 
med databærere)

c) forhindre, at uautoriserede personer læser, 
kopierer, ændrer eller sletter SIS II-
oplysninger, der skal overføres mellem NS 
og SIS II (kontrol med datatransmissioner)

c) forhindre, at uautoriserede personer læser, 
kopierer, ændrer eller sletter SIS II-
oplysninger under overførsel af 
oplysninger, herunder overførsel af 
oplysninger mellem NS og SIS II (kontrol 
med datatransmissioner)

d) sikre, at der efterfølgende er mulighed for 
at checke og fastslå, hvilke SIS II-

d) sikre, at der efterfølgende er mulighed for 
at checke og fastslå, hvilke SIS II-
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oplysninger der er blevet registreret, 
tidspunktet herfor og hvem der har foretaget 
registreringen (kontrol med dataregistrering)

oplysninger der er blevet registreret, 
tidspunktet herfor og hvem der har foretaget 
registreringen (kontrol med dataregistrering)

e) forhindre uautoriseret behandling af 
SIS II-oplysninger i NS og uautoriseret 
ændring eller sletning af SIS II-oplysninger, 
der er registreret i NS (kontrol med 
dataindlæsning)

e) forhindre uautoriseret behandling af 
SIS II-oplysninger i NS og uautoriseret 
ændring eller sletning af SIS II-oplysninger, 
der er registreret i NS (kontrol med 
dataindlæsning) ved kun at give adgang for 
behørigt autoriseret personale, der er i 
besiddelse af individuelle og unikke 
brugeridentiteter og fortrolige passwords
ea) sikre, at alle myndigheder med 
adgangsret til SIS II udarbejder profiler for 
personale, der har adgang til SIS II's 
lokaler eller SIS II selv; der føres en 
opdateret liste, som stilles til rådighed for 
de nationale tilsynsmyndigheder

f) sikre, at autoriserede personer kun får 
adgang til at bruge de SIS II-oplysninger i 
NS, der hører ind under deres 
kompetenceområde (kontrol med adgang)

f) sikre, at autoriserede personer kun får 
adgang til at bruge de SIS II-oplysninger i 
NS, der hører ind under deres 
kompetenceområde (kontrol med adgang)

g) sikre, at det er muligt at efterprøve og 
fastslå, til hvilke myndigheder de SIS II-
oplysninger, der er registreret i NS, kan 
fremsendes via datatransmissionsudstyr 
(kontrol med datatransmission)

g) sikre, at det er muligt at efterprøve og 
fastslå, til hvilke myndigheder de SIS II-
oplysninger, der er registreret i NS, kan 
fremsendes via datatransmissionsudstyr 
under anvendelse af krypteringsteknikker 
(kontrol med datatransmission)

h) overvåge effektiviteten af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet 
i dette stykke (selvrevision).

h) overvåge effektiviteten af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet 
i dette stykke (selvrevision).

2. Medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger svarende til dem, der er 
omhandlet i stk. 1 for så vidt angår 
sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med 
udveksling og yderligere behandling af 
supplerende oplysninger. 

2. Medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger svarende til dem, der er 
omhandlet i stk. 1 for så vidt angår 
sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med 
udveksling og yderligere behandling af 
supplerende oplysninger. 

3. Alle personer og organer, der skal 
arbejde med SIS II-oplysninger og 
supplerende oplysninger, er underlagt 
tavshedspligt eller tilsvarende 
fortrolighedskrav.
Tavshedspligten fortsætter med at bestå 
efter at den pågældende person er fratrådt 
sin stilling eller det pågældende organs 
virksomhed er ophørt.
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Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 154
Artikel 10, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) sikre, at der er mulighed for 
øjeblikkeligt at redde oplysninger i tilfælde 
af, at systemet afbrydes, og at 
dataintegriteten af lagrede oplysninger 
bevares.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der også træffes foranstaltninger med henblik på tekniske 
nødsituationer. Da man ikke kan udelukke systemsammenbrud, er det uomgængeligt at tage 
højde for sådanne situationer (se udtalelse af 23. juni 2005 fra Artikel 29-Gruppen 
vedrørende Databeskyttelse vedrørende VIS, s. 22).

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 155
Artikel 10 a (ny)

Artikel 10a
Fortrolighed

1. Alle personer og organer, der skal 
arbejde med SIS II-oplysninger og 
supplerende oplysninger, er underlagt 
tavshedspligt eller tilsvarende 
fortrolighedskrav.
2. Tavshedspligten fortsætter med at bestå, 
efter at den pågældende person er fratrådt 
sin stilling, eller det pågældende organs
virksomhed er ophørt.

Or. en
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 156
Artikel 11, stk. 1

1. Hver medlemsstat kører logfiler i 
forbindelse med alle udvekslinger af 
oplysninger med SIS II og den yderligere 
behandling heraf med henblik på at 
kontrollere, at databehandlingen er lovlig, og 
derved sikre, at NS fungerer efter hensigten, 
og dataintegriteten og -sikkerheden. 

1. Hver medlemsstat kører logfiler i 
forbindelse med alle konsultationer af 
oplysninger lagret i og udvekslinger af 
oplysninger med SIS II med henblik på at 
kontrollere, at databehandlingen er lovlig, 
foretage intern revision og sikre, at NS 
fungerer efter hensigten, og dataintegriteten 
og -sikkerheden. Medlemsstater, der 
benytter de i artikel 4, stk. 3, eller de i 
artikel 23 omhandlede kopier, kører med 
samme formål for øje logfiler i forbindelse 
med enhver behandling af SIS II-data i 
disse kopier.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 157
Artikel 11, stk. 2

2. Af logfilerne skal navnlig fremgå dato og 
tidspunkt for overførslen af oplysninger, 
oplysninger anvendt til søgninger, de 
overførte oplysninger og navnet på både den 
kompetente myndighed og den person, der 
er ansvarlig for behandlingen af
oplysningerne.

2. Af logfilerne skal navnlig fremgå 
indberetningsforløb, dato og tidspunkt for 
overførslen af oplysninger, oplysninger 
anvendt til søgninger, referencen til de 
overførte oplysninger og navnet på både den 
kompetente myndighed og den person, der 
behandler oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag af Carlos Coelho

Ændringsforslag 158
Artikel 11, stk. 3

3. Logfilerne skal med de nødvendige 
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret 
adgang og skal slettes efter en periode på et 
år, hvis de ikke er nødvendige for 

3. Logfilerne skal med de nødvendige 
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret 
adgang og skal slettes efter en periode på tre 
år at regne fra datoen for sletning af den 
indberetning, de vedrører. Logfiler, der 
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kontrolprocedurer, som allerede er indledt. omfatter indberetningsforløb, slettes efter 
en periode på tre år at regne fra datoen for 
sletning af den indberetning, de vedrører. 
Logfiler kan opbevares længere, hvis de er 
nødvendige for kontrolprocedurer, som 
allerede er indledt.

Or. en

(Ændrer ændringsforslag 33)

Begrundelse

Et års opbevaring af logfiler er for kort. En længere periode ville gøre det muligt gennem længere tid at 
kontrollere, om der har været ulovlig adgang til oplysningerne, og sikrer således borgerne en 
bedre beskyttelse. Det foreslås derfor at give medlemsstaterne tilladelse til at opbevare 
logfiler i tre år, som er den maksimale periode, der i øjeblikket er tilladt i henhold til 
Schengen-konventionen. Samtidig er det vigtigt nøjagtigt at angive, hvornår denne periode 
starter.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 159
Artikel 11, stk. 3

3. Logfilerne skal med de nødvendige 
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret 
adgang og skal slettes efter en periode på et 
år, hvis de ikke er nødvendige for 
kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

3. Logfilerne skal med de nødvendige 
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret 
adgang og skal slettes efter en periode på to 
år, hvis de ikke er nødvendige for 
kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 160
Artikel 11 a (ny)

Artikel 11a
Intern revision

Enhver myndighed med adgangsret til SIS 
II har en intern kontrolstruktur, der skal 
sikre fuld overholdelse af denne 
forordning. De enkelte myndigheder 
aflægger regelmæssigt rapport til den 
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nationale tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 161
Artikel 12, stk. 1

1. Kommissionen er ansvarlig for den 
operationelle forvaltning af SIS II.

1. Kommissionen er ansvarlig for den 
operationelle forvaltning af SIS II og 
navnlig for at sikre en gnidningsløs 
overgang fra det nuværende system til det 
nye system. Oplysninger lagret i det 
nuværende SIS kan kun overføres til det 
nye system efter en revision af det 
nuværende system og en kontrol af 
dataintegriteten.

Or. en

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 162
Artikel 12, stk. 1

1. Kommissionen er ansvarlig for den 
operationelle forvaltning af SIS II.

1. I en overgangsperiode på tre år efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning er
Kommissionen ansvarlig for den 
operationelle forvaltning af SIS II, indtil 
forordning XX/XXXX/EF om oprettelse af 
et europæisk agentur for operationel 
forvaltning af store it-systemer træder i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 163
Artikel 13

Sikkerhed og fortrolighed Sikkerhed

Med hensyn til driften af SIS II anvender 1. Kommissionen udarbejder en generel 
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Kommissionen artikel 10 med de fornødne 
tilpasninger.

sikkerhedsplan for SIS II-systemet. 
Sikkerhedsplanen indeholder forpligtelser 
for både medlemsstaterne og 
Kommissionen.
2. Kommissionen meddeler, hvilke 
specifikke sikkerhedsretningslinjer der 
gælder for medlemsstaterne og sikrer, at 
medlemsstaterne fuldt ud følger disse. 
3. Den generelle sikkerhedsplan indebærer, 
at Kommissionen træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at:
a) sikre den fysiske beskyttelse af CS-SIS' 
infrastruktur og hjemsted og 
kommunikationsinfrastrukturen mellem 
NI-SIS og CS-SIS 
b) sikre et permanent beskyttelsesniveau 
ved hjælp af kontrol og et klar overblik 
over, hvem der er ansvarlig for sikkerhed, 
gennem udnævnelse af en sikkerhedschef, 
som afgør, hvilke risici der er tale om, en 
informationschef, som undersøger 
dataintegriteten, og en netværkschef, som 
er ansvarlig for en sikker netværks- og 
kommunikationsinfrastruktur; 
Kommissionen vil kunne holde disse chefer 
ansvarlige, men har selv det endelige 
ansvar
c) forhindre, at uautoriserede personer får 
adgang til installationer, hvor der 
gennemføres processer vedrørende CS-SIS 
(kontrol ved indgangen og i selve 
installationen)
d) forhindre, at SIS II-oplysninger og -
databærere læses, kopieres, ændres eller 
slettes af uautoriserede personer (kontrol 
med databærere)
e) forhindre, at uautoriserede personer 
læser, kopierer, ændrer eller sletter CS-
SIS-oplysninger under overførsel af 
oplysninger, herunder overførsel af 
oplysninger mellem NI-SIS og CS-SIS 
(kontrol med datatransmissioner)
f) give adgang til CS-SIS udelukkende for 
behørigt autoriseret personale, der er i 
besiddelse af individuelle og unikke 
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brugeridentiteter og fortrolige passwords
g) udarbejde profiler for personale, der har 
adgang til CS-SIS' lokaler eller CS-SIS 
selv; der føres en opdateret liste, som stilles 
til rådighed for Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse 
h) sikre, at autoriserede personer kun får 
adgang til CS-SIS og ikke til selve 
oplysningerne (kontrol med adgang)
j) sikre, at datastrømme på netværket er 
krypterede
k) overvåge effektiviteten af 
sikkerhedsforanstaltninger (selvrevision).
4. Den generelle sikkerhedsplan omfatter 
alle de i artikel 10 opstillede forholdsregler. 

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 164
Artikel 13 a (ny)

Artikel 13a
Fortrolighed

1. Alle personer og organer, der skal 
arbejde med SIS II-oplysninger og 
supplerende oplysninger, er underlagt 
tavshedspligt eller tilsvarende 
fortrolighedskrav.
2. Tavshedspligten fortsætter med at bestå, 
efter at den pågældende person er fratrådt 
sin stilling, eller det pågældende organs 
virksomhed er ophørt.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 165
Artikel 14, stk. 3
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3. Logfilerne skal med de nødvendige 
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret 
adgang og skal slettes efter en periode på et 
år efter sletningen af den indberetning, de 
vedrører, hvis de ikke er nødvendige for 
kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

3. Logfilerne skal med de nødvendige 
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret 
adgang og skal slettes efter en periode på to 
år, hvis de ikke er nødvendige for 
kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

Or. en

Ændringsforslag af Carlos Coelho

Ændringsforslag 166
Artikel 14, stk. 3

3. Logfilerne skal med de nødvendige 
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret 
adgang og skal slettes efter en periode på et 
år efter sletningen af den indberetning, de 
vedrører, hvis de ikke er nødvendige for 
kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

3. Logfilerne skal med de nødvendige 
foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret 
adgang og skal slettes efter en periode på tre 
år at regne fra datoen for sletning af den 
indberetning, de vedrører. Logfiler, der 
omfatter indberetningsforløb, slettes efter 
en periode på tre år at regne fra datoen for 
sletning af den indberetning, de vedrører. 
Logfiler kan opbevares længere, hvis de er 
nødvendige for kontrolprocedurer, som 
allerede er indledt.

Or. en

(Ændrer ændringsforslag 44)

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforlaget til artikel 11, stk. 3.

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 167
Kapitel IV, overskrift

Indberetninger vedrørende 
tredjelandsstatsborgere med henblik på at 
nægte dem indrejse

Indberetninger vedrørende 
tredjelandsstatsborgere

Or. de
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Begrundelse

Strukturen i kapitel IV bør ændres som anført i dette ændringsforslag, således at kapitlet også 
kommer til at omfatte sådanne indberetninger vedrørende tredjelandsstatsborgere, som drejer 
sig om legalisering af deres ophold.

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 168
Artikel 15, overskrift

Formålet med og betingelserne for at 
foretage indberetninger

Formålet med og betingelserne for at 
foretage indberetninger med henblik på at 
nægte tredjelandsstatsborgere indrejse

Or. de

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre det klart, at denne artikel kun vedrører negative 
indberetninger, da de positive jo behandles for sig.

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 169
Artikel 15, stk. 1

1. Medlemsstaterne foretager i følgende 
tilfælde indberetning vedrørende 
tredjelandsstatsborgere med henblik på 
indrejseforbud i medlemsstaternes område 
på grundlag af en beslutning truffet af de 
kompetente administrative eller retlige
myndigheder, hvori det tidsrum, hvori de 
pågældende nægtes indrejse, fastsættes:

1. Medlemsstaterne foretager udelukkende i 
følgende tilfælde indberetning vedrørende 
tredjelandsstatsborgere med henblik på 
indrejseforbud i medlemsstaternes område 
på grundlag af en beslutning truffet af de 
kompetente retlige myndigheder, hvori det 
tidsrum, hvori de pågældende nægtes 
indrejse, fastsættes:

a) hvis en tredjelandsstatsborgers 
tilstedeværelse på en medlemsstats område 
udgør en alvorlig trussel mod den offentlige
orden eller den offentlige sikkerhed i nogen 
af medlemsstaterne baseret på en individuel 
vurdering, navnlig hvis:

a) hvis en tredjelandsstatsborgers 
tilstedeværelse på en medlemsstats område 
udgør en alvorlig trussel mod den offentlige 
orden eller den offentlige sikkerhed i nogen 
af medlemsstaterne baseret på en individuel 
vurdering, hvis:

i) tredjelandsstatsborgeren er blevet idømt 
frihedsstraf i mindst ét år efter at være blevet 
dømt for en af de lovovertrædelser, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets 

i) tredjelandsstatsborgeren i en EU-
medlemsstat er blevet idømt frihedsstraf i 
mindst ét år efter at være blevet dømt for en 
af de lovovertrædelser, der er omhandlet i 
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rammeafgørelse 2002/584/RI om den 
europæiske arrestordre og om procedurerne 
for overgivelse mellem medlemsstaterne

artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RI om den europæiske arrestordre 
og om procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne

ii) tredjelandsstatsborgeren er omfattet af en 
restriktiv foranstaltning med henblik på at 
forhindre indrejse eller gennemrejse i 
medlemsstaternes område, jf. EU-traktatens 
artikel 15

ii) tredjelandsstatsborgeren er omfattet af en 
restriktiv foranstaltning med henblik på at 
forhindre indrejse eller gennemrejse i 
medlemsstaternes område, jf. EU-traktatens 
artikel 15

b) hvis en tredjelandsstatsborger er omfattet 
af et forbud mod fornyet indrejse som følge 
af en afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse i overensstemmelse med direktiv 
2005/XX/EF [om tilbagesendelse].

b) hvis en tredjelandsstatsborger er omfattet 
af et forbud mod fornyet indrejse som følge 
af en afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse i overensstemmelse med direktiv 
2005/XX/EF [om tilbagesendelse] og 
nægter frivilligt at rejse tilbage til sit land.

Or. en

Ændringsforslag af Carlos Coelho

Ændringsforslag 170
Artikel 15, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne foretager i følgende 
tilfælde indberetning vedrørende 
tredjelandsstatsborgere med henblik på 
indrejseforbud i medlemsstaternes område 
på grundlag af en beslutning truffet af de
kompetente administrative eller retlige 
myndigheder, hvori det tidsrum, hvori de 
pågældende nægtes indrejse, fastsættes:

1. I følgende tilfælde foretages der 
indberetning vedrørende 
tredjelandsstatsborgere med henblik på 
forbud mod indrejse i eller ophold på 
medlemsstaternes område på grundlag af en 
national indberetning, der udspringer af en 
beslutning truffet af den pågældende 
medlemsstats kompetente administrative 
eller retlige myndighed i overensstemmelse 
med national ret:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget genindfører en del af den nuværende artikel 96, stk. 1, i Schengen-
konventionen med henblik på at sikre et tilsvarende sikkerhedsniveau i dag. Herudover ønsker 
ordføreren en harmonisering med hensyn til SIS II- indberetninger, som altid bør være 
baseret på nationale indberetninger. Dog ville en harmonisering af nationale indberetninger 
ikke være hensigtsmæssig. Desuden indføjes ordet "ophold" for at gøre det klart, at en 
tredjelandsstatsborger også kan gøres til genstand for kontrol på en medlemsstats område 
med det formål at slå fast, hvorvidt vedkommende opholder sig lovligt i området, eller inden 
der udstedes opholdstilladelse.
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Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 171
Artikel 15, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne foretager i følgende 
tilfælde indberetning vedrørende 
tredjelandsstatsborgere med henblik på 
indrejseforbud i medlemsstaternes område 
på grundlag af en beslutning truffet af de
kompetente administrative eller retlige 
myndigheder, hvori det tidsrum, hvori de 
pågældende nægtes indrejse, fastsættes:

1. I følgende tilfælde foretages der på 
harmoniseret vis indberetning vedrørende 
tredjelandsstatsborgere med henblik på 
forbud mod indrejse i eller fast ophold på 
medlemsstaternes område på grundlag af en 
national indberetning, der udspringer af en 
beslutning truffet af den pågældende 
medlemsstats kompetente administrative 
eller retlige myndighed i overensstemmelse 
med national ret:

Or. en

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 172
Artikel 15, afsnit 1, litra a, indledning

a) hvis en tredjelandsstatsborgers 
tilstedeværelse på en medlemsstats område 
udgør en alvorlig trussel mod den offentlige 
orden eller den offentlige sikkerhed i nogen 
af medlemsstaterne baseret på en individuel 
vurdering, navnlig hvis:

a) hvis en tredjelandsstatsborgers 
tilstedeværelse på en medlemsstats område 
udgør en trussel mod den offentlige orden 
eller den offentlige sikkerhed i nogen af 
medlemsstaterne baseret på en individuel 
vurdering, navnlig hvis:

Or. de

Begrundelse

Formålet er at sikre sammenhængen med det følgende ændringsforslag. 

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 173
Artikel 15, stk. 1, litra a i

i) tredjelandsstatsborgeren er blevet idømt
frihedsstraf i mindst ét år efter at være 
blevet dømt for en af de lovovertrædelser, 

i) tredjelandsstatsborgeren er blevet dømt for
en lovovertrædelse, der medfører en 
maksimal frihedsstraf eller 
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der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RI om den 
europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne

frihedsberøvende foranstaltning på mindst 
ét år

Or. de

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er også at lade bestemmelsen omfatte lovovertrædelser, der 
straffes med mindst et års betinget frihedsstraf, og at fjerne alle uklarheder med hensyn til 
mindste- eller maksimalstraf. 

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 174
Artikel 15, stk. 1, litra a, nr. ii a (nyt)

iia) der hersker begrundet mistanke om, at 
tredjelandsstatsborgeren har begået 
alvorlige lovovertrædelser, herunder 
lovovertrædelser af den i Schengen-
konventionens artikel 79 omhandlede type, 
eller der foreligger konkrete beviser for, at 
vedkommende planlægger at begå sådanne 
overtrædelser på en medlemsstats 
højhedsområde

Or. de

Begrundelse

Formålet er at sikre sammenhængen med artikel 96, stk. 2, litra b), i konventionen om 
gennemførelse af Scengen-aftalen.

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 175
Artikel 15, stk. 1 a (nyt)

1a. Sådanne beslutninger kan kun træffes 
på grundlag af en vurdering af den enkelte, 
som er underbygget af dokumenter og 
hviler på faktiske forhold og 
lovbestemmelser.
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Or. en

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 176
Artikel 15, stk. 2 a (nyt)

2a. Ved gennemførelsen af disse 
bestemmelser sikrer medlemsstaterne fuld 
overholdelse af princippet om non-
refoulement.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 177
Artikel 15, stk. 3 a (nyt)

3a. Når der træffes beslutning om at 
foretage en indberetning, underrettes 
tredjelandsstatsborgeren herom straks efter 
vedtagelsen af den foranstaltning, der 
medfører indlæsning af indberetningen i 
SIS II.

Or. en

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 178
Artikel 16, stk. 1, litra d og e

d) fotografier udgår
e) fingeraftryk

Or. de

Begrundelse

Teknologien til anvendelse af biometriske data er endnu ikke færdigudviklet. Det kan få 
vidtrækkende følger for de berørte, hvis SIS II ikke fungerer korrekt, og dette gælder især for 
så vidt angår anvendelse af biometriske data i en database af SIS II's størrelse. I betragtning 
af den pågældende teknologis nuværende udviklingsniveau og af den forventede store 
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datamængde i SIS II, kan funktionssikkerheden ikke garanteres. Desuden er der ikke foretaget 
nogen konsekvensvurdering for så vidt angår anvendelsen af biometriske data.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 179
Artikel 16, stk. 1, litra i, led 2 

en afgørelse om tilbagesendelse og/eller 
udsendelse ledsaget af et forbud mod 
(fornyet) indrejse

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 180
Artikel 16, stk. 1, litra j

j) henvisning til andre indberetninger, der er 
behandlet i SIS II.

j) i overensstemmelse med artikel 26, 
henvisning til andre indberetninger, der er 
behandlet i SIS II.

Or. en

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 181
Artikel 16, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne kan til enhver tid 
udstede opholdstilladelse til en 
tredjelandsstatsborger, der opholder sig 
illegalt på deres område. Uanset om 
vedkommende tredjelandsstatsborger 
allerede er genstand for en indberetning i 
SIS, gøres oplysningen om udstedelse af 
opholdstilladelse til genstand for en 
indberetning.

Or. de
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Begrundelse

I overensstemmelse med tilbagesendelsesdirektivet skal legaliseringen af 
tredjelandsstatsborgere gøres til genstand for en indberetning i SIS II. Dette er nødvendigt 
både af hensyn til beskyttelsen af sådanne personer i forbindelse med kontrol og for at sikre, 
at medlemsstaterne udveksler oplysninger. Af denne grund fastsættes der i den nye artikel 16a 
bestemmelser for indberetninger vedrørende legalisering.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 182
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16a
Søgning ved hjælp af biometriske data er 
under alle omstændigheder udelukket.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 16, stk. 1, litra d) og e). Dette 
ændringsforslag skal ses som et supplement til ordfører Coelhos ændringsforslag om 
indsættelse af artikel 16a (ny).

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 183
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16a
Fra en dato, der fastsættes efter artikel 39, 
kan fingeraftryk og fotografier også 
benyttes til at foretage søgninger og finde 
frem til, om en person er genstand for en 
indberetning i SIS II.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at muliggøre biometriske søgninger i SIS II, hvis de 
retlige og tekniske krav er opfyldt.



PE 372.149v02-00 30/42 AM\615846DA.doc

DA

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 184
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16a
Særlige regler for fotografier og 

fingeraftryk
1. Fotografier og fingeraftryk, jf. artikel 16, 
stk. 1, litra d) og e), kan kun benyttes i 
følgende tilfælde:
a) fotografier og fingeraftryk kan kun 
medtages i indberetninger i henhold til stk. 
1, efter at der er foretaget en særlig 
kvalitetskontrol for at konstatere, om de 
opfylder en minimumsstandard for 
datakvalitet, som fastsættes efter artikel 35
b) fotografier og fingeraftryk kan kun 
benyttes til at bekræfte identificeringen af 
en tredjelandsstatsborger på grundlag af en 
alfanumerisk søgning
c) fingeraftryk kan benyttes til at 
identificere en tredjelandsstatsborger, når 
den pågældende ikke bærer 
identifikationspapirer eller 
rejsedokumenter.

Or. en

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 185
Artikel 17, stk. 1, litra a

a) myndigheder med ansvar for kontrollen 
med personer ved medlemsstaternes ydre
grænser

a) grænsebeskyttelses- og toldmyndigheder 
samt politi og andre retshåndhævende 
myndigheder, som udøver virksomhed 
inden for rammerne af afsnit VI i traktaten 
om Den Europæiske Union

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre artiklen klarere.
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Ændringsforslag af Carlos Coelho

Ændringsforslag 186
Artikel 18, stk. 1

1. Der gives adgang til indberetninger, der er 
foretaget i overensstemmelse med artikel 15, 
stk. 1, litra b), til de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af direktiv 
2005/XX/EF, med henblik på at identificere 
en tredjelandsstatsborger, der ulovligt 
opholder sig på medlemsstatens område, for 
at håndhæve en afgørelse om 
tilbagesendelse eller udsendelse. 

1. Der gives adgang til indberetninger, der er 
foretaget i overensstemmelse med artikel 15, 
stk. 1, til de myndigheder, der er ansvarlige 
for identificering af
tredjelandsstatsborgere, der ulovligt 
opholder sig på medlemsstatens område, 
med henblik på håndhævelse af en afgørelse 
om tilbagesendelse eller udsendelse, 
herunder til politi og toldmyndigheder med 
ansvar for kontrol på medlemsstatens 
område.

Or. en

Begrundelse

Der kan opstå en situation, hvor en tredjelandsstatsborger, om hvem der er foretaget en 
indberetning i SIS II med henblik på indrejseforbud, ikke desto mindre opholder sig illegalt 
på en medlemsstats område. Politiet bør derfor have mulighed for at benytte SIS II til at 
identificere en sådan person.

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 187
Artikel 18, stk. 3

3. Der gives adgang til indberetninger, der 
er foretaget i overensstemmelse med 
artikel 15, stk. 1, litra a), til de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af direktiv 2004/83/EF og 
direktiv 2005/XX/EF [om 
minimumsstandarder for procedurer i 
medlemsstaterne for tildeling og ophævelse 
af flygtningestatus] for at afgøre, om en 
tredjelandsstatsborger udgør en trussel mod 
den offentlige orden eller den interne 
sikkerhed.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 188
Artikel 20 a (ny)

Artikel 20a
Anvendelsen af bestemmelserne i denne 
forordnings kapitel IV ophører tre år efter 
forordningens ikrafttrædelse. Efter forslag 
fra Kommissionen kan Europa-
Parlamentet og Rådet forlænge 
gyldigheden af bestemmelserne i kapitel IV 
efter proceduren i traktatens artikel 251, og 
de underkaster med henblik herpå disse 
bestemmelser en fornyet undersøgelse 
inden udløbet af treårsperioden.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget foreslår en revisionsklausul for indberetninger foretaget med henblik på 
indrejseforbud. Den praktiske gennemførelse af bestemmelserne bør undersøges, og der bør 
om nødvendigt foretages ændringer.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 189
Artikel 24, stk. 7

7. Oplysningerne i SIS II skal revideres 
mindst én gang om året af den medlemsstat, 
der har indlæst dem. Medlemsstaterne kan 
træffe beslutning om et kortere tidsrum 
mellem revisionerne.

7. Oplysningerne i SIS II skal revideres 
mindst én gang om året af den medlemsstat, 
der har indlæst dem. Medlemsstaterne kan 
træffe beslutning om et kortere tidsrum 
mellem revisionerne. Medlemsstaterne 
dokumenterer revisionerne og angiver bl.a. 
årsagerne til fortsat bevaring af 
oplysninger og forelægger statistik 
vedrørende procentdelen af bevarede 
indberetninger og nyligt indlæste 
indberetninger, jf. artikel 20, stk. 5.

Or. en
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 190
Artikel 26, stk. 3

3. Sammenkoblingen påvirker ikke retten til 
adgang til systemet som fastsat i denne 
forordning. Myndigheder, der ikke har ret til 
at få adgang til bestemte kategorier af 
indberetninger, har ikke adgang til 
sammenkoblingen af disse kategorier. 

3. Sammenkoblingen påvirker ikke retten til 
adgang til systemet som fastsat i denne 
forordning. Myndigheder, der ikke har ret til 
at få adgang til bestemte kategorier af 
indberetninger, har ikke adgang til 
sammenkoblingen af disse kategorier og har 
heller ikke mulighed for at se 
sammenkoblinger med indberetninger, som 
de ikke har adgang til.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 191
Artikel 27 a (ny)

Artikel 27a
Overførsel af personoplysninger til 

tredjepart 
1. Personoplysninger, der behandles i SIS 
II som led i gennemførelsen af denne 
forordning, overføres ikke og stilles ikke til 
rådighed for private parter.
2. Overførsel til eller tilrådighedsstillelse 
for et tredjeland eller en international 
organisation af personoplysninger, der 
behandles i SIS II som led i 
gennemførelsen af denne forordning, sker i 
overensstemmelse med artikel 25 og 26 i 
dirketiv 1995/46/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 192
Artikel 27 b (ny)
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Artikel 27b
Sammenkoblingen af SIS II med andre 
databaser kan kun ske efter en grundig 
sikkerhedsanalyse.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 193
Artikel 29, stk. 1

1. Enkeltpersoners ret til at få adgang til og 
opnå en ændring eller sletning af deres 
personoplysninger, der er behandlet i SIS II, 
skal udøves i overensstemmelse med 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne 
ret påberåbes.

1. Enkeltpersoners ret til at få adgang til og 
opnå en ændring eller sletning af deres 
personoplysninger, der er behandlet i SIS II, 
skal udøves i overensstemmelse med 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne 
ret påberåbes og i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Carlos Coelho

Ændringsforslag 194
Artikel 31 b (ny)

Artikel 31b
Fælles ansvar

1. De i artikel 31 nævnte nationale 
tilsynsmyndigheder og Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse 
samarbejder aktivt inden for rammerne af 
deres beføjelser og deler ansvaret for 
tilsynet med SIS II.
2. Alt efter behov udveksler disse 
myndigheder relevante oplysninger, 
gennemfører undersøgelser i fællesskab, 
herunder fælles revisioner og inspektioner,
undersøger vanskeligheder i forbindelse 
med fortolkningen eller gennemførelsen af 
denne forordning, behandler problemer i 
tilknytning til udøvelsen af uafhængig 
tilsynsvirksomhed eller i tilknytning til den 
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registrerede persons udøvelse af sine 
rettigheder, udarbejder harmoniserede 
forslag til fælles løsninger på problemer af 
enhver art og fremmer kendskabet til
databeskyttelsesrettigheder.
3. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og de nationale 
tilsynsmyndigheder mødes i dette øjemed 
mindst to gange årligt. Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse afholder 
udgifterne i forbindelse med disse møder. 
Forretningsordenen vedtages på det første 
møde. Yderligere arbejdsmetoder 
fastlægges i fællesskab efter behov. Hvert 
andet år fremsendes der en fælles 
aktivitetsberetning til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af systemets karakter kan tilsynsvirksomhed kun fungere, hvis den udøves i 
fællesskab.

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 195
Artikel 32, stk. 2

2. Hvis den medlemsstat, mod hvilken der 
fremsættes en klage i medfør af stk. 1, ikke 
er den indberettende medlemsstat, skal 
sidstnævnte på anmodning refundere de 
beløb, der blev udbetalt som erstatning, 
medmindre den anmodede medlemsstat 
anvendte oplysningerne i strid med denne 
forordning.

2. Hvis den medlemsstat, mod hvilken der 
fremsættes en klage i medfør af stk. 1, ikke 
er den indberettende medlemsstat, skal 
sidstnævnte på anmodning refundere de 
beløb, der blev udbetalt som erstatning, 
medmindre den anmodede medlemsstat 
anvendte oplysningerne i strid med denne 
forordning. Der kan kun anmodes om den i 
stk. 1 omhandlede erstatning i én 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

For at undgå "erstatningsshopping" må det gøres umuligt at anmode om erstatning i mere 
end én medlemsstat.
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 196
Artikel 33

Sanktioner Straffeforanstaltninger og strafbare 
handlinger

Medlemsstaterne sikrer, at behandlingen af 
SIS II-oplysninger eller supplerende 
oplysninger i strid med denne forordning 
straffes med sanktioner, der er effektive, 
står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og 
virker afskrækkende i overensstemmelse 
med national lov.

Medlemsstaterne sikrer, at behandling af 
SIS II-oplysninger eller supplerende 
oplysninger i strid med denne forordning 
straffes med straffeforanstaltninger, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og virker afskrækkende i 
overensstemmelse med national lov. 
Alvorlige overtrædelser er strafbare 
handlinger. Medlemsstaterne indarbejder 
bestemmelser herom i deres nationale ret. 
De giver senest på datoen for den i artikel 
39, stk. 2, omhandlede meddelelse 
Kommissionen meddelelse om alle 
gældende nationale bestemmelser, og 
enhver senere ændring heraf meddeles 
omgående Kommissionen. Det samme 
gælder sikkerhedsbrud som følge af 
forsømmelse og/eller misbrug.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 197
Artikel 34, stk. 1

1. Kommissionen sørger for, at der oprettes 
systemer til kontrol af, hvordan SIS II 
fungerer set i forhold til de mål, der er 
fastlagt for resultater, 
omkostningseffektivitet og tjenestens 
kvalitet.

1. Kommissionen sørger for, at der oprettes 
systemer til kontrol af, hvordan SIS II 
fungerer set i forhold til de mål, der er 
fastlagt for resultater, 
omkostningseffektivitet, sikkerhed og 
tjenestens kvalitet.

Or. en
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 198
Artikel 34, stk. 3

3. To år efter at SIS II begynder at fungere 
og derefter hvert andet år forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om SIS II-aktiviteterne og 
den bilaterale og multilaterale udveksling af 
supplerende oplysninger mellem 
medlemsstaterne.

3. To år efter at SIS II begynder at fungere 
og derefter hvert andet år forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om lovformeligheden af 
SIS II's behandling af oplysninger, 
tekniske funktion og sikkerhed og om den 
bilaterale og multilaterale udveksling af 
supplerende oplysninger mellem 
medlemsstaterne. Rapporten behandles af 
Europa-Parlamentet og Rådet. 
Medlemsstaterne besvarer ethvert 
spørgsmål, som institutionerne måtte rejse i 
den forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 199
Artikel 34, stk. 4

4. Fire år efter at SIS II begynder at fungere 
og derefter hvert fjerde år foretager 
Kommissionen en overordnet evaluering af 
SIS II og den bilaterale og multilaterale 
udveksling af supplerende oplysninger 
mellem medlemsstaterne. Denne 
overordnede evaluering skal omfatte en 
undersøgelse af de resultater, der er nået set i 
lyset af målene, og det skal heri vurderes, 
om de grundlæggende principper fortsat er 
gyldige, og der skal drages konklusioner 
heraf for fremtidige foranstaltninger. 
Kommissionen sender rapporterne om 
evalueringerne til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

4. Fire år efter at SIS II begynder at fungere 
og derefter hvert fjerde år foretager 
Kommissionen en overordnet evaluering af 
SIS II og den bilaterale og multilaterale 
udveksling af supplerende oplysninger 
mellem medlemsstaterne. Denne 
overordnede evaluering skal omfatte en 
undersøgelse af de resultater, der er nået set i 
lyset af målene, samt af lovformeligheden 
af behandlingen af oplysninger og af 
systemets sikkerhed, og det skal heri 
vurderes, om de grundlæggende principper 
fortsat er gyldige, og der skal drages 
konklusioner heraf for fremtidige 
foranstaltninger. Kommissionen sender 
rapporterne om evalueringerne til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 200
Artikel 38, stk. 1 a (nyt)

1a. De i det nuværende SIS lagrede data 
kan først overføres til det nye system, efter 
at det nuværende system er revideret og 
dataintegriteten kontrolleret.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 201
Artikel 38, stk. 2

2.Det beløb, der på den dato, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, 
resterer på det budget, som er blevet 
godkendt i overensstemmelse med 
artikel 119 i Schengen-konventionen, 
tilbagebetales til medlemsstaterne. De beløb, 
der skal tilbagebetales, beregnes på grundlag 
af medlemsstaternes bidrag som fastsat i 
eksekutivkomitéens afgørelse af 
14. december 1993 om 
finansieringsordningen for oprettelses- og 
driftsudgifter for Schengen-
informationssystemet.

2. Det beløb, der på den dato, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, 
resterer på det budget, som er blevet 
godkendt i overensstemmelse med 
artikel 119 i Schengen-konventionen, 
anvendes til revision af det nuværende 
system og kontrol af oplysningerne heri. 
Eventuelle overskydende beløb
tilbagebetales til medlemsstaterne. De beløb, 
der skal tilbagebetales, beregnes på grundlag 
af medlemsstaternes bidrag som fastsat i 
eksekutivkomitéens afgørelse af 
14. december 1993 om 
finansieringsordningen for oprettelses- og 
driftsudgifter for Schengen-
informationssystemet.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 202
Artikel 39, stk. 1 a (nyt)

1a. SIS II tages først i brug, når 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne har foretaget en vellykket 
omfattende afprøvning af systemet, dets
sikkerhed og dets 
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kommunikationsinfrastruktur på alle 
niveauer. Kommissionen informerer 
Europa-Parlamentet om resultaterne heraf. 
Såfremt testresultaterne ikke er 
tilfredsstillende, udsættes ibrugtagningen, 
indtil systemets korrekte funktion kan 
sikres.

Or. en

Ændringsforslag af Manfred Weber

Ændringsforslag 203
Artikel 39, stk. 3 a (nyt)

3a. Den dato, fra hvilken artikel 16a skal 
finde anvendelse, fastsættes efter at: 
a) de nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger er 
vedtaget, og
b) alle medlemsstaterne har meddelt 
Kommissionen, at de har truffet de tekniske 
og retlige foranstaltninger, der er 
nødvendige for at kunne foretage 
søgninger under anvendelse af fingeraftryk 
og/eller fotografier. 

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre kvaliteten af de indlæste oplysninger og sørge for, 
at alle medlemsstaterne befinder sig på samme tekniske niveau og opfylder de retlige krav.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 204
Artikel 18, stk. 3

3. Der gives adgang til indberetninger, der er 
foretaget i overensstemmelse med artikel 15, 
stk. 1, litra a), til de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af direktiv 
2004/83/EF og direktiv 2005/XX/EF [om 
minimumsstandarder for procedurer i 
medlemsstaterne for tildeling og ophævelse 
af flygtningestatus] for at afgøre, om en 

3. Der gives adgang til indberetninger, der er 
foretaget i overensstemmelse med artikel 15, 
stk. 1, litra a), til de myndigheder, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af direktiv 
2004/83/EF for at afgøre, om en 
tredjelandsstatsborger udgør en trussel mod 
den offentlige orden eller den interne 
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tredjelandsstatsborger udgør en trussel mod 
den offentlige orden eller den interne 
sikkerhed.

sikkerhed.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag til direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for 
tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold er forelagt den 1. september 
2005. Men så længe direktivet ikke er vedtaget, kan det ikke danne grundlag for indlæsning af 
oplysninger i SIS II. Dette ville især være en krænkelse af artikel 8 i den europæiske
menneskerettighedskonvention (EMRK), i henhold til hvilken indgreb i privatlivet skal være i 
ovenssstemmelse med loven. En forudsætning for dette er præcise og offentligt tilgængelige 
love. Den enkelte har ret til at vide, hvilke foranstaltninger en myndighed kan træffe i forhold 
til ham/hende (jf. udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, s. 14.)

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 205
Artikel 20, stk. 5

5. Indberetningerne slettes automatisk fem år 
efter datoen for den beslutning, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1. 
Medlemsstater, der har indlæst oplysninger 
i SIS II, kan beslutte at beholde
indberetningerne i systemet, hvis 
betingelserne i artikel 15 er opfyldt.

5. Indberetningerne slettes automatisk tre år 
efter datoen for den beslutning, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 1. Hvis 
betingelserne i artikel 15 stadig er opfyldt 
efter tre år, foretager den medlemsstat, der 
var ansvarlig for den oprindelige 
indberetning, en ny indberetning. 

Or. de

Begrundelse

Kommissionen giver ingen begrundelse for at bevare indberetningen længere i systemet. 
Derfor bør den frist på tre år, som i sin tid blev fastsat i Schengen-konventionen, bevares. 
Derudover må det foretrækkes, at der foretages en ny indberetning, hvis betingelserne i 
artikel 15 stadig er opfyldt.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 206
Artikel 26, stk. 1

1. En medlemsstat kan sammenkoble 
indberetninger, den foretager i SIS II, i 

1. En medlemsstat kan sammenkoble 
indberetninger, den i henhold til artikel 15 
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overensstemmelse med national lovgivning. 
Virkningen heraf er at skabe en forbindelse 
mellem to eller flere indberetninger.

foretager i SIS II, i overensstemmelse med 
national lovgivning. Virkningen heraf er at 
skabe en forbindelse mellem to eller flere 
indberetninger. Sammenkobling med 
indberetninger, der ikke omfattes af artikel 
15, er ikke mulig.

Or. de

Begrundelse

Sammenkobling er et typisk middel i politimæssige efterretningssystemer. Derfor bør en 
sådan mekanisme i SIS II anvendes restriktivt. Sammenkoblinger bør holde sig inden for de 
oprindelige indberetningsformål; sammenkobling af indberetninger, som tjener forskellige 
formål (indrejseforbud, jf. artikel 15, stk. 1, i dette forslag til forordning, anholdelse og 
overgivelse på grundlag af den europæiske arrestordre, jf. artikel 15 i forslaget til Rådets 
afgørelse om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet 
(SIS II), Kom(2005)0236), og indberetninger vedrørende genstande, der skal beslaglægges 
eller anvendes som bevismateriale i straffesager, jf. kap. VIII i samme forslag), skal ikke 
kunne finde sted.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 207
Artikel 26, stk. 2 a (nyt)

2a. Sammenkoblinger må under ingen 
omstændigheder have til følge, at 
myndigheder får adgang til oplysninger, 
som de ikke har adgangsberettigelse til.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at der ikke sker en udvidelse af adgangsretten gennem sammenkoblinger (jf. 
Artikel 29-Gruppens udtalelse, s. 17)

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 208
Artikel 26, stk. 4 a (nyt)

4a. Sammenkoblinger slettes omgående, så 
snart en af de sammenkoblede 
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indberetninger slettes fra systemet.

Or. de

Begrundelse

Da sammenkoblinger udgør en selvstændig oplysningskategori, kan der være fare for, at en 
indberetning, der som sådan er slettet, bevares som sammenkoblet oplysning (jf. Den Fælles 
Tilsynsmyndighed, Schengen, s. 9) Af retssikkerhedsgrunde skal sammenkoblinger slettes 
omgående, så snart en af de sammenkoblede indberetninger slettes.


