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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisen sukupolven Schengenin 
tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä

Ehdotus asetukseksi (KOM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 122
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

– ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 19. lokakuuta 2005 antaman 
lausunnon sekä 29 artiklaa käsitelleen työryhmän 25. marraskuuta 2005 antaman 
lausunnon,

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan tietosuojan merkitystä ja lausuntoja, joiden useita kohtia on 
käytetty muiden tarkistusten perustoina.
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Ehdotus asetukseksi

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 123
Johdanto-osan 5 kappale

(5) SIS II:n olisi oltava kompensoiva 
toimenpide, joka osaltaan auttaa 
säilyttämään korkean turvallisuuden tason
alueella, jonka sisärajoilla ei tehdä 
tarkastuksia, edistämällä Schengenin 
säännöstön soveltamisalaan kuuluvien 
henkilöiden liikkumiseen liittyvien 
politiikkojen toteuttamista.

(5) SIS II:lla olisi kompensoivana
toimenpiteenä taattava korkean 
turvallisuuden taso alueella, jonka 
sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 124
Johdanto-osan 5 kappale

(5) SIS II:n olisi oltava kompensoiva 
toimenpide, joka osaltaan auttaa 
säilyttämään korkean turvallisuuden tason 
alueella, jonka sisärajoilla ei tehdä 
tarkastuksia, edistämällä Schengenin 
säännöstön soveltamisalaan kuuluvien 
henkilöiden liikkumiseen liittyvien 
politiikkojen toteuttamista.

(5) SIS II:n olisi oltava kompensoiva 
toimenpide, joka osaltaan auttaa 
säilyttämään korkean turvallisuuden tason 
alueella, jonka sisärajoilla ei tehdä 
tarkastuksia, edistämällä Schengenin 
säännöstön soveltamisalaan kuuluvien 
henkilöiden liikkumiseen liittyvien 
politiikkojen toteuttamista, ja soveltamaan
EY:n perustamissopimuksen IV osastossa 
olevia määräyksiä henkilöiden vapaasta 
liikkuvuudesta.

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen konsolidoidun version IV osastossa käsitellään 
viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa sekä muuta henkilöiden vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyvää politiikkaa, joten ehdotukseen olisi sisällytettävä sitä koskeva viittaus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 125
Johdanto-osan 6 kappale

(6) On välttämätöntä määrittää SIS II:n 
tavoitteet ja vahvistaa säännöt, jotka 
koskevat sen toimintaa, käyttöä ja 
vastuualueita, tekninen rakenne ja rahoitus 
mukaan luettuina, järjestelmään 
tallennettavia tietoluokkia, tietojen 
tallentamisen tarkoitusta, tallentamista 
koskevia kriteerejä, niitä viranomaisia, joilla 
on oikeus käyttää järjestelmää, ja ilmoitusten 
linkittämistä sekä tarkemmat säännöt, jotka 
koskevat tietojen käsittelyä ja 
henkilötietojen suojaa.

(6) On välttämätöntä määrittää SIS II:n 
tavoitteet ja vahvistaa säännöt, jotka 
koskevat sen toimintaa, käyttöä ja 
vastuualueita, tekninen rakenne, 
turvallisuuden korkea taso ja rahoitus 
mukaan luettuina, järjestelmään 
tallennettavia tietoluokkia, tietojen 
tallentamisen tarkoitusta, tallentamista 
koskevia kriteerejä, niitä viranomaisia, joilla 
on oikeus käyttää järjestelmää, ja ilmoitusten 
linkittämistä sekä tarkemmat säännöt, jotka 
koskevat tietojen käsittelyä ja 
henkilötietojen suojaa.

Or. en

Perustelu

Tällaisen tietokannan ylläpito edellyttää selkeitä ohjeita, joilla taataan turvallinen toimivuus. 
Siksi on syytä määrittää vastuualat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 126
Johdanto-osan 7 kappale

(7) SIS II:n toiminnasta aiheutuvat kulut 
olisi rahoitettava Euroopan unionin 
talousarviosta. 

(7) SIS II:n toiminnasta aiheutuvat kulut 
olisi rahoitettava Euroopan unionin 
talousarviosta. Jos jäsenvaltiot haluavat 
kuitenkin hyödyntää kansallisten kopioiden 
mahdollisuutta, niiden on vastattava itse 
siitä aiheutuvista kustannuksista. 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 127
Johdanto-osan 8 kappale

(8) On aiheellista laatia käsikirja, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
lisätietojen vaihtamiselle ilmoituksen 
edellyttämän toiminnan yhteydessä. 
Kansallisten viranomaisten olisi kussakin 
jäsenvaltiossa varmistettava, että tällaisia 
tietoja voidaan vaihtaa.

(8) On tarpeen laatia käsikirja, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
lisätietojen vaihtamiselle ilmoituksen 
edellyttämän toiminnan yhteydessä. 
Kansallisten viranomaisten olisi kussakin 
jäsenvaltiossa varmistettava, että tällaisia 
tietoja voidaan vaihtaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 128
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Komission olisi vastattava SIS II:n 
operatiivisesta hallinnoinnista, erityisesti, 
jotta voidaan varmistaa pehmeä siirtyminen 
järjestelmän kehitysvaiheesta sen toiminnan 
aloitusvaiheeseen. 

(9) Komission olisi vastattava SIS II:n 
operatiivisesta hallinnoinnista, erityisesti, 
jotta voidaan varmistaa pehmeä siirtyminen 
järjestelmän kehitysvaiheesta sen toiminnan 
aloitusvaiheeseen. Nykyiseen SIS-
järjestelmään tallennetut tiedot voidaan 
siirtää uuteen järjestelmään vasta kun 
nykyinen järjestelmä on tarkastettu ja siellä 
olevien tietojen eheys on varmistettu. 

Or. en

Perustelu

Vanhat tiedot olisi tarkistettava ennen kuin ne siirretään uuteen tietokantaan, jotta voidaan 
varmistaa, ettei sinne siirretä virheellisiä tai epäluotettavia tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 129
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Komission olisi vastattava SIS II:n 
operatiivisesta hallinnoinnista, erityisesti, 
jotta voidaan varmistaa pehmeä siirtyminen 
järjestelmän kehitysvaiheesta sen toiminnan 

(9) Komission olisi 3 vuoden 
siirtymäaikana tämän asetuksen 
voimaantulosta lähtien vastattava SIS II:n 
operatiivisesta hallinnoinnista, erityisesti, 
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aloitusvaiheeseen. jotta voidaan varmistaa pehmeä siirtyminen 
järjestelmän kehitysvaiheesta sen toiminnan 
aloitusvaiheeseen. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 130
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Kun tämän asetuksen voimaantulosta 
käynnistyvä 3 vuoden siirtymäkausi on 
päättynyt, operatiivinen hallinnointi olisi 
uskottava laajojen 
tietotekniikkajärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavalle 
eurooppalaiselle virastolle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 131
Johdanto-osan 12 kappale

(12) SIS II:ssa olisi voitava käsitellä 
biometrisia tietoja, joiden avulla voidaan 
tunnistaa kyseessä olevat henkilöt 
luotettavasti. Jotta vältyttäisiin virheellisten 
tunnistusten aiheuttamilta ikävyyksiltä, SIS 
II:ssa olisi myös voitava käsitellä niitä 
henkilöitä koskevia tietoja, joiden 
henkilöllisyyttä on käytetty väärin. Tällöin 
olisi sovellettava asianmukaisia suojatoimia, 
joihin kuuluu erityisesti kyseisen henkilön 
suostumus ja niiden tarkoitusten tiukka 
rajoittaminen, joihin tietoja voidaan 
lainmukaisesti käyttää.

(12) SIS II:ssa olisi voitava käsitellä niitä 
henkilöitä koskevia tietoja, joiden 
henkilöllisyyttä on käytetty väärin. Tällöin 
olisi sovellettava asianmukaisia suojatoimia, 
joihin kuuluu erityisesti kyseisen henkilön 
suostumus ja niiden tarkoitusten tiukka 
rajoittaminen, joihin tietoja voidaan 
lainmukaisesti käyttää.

Or. de

Perustelu

Katso 16 artiklan 1 kohdan d ja e alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 132
Johdanto-osan 12 kappale

(12) SIS II:ssa olisi voitava käsitellä 
biometrisia tietoja, joiden avulla voidaan 
tunnistaa kyseessä olevat henkilöt 
luotettavasti. Jotta vältyttäisiin virheellisten 
tunnistusten aiheuttamilta ikävyyksiltä, SIS 
II:ssa olisi myös voitava käsitellä niitä 
henkilöitä koskevia tietoja, joiden 
henkilöllisyyttä on käytetty väärin. Tällöin 
olisi sovellettava asianmukaisia suojatoimia, 
joihin kuuluu erityisesti kyseisen henkilön 
suostumus ja niiden tarkoitusten tiukka 
rajoittaminen, joihin tietoja voidaan 
lainmukaisesti käyttää.

(12) SIS II:ssa olisi voitava käsitellä 
biometrisia tietoja, joiden avulla voidaan 
tunnistaa kyseessä olevat henkilöt 
luotettavasti. Biometrisia tietoja ei voida 
kuitenkaan käyttää hakukriteerinä. Jotta 
vältyttäisiin virheellisten tunnistusten 
aiheuttamilta ikävyyksiltä, SIS II:ssa olisi 
myös voitava käsitellä niitä henkilöitä 
koskevia tietoja, joiden henkilöllisyyttä on 
käytetty väärin. Tällöin olisi sovellettava 
asianmukaisia suojatoimia, joihin kuuluu 
erityisesti kyseisen henkilön suostumus ja 
niiden tarkoitusten tiukka rajoittaminen, 
joihin tietoja voidaan lainmukaisesti käyttää.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 133
Johdanto-osan 13 kappale

(13) SIS II:n olisi tarjottava jäsenvaltioille 
mahdollisuus linkittää ilmoituksia. Sillä, että 
jäsenvaltio linkittää kaksi ilmoitusta tai 
useamman ilmoituksen toisiinsa, ei pitäisi 
olla vaikutusta suoritettavaan 
toimenpiteeseen, ilmoitusten 
säilyttämisaikaan eikä oikeuksiin käyttää 
ilmoituksia.

(13) SIS II:n olisi tarjottava jäsenvaltioille 
mahdollisuus linkittää ilmoituksia. 
Jäsenvaltion linkityksillä ei pitäisi olla 
vaikutusta suoritettavaan toimenpiteeseen, 
ilmoitusten säilyttämisaikaan eikä oikeuksiin 
käyttää ilmoituksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Coelho

Tarkistus 134
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Tämän asetuksen soveltamista varten (14) Tämän asetuksen soveltamista varten 
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käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 1995/46/EY. Tähän sisältyy 
rekisterinpitäjän nimittäminen kyseisen 
direktiivin 2 artiklan d alakohdan mukaisesti 
ja jäsenvaltioiden oikeus määrätä kyseisen 
direktiivin 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
poikkeuksia ja rajoituksia, jotka koskevat 
joitakin säädetyistä oikeuksista ja 
velvoitteista, asianomaisen 
tiedonsaantioikeus ja informointi mukaan 
luettuina. Direktiivissä 1995/46/EY 
vahvistettuja periaatteita olisi tarvittaessa 
täydennettävä tai selvennettävä tässä 
asetuksessa. 

käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 1995/46/EY. Tähän sisältyy 
rekisterinpitäjän nimittäminen kyseisen 
direktiivin 2 artiklan d alakohdan mukaisesti 
ja jäsenvaltioiden oikeus määrätä kyseisen 
direktiivin 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
poikkeuksia ja rajoituksia, jotka koskevat 
joitakin säädetyistä oikeuksista ja 
velvoitteista, asianomaisen 
tiedonsaantioikeus ja informointi mukaan 
luettuina. Direktiivissä 1995/46/EY 
vahvistettuja periaatteita olisi tarvittaessa 
täydennettävä tai selvennettävä tässä 
asetuksessa. Tietyistä 
tietosuojakysymyksistä on syytä säätää 
kattavasti tällä asetuksella, jotta 
jäsenvaltioiden yhdenmukainen 
soveltaminen voidaan varmistaa. Ellei 
tietystä kysymyksestä säädetä 
täysipainoisesti tällä asetuksella, asiassa 
sovelletaan täysin direktiivin 95/46/EY 
säännöksiä. 

Or. en

Perustelu

Asetuksella on tarkoitus antaa SIS II:n käyttämistä koskevat säännökset. Niiden olisi oltava 
mahdollisimman kattavia, jotta voidaan varmistaa lainsäädäntötekstin selkeys ja hyvä 
täytäntöönpano.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 135
Johdanto-osan 21 kappale

(21) On aiheellista säätää 
siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat SIS-
järjestelmään Schengenin yleissopimuksen 
mukaisesti tallennettuja ilmoituksia, jotka 
siirretään SIS II -järjestelmään, tai SIS II -
järjestelmään siirtymäkauden aikana ennen 
kaikkien tämän asetuksen säännösten 
soveltamisen alkamista tallennettuja 
ilmoituksia. Eräiden Schengenin säännösten 
määräysten soveltamista olisi jatkettava 
rajoitetun aikaa kunnes jäsenvaltiot ovat 
tutkineet kyseisten ilmoitusten 
yhdenmukaisuuden uuden lainsäädännön 
kanssa. 

(21) On aiheellista säätää 
siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat SIS-
järjestelmään Schengenin yleissopimuksen 
mukaisesti tallennettuja ilmoituksia, jotka 
siirretään SIS II -järjestelmään, tai SIS II -
järjestelmään siirtymäkauden aikana ennen 
kaikkien tämän asetuksen säännösten 
soveltamisen alkamista tallennettuja 
ilmoituksia. Nämä ilmoitukset voidaan 
siirtää SIS II -järjestelmään ainoastaan 
siinä tapauksessa, että niiden eheys 
voidaan varmistaa. Eräiden Schengenin 
säännösten määräysten soveltamista olisi 
jatkettava rajoitetun aikaa kunnes 
jäsenvaltiot ovat tutkineet kyseisten 
ilmoitusten yhdenmukaisuuden uuden 
lainsäädännön kanssa. Ilmoitukset, joiden ei 
katsota olevan yhdenmukaisia uuden 
lainsäädännön kanssa, olisi poistettava.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 136
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

(21 a) SIS II -järjestelmän asianmukaisen 
toimivuuden varmistamiseksi nykyinen 
SIS-järjestelmä olisi tarkastettava ottaen 
huomioon siinä olevien tietojen ja 
ilmoitusten turvallisuus ja eheys, itse 
tekninen järjestelmä, 
viestintäinfrastruktuuri ja kansalliset 
käyttöliittymät jne. Tarkastustulokset olisi 
otettava huomioon ennen kuin SIS II -
järjestelmä otetaan käyttöön.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 137
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

(21 b) SIS II -järjestelmää varten olisi 
kehitettävä kattava turvallisuussuunnitelma 
ennen kuin itse järjestelmä otetaan 
käyttöön. Suunnitelmassa olisi otettava 
huomioon järjestelmän turvallisuutta 
koskevat fyysiset ja käyttäytymistä koskevat 
näkökohdat sekä kansallisella tasolla että 
Euroopan tasolla. Suunnitelmassa olisi 
annettava selkeä yleiskuva kunkin 
asianosaisen vastuualueista kullakin 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Laaja turvallisuusanalyysi käsittää muutakin kuin järjestelmän teknisen varmistamisen ja 
siihen olisi siten sisällytettävä myös järjestelmää ylläpitävien henkilöiden käyttäytyminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 138
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

(22 a) SIS II -järjestelmä voidaan linkittää 
muihin tietokantoihin vasta kun 
perinpohjainen turvallisuusanalyysi on 
tehty.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 139
1 artiklan 1 kohta

1. Perustetaan tietokonepohjainen 
tietojärjestelmä, niin sanottu toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmä 
(jäljempänä ’SIS II’), jonka avulla 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 

1. Perustetaan tietokonepohjainen 
tietojärjestelmä, niin sanottu toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmä 
(jäljempänä ’SIS II’), jonka avulla 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
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voivat tehdä yhteistyötä vaihtamalla tietoja 
henkilöitä ja esineitä koskevia tarkastuksia
varten.

voivat tehdä yhteistyötä vaihtamalla tietoja 
tässä asetuksessa mainittuja tarkoituksia 
varten.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 140
1 artiklan 2 kohta

2. SIS II auttaa säilyttämään korkean 
turvallisuuden tason alueella, jonka 
sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia.

2. SIS II auttaa säilyttämään korkean 
turvallisuuden tason alueella, jonka 
sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia, ja 
soveltamaan EY:n perustamissopimuksen 
IV osastossa olevia määräyksiä henkilöiden 
vapaasta liikkuvuudesta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 141
1 artiklan 2 kohta

2. SIS II auttaa säilyttämään korkean 
turvallisuuden tason alueella, jonka 
sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia.

2. SIS II:lla pyritään takaamaan korkean 
turvallisuuden taso alueella, jonka 
sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 142
2 artiklan 2 kohta

2. Tämä asetus sisältää myös säännöksiä SIS 
II:n teknisestä rakenteesta, jäsenvaltioiden ja 
komission velvollisuuksista, yleisestä 
tietojenkäsittelystä, asianomaisten 
henkilöiden oikeuksista ja korvausvastuusta.

2. Tämä asetus sisältää myös säännöksiä SIS 
II:n teknisestä rakenteesta ja 
turvallisuusrakenteesta, jäsenvaltioiden ja 
komission velvollisuuksista, yleisestä 
tietojenkäsittelystä, asianomaisten 
henkilöiden oikeuksista ja järjestelmän 
eheyttä koskevasta korvausvastuusta.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 143
4 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) kunkin jäsenvaltion määrittelemästä 
yhdestä tai kahdesta käyttöliittymästä 
(jäljempänä ’NI SIS’); 

b) kunkin jäsenvaltion määrittelemästä 
yhdestä käyttöliittymästä (jäljempänä ’NI 
SIS’); 

Or. de

Perustelu

Väärinkäytösten välttämiseksi olisi syytä säätää vain yhdestä käyttöliittymästä kunnes kahden 
käyttöliittymän tarpeelle on annettu vakuuttavat perustelut (Euroopan tietosuojavaltuutetun 
lausunto, s. 21).

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 144
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät 
(jäljempänä ’NS’) yhdistetään SIS II:een NI 
SIS:ien kautta. 

2. Jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät 
(jäljempänä ’NS’) yhdistetään SIS II:een NI 
SIS:ien kautta. Viestintäjärjestelmässä on 
sovellettava kaikkia suojattuja 
yhteyskäytäntöjä koskevia vaatimuksia, 
kuten SIS II-järjestelmän kattavassa 
turvallisuussuunnitelmassa edellytetään. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 145
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Sijainti

Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa 
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tarkoitettua menettelyä soveltaen 
asetuksen, joka koskee varsinaisen 
Schengenin keskustietojärjestelmän ja sen 
varmistusjärjestelmän sijaintia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 146
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
SIS II -järjestelmän operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaava eurooppalainen 
virasto määrittää, minne Schengenin 
keskustietojärjestelmä ja sen 
varmistusjärjestelmä sijoitetaan.

Or. en

Perustelu

Heti kun operatiivisesta hallinnoinnista on päätetty, on valittava, minne Schengenin 
keskustietojärjestelmä ja sen varmistusjärjestelmä sijoitetaan. Eurooppalaisen viraston olisi 
voitava päättää, mikä on paras sijoituspaikka.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 147
6 artikla

Kukin jäsenvaltio vastaa NS:nsä toiminnasta 
ja ylläpidosta sekä sen yhdistämisestä SIS 
II:een.

Kukin jäsenvaltio vastaa NS:nsä 
perustamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta 
sekä sen yhdistämisestä SIS II:een. Kukin 
jäsenvaltio huolehtii ohjeista kuten 
kattavassa turvallisuussuunnitelmassa 
edellytetään.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 148
7 artiklan 1 kohta

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimisto, joka varmistaa, että toimivaltaiset 
viranomaiset pääsevät SIS II:een tämän 
asetuksen mukaisesti. 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä selvästi 
kyseisen jäsenvaltion vastuualueeseen 
kuuluva kansallinen SIS II -toimisto, joka 
kantaa päävastuun kansallisesta 
järjestelmästä ja on vastuussa sen 
moitteettomasta toiminnasta ja 
turvallisuudesta ja varmistaa, että 
toimivaltaiset viranomaiset pääsevät SIS 
II:een tämän asetuksen mukaisesti. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 149
9 artiklan 2 kohta

2. Tarvittaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että CS-SIS-tietokannasta 
tehtyjen kopioiden sisältämät tiedot ovat 
aina samanlaiset ja yhdenmukaiset CS-SIS:n 
kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
CS-SIS-tietokannasta tehtyjen kopioiden 
sisältämät tiedot ovat aina samanlaiset ja 
yhdenmukaiset CS-SIS:n kanssa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 150
9 artiklan 3 kohta

3. Tarvittaessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että CS-SIS:n tietojen 
kopiosta tehty haku tuottaa saman tuloksen 
kuin suoraan CS-SIS:ssä tehty haku.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
CS-SIS:n tietojen kopiosta tehty haku 
tuottaa saman tuloksen kuin suoraan CS-
SIS:ssä tehty haku.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 151
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kopiotietoihin pääsevät viranomaiset voivat 
perehtyä ainoastaan niihin tietoihin, 
ilmoituksiin ja linkkeihin, joihin heillä on 
oikeus päästä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 152
9 artiklan 3 b kohta (uusi)

3 b. Jäsenvaltioiden on pidettävä 
yksityiskohtaisesti kirjaa siitä, kuka voi 
perehtyä kopioihin, kuinka monta kopiota 
on olemassa ja missä ne ovat.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 153
10 artikla

Turvallisuus ja luottamuksellisuus Turvallisuus 

-1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
turvallisuusohjeista sellaisina kuin ne on 
hyväksytty yhteisessä 
turvallisuussuunnitelmassa.

1. SIS II -järjestelmän tietoihin käsiksi 
pääsevien jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla

1. Yhteisessä turvallisuussuunnitelmassa 
on oltava toimet, joita jäsenvaltioiden on 
toteutettava SIS II -järjestelmän tietoihin 
perehdyttäessä ja joilla
-a a) suojellaan fyysisesti infrastruktuuria 
ja käyttöliittymiä (NI-SIS) sekä NI-SIS:ien 
ja C-SIS:n välistä 
viestintäinfrastruktuuria;
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-a b) varmistetaan pysyvä turvallisuuden 
taso seurannan avulla ja hankitaan selkeä 
yleiskuva siitä, kuka on kulloinkin 
vastuussa turvallisuudesta, ja nimitetään 
riskit määrittävä turvallisuusjohtaja, 
tietojen eheyden tarkastava 
tietohallintojohtaja ja 
verkonhallintajohtaja, joka vastaa 
turvallisesta verkosta ja 
viestintäinfrastruktuurista; jäsenvaltio voi 
asettaa nämä johtajat vastuuseen;

a) estetään henkilöiden luvaton pääsy 
laitoksiin, joissa harjoitetaan NI-SIS:iin ja 
NS:ään liittyviä toimintoja (sisäänpääsyn 
valvonta); 

a) estetään henkilöiden luvaton pääsy 
laitoksiin, joissa harjoitetaan NI-SIS:iin ja 
NS:ään liittyviä toimintoja (sisäänpääsyn 
valvonta ja valvonta laitoksessa); 

b) estetään SIS II:ssa olevien tietojen ja 
niiden siirtämisessä käytettyjen välineiden 
luvaton käyttäminen, lukeminen, kopiointi, 
muuttaminen tai poistaminen 
(tietovälineiden valvonta); 

b) estetään SIS II:ssa olevien tietojen ja 
niiden siirtämisessä käytettyjen välineiden 
luvaton käyttäminen, lukeminen, kopiointi, 
muuttaminen tai poistaminen 
(tietovälineiden valvonta); 

c) estetään SIS II:ssa olevien tietojen luvaton 
käyttäminen, lukeminen, kopiointi, 
muuttaminen tai poistaminen NS:n ja SIS 
II:n välisessä tietojen siirrossa (tiedonsiirron 
valvonta);

c) estetään SIS II:ssa olevien tietojen luvaton 
käyttäminen, lukeminen, kopiointi, 
muuttaminen tai poistaminen tietojen 
siirtovaiheessa ja NS:n ja SIS II:n välisessä 
tietojen siirrossa (tiedonsiirron valvonta);

d) varmistetaan, että on mahdollista 
tarkastaa ja todeta jälkikäteen, mitä SIS II  
tietoja on tallennettu, milloin ne on 
tallennettu ja kuka ne on tallentanut (tietojen 
tallentamisen valvonta); 

d) varmistetaan, että on mahdollista 
tarkastaa ja todeta jälkikäteen, mitä SIS II  
tietoja on tallennettu, milloin ne on 
tallennettu ja kuka ne on tallentanut (tietojen 
tallentamisen valvonta); 

e) estetään SIS II -tietojen luvaton käsittely 
NS:ssä ja NS:ään tallennettujen SIS II  
tietojen luvaton muuttaminen tai 
poistaminen (tietueiden valvonta); 

e) estetään SIS II -tietojen luvaton käsittely 
NS:ssä ja NS:ään tallennettujen SIS II  
tietojen luvaton muuttaminen tai 
poistaminen (tietueiden valvonta)
myöntämällä pääsyoikeudet ainoastaan 
asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle, 
joka käyttää yksilöllisiä ja itsenäisiä 
käyttäjätunnisteita ja salasanoja; 

e a) varmistetaan, että kaikki SIS II -
järjestelmään pääsyoikeudet saaneet 
viranomaiset kehittävät henkilöstöprofiilin 
niille, joilla on oikeus päästä joko tiloihin 
tai itse SIS II -järjestelmään; luetteloa 
pidetään yllä ajantasaisesti ja se asetetaan 
kansallisten valvontaviranomaisten 
käyttöön;



PE 372.149v02-00 16/44 AM\615846FI.doc

FI

f) varmistetaan, että valtuutettujen 
henkilöiden saatavilla on NS:ssä 
yksinomaan heidän toimivaltaansa kuuluvia 
SIS II  tietoja (tietojen käytön valvonta); 

f) varmistetaan, että valtuutettujen 
henkilöiden saatavilla on NS:ssä 
yksinomaan heidän toimivaltaansa kuuluvia 
SIS II  tietoja (tietojen käytön valvonta); 

g) varmistetaan, että on mahdollista 
tarkastaa ja todeta, mille viranomaisille 
NS:ään tallennettuja SIS II -tietoja voidaan 
siirtää tiedonsiirtolaitteilla (tiedonsiirron 
valvonta);

g) varmistetaan, että on mahdollista 
tarkastaa ja todeta, mille viranomaisille 
NS:ään tallennettuja SIS II -tietoja voidaan 
siirtää tiedonsiirtolaitteilla salaustekniikkaa 
käyttäen (tiedonsiirron valvonta);

h) valvotaan tässä kohdassa tarkoitettujen 
turvatoimien tehokkuutta (sisäinen 
valvonta).

h) valvotaan tässä kohdassa tarkoitettujen 
turvatoimien tehokkuutta (sisäinen 
valvonta).

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä vastaavia 
toimenpiteitä turvallisuuden ja 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi 
lisätietojen vaihdossa ja käsittelyssä. 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä vastaavia 
toimenpiteitä turvallisuuden ja 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi 
lisätietojen vaihdossa ja käsittelyssä. 

3. Vaitiolovelvollisuus tai vastaava 
salassapitovelvollisuus koskee kaikkia 
henkilöitä ja laitoksia, jotka käsittelevät 
SIS II -tietoja ja lisätietoja.
Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin 
jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät 
tehtävänsä tai toimensa tai kyseisten 
laitosten toiminta lakkaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 154
10 artiklan 1 kohdan h a alakohta (uusi)

(h a) varmistetaan tietojen välitön 
palauttaminen ja jo tallennettujen tietojen 
eheys, jos järjestelmä on kaatunut.

Or. de

Perustelu

Teknisten pulmatilanteiden käsittelyyn on oltava omat järjestelynsä. Koska järjestelmän 
kaatumista ei voida sulkea pois laskuista, nämäkin tapaukset on katettava (ks. 29 artiklaa 
käsittelevän työryhmän 23. kesäkuuta 2005 antama lausunto VIS-järjestelmästä, s. 22).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 155
10 a artikla (uusi)

10 a artikla
Luottamuksellisuus

1. Vaitiolovelvollisuus tai vastaava 
salassapitovelvollisuus koskee kaikkia 
henkilöitä ja laitoksia, jotka käsittelevät 
SIS II -tietoja ja lisätietoja.
2. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä 
senkin jälkeen, kun kyseiset henkilöt 
jättävät tehtävänsä tai toimensa tai 
kyseisten laitosten toiminta lakkaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 156
11 artiklan 1 kohta

1. Kunkin jäsenvaltion on rekisteröitävä 
kaikki tietojenvaihto SIS II:n kanssa ja 
näiden tietojen jatkokäsittely
tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden 
valvomiseksi ja NS:n moitteettoman 
toiminnan, tietojen eheyden ja 
tietoturvallisuuden varmistamiseksi. 

1. Kunkin jäsenvaltion on rekisteröitävä 
kaikki tallennettuihin tietoihin pääsyt ja 
tietojenvaihto SIS II:n kanssa 
tietojenkäsittelyn, ja sisäisten tarkastusten
lainmukaisuuden valvomiseksi ja NS:n 
moitteettoman toiminnan, tietojen eheyden 
ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. 
Edellä 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
kopioita tai 23 artiklassa tarkoitettuja 
kopioita käyttävien jäsenvaltioiden on 
rekisteröitävä samoja tarkoituksia varten 
kaikki SIS II -tietojen käsittelyt kyseisissä 
kopioissa 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 157
11 artiklan 2 kohta
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2. Rekistereissä on erityisesti mainittava 
tietojen siirron päivämäärä ja kellonaika, 
haussa käytetyt tiedot, siirretyt tiedot sekä 
toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen 
käsittelystä vastaavan henkilön nimi.

2. Rekistereissä on erityisesti mainittava 
ilmoitushistoria, tietojen siirron päivämäärä 
ja kellonaika, haussa käytetyt tiedot, viittaus 
siirrettyihin tietoihin sekä toimivaltaisen 
viranomaisen ja tietojen käsittelystä 
vastaavan henkilön nimi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Coelho

Tarkistus 158
11 artiklan 3 kohta

3. Rekisterit on suojattava asianmukaisesti 
niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne 
on tuhottava vuoden kuluttua, jollei niitä 
tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

3. Rekisterit on suojattava asianmukaisesti 
niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne 
on tuhottava kolmen vuoden kuluttua
asianomaisen ilmoituksen poistamisesta. 
Ilmoitushistorian sisältävät rekisterit on 
tuhottava kolmen vuoden kuluttua 
asianomaisten ilmoitusten poistamisesta. 
Rekisterit voidaan säilyttää tätä kauemmin, 
jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa 
valvontamenettelyissä.

Or. en

(Muutetaan tarkistusta 33.)

Perustelu

Vuoden säilytysaika on liian lyhyt. Pitempi aika antaisi mahdollisuuden tarkistaa pitemmän 
ajan, onko tietoja käytetty luvattomasti, ja se parantaisi siten kansalaisten suojaa. Siksi 
ehdotetaan, että jäsenvaltiot saisivat säilyttää rekistereitä kolmen vuoden ajan, joka on
nykyään enimmäispituus Schengenin yleissopimuksessa. Samalla on tärkeää esittää tarkasti, 
milloin kyseinen ajanjakso alkaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 159
11 artiklan 3 kohta

3. Rekisterit on suojattava asianmukaisesti 
niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne 
on tuhottava vuoden kuluttua, jollei niitä 

3. Rekisterit on suojattava asianmukaisesti 
niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne 
on tuhottava kahden vuoden kuluttua, jollei 
niitä tarvita jo aloitetuissa 
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tarvita jo aloitetuissa valvontamenettelyissä. valvontamenettelyissä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 160
11 a artikla (uusi)

11 a artikla
Sisäinen tarkastus

Jokaisella pääsyoikeuden SIS II -tietoihin 
saaneella viranomaisella on oltava sisäinen 
rakenne, jonka avulla varmistetaan tämän 
asetuksen täysimääräinen soveltaminen. 
Kunkin viranomaisen on raportoitava 
säännöllisesti kansalliselle 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 161
12 artiklan 1 kohta

1. Komissio vastaa SIS II:n operatiivisesta 
hallinnoinnista.

1. Komissio vastaa SIS II:n operatiivisesta 
hallinnoinnista ja erityisesti sen 
varmistamisesta, että nykyisestä 
järjestelmästä uuteen siirtyminen toteutuu 
moitteettomasti. Nykyiseen SIS-
järjestelmään tallennetut tiedot voidaan 
siirtää uuteen järjestelmään, vasta kun 
nykyinen järjestelmä on tarkastettu ja 
tietojen eheys on varmistettu.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 162
12 artiklan 1 kohta
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1. Komissio vastaa SIS II:n operatiivisesta 
hallinnoinnista.

1. Komissio vastaa asetuksen 
voimaantulosta käynnistyvänä kolmen 
vuoden siirtymäaikana SIS II:n 
operatiivisesta hallinnoinnista kunnes asetus 
XX/XXXX/EY laajojen tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan 
eurooppalaisen viraston perustamisesta on 
tullut voimaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 163
13 artikla

Turvallisuus ja luottamuksellisuus Turvallisuus 
Komissio soveltaa SIS II:n toiminnan 
osalta soveltuvin osin 10 artiklaa.

1. Komissio kehittää yhteisen 
turvallisuussuunnitelman SIS II -
järjestelmää varten.

2. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille 
erityisistä turvallisuusohjeista ja varmistaa, 
että jäsenvaltiot soveltavat niitä 
täysimääräisesti.
3. Yhteiseen turvallisuussuunnitelmaan 
kuuluu se, että komissio toteuttaa 
tarvittavat toimet:
a) suojellakseen fyysisesti C-SIS:n 
infrastruktuuria ja sijaintipaikkaa sekä NI-
SIS:ien ja C-SIS:n välistä 
viestintäinfrastruktuuria;
b) varmistaakseen pysyvän turvallisuuden 
tason seurannan avulla ja hankkiakseen 
selkeän yleiskuvan siitä, kuka on 
kulloinkin vastuussa turvallisuudesta, ja 
nimittääkseen riskit määrittävän 
turvallisuusjohtajan, tietojen eheyden 
tarkastavan tietohallintojohtajan ja 
verkonhallintajohtajan, joka vastaa 
turvallisesta verkosta ja 
viestintäinfrastruktuurista; komissio voi 
asettaa nämä johtajat vastuuseen, mutta se 
kantaa itse lopullisen vastuun;
c) estääkseen henkilöiden luvattoman 
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pääsyn laitoksiin, joissa harjoitetaan NI-
SIS:iin ja NS:ään liittyviä toimintoja 
(sisäänpääsyn valvonta ja valvonta 
laitoksessa);
d) estääkseen SIS II:ssa olevien tietojen ja 
niiden siirtämisessä käytettyjen välineiden 
luvattoman käyttämisen, lukemisen, 
kopioinnin, muuttamisen tai poistamisen 
(tietovälineiden valvonta);
e) estääkseen C-SIS:ssa olevien tietojen 
luvattoman käyttämisen, lukemisen, 
kopioinnin, muuttamisen tai poistamisen 
tiedonsiirron aikana ja N-SIS:ien ja C-
SIS:n välisessä tietojen siirrossa 
(tiedonsiirron valvonta);
f) myöntääkseen C-SIS:n pääsyoikeudet 
ainoastaan asianmukaisesti valtuutetulle 
henkilöstölle, joka käyttää yksilöllisiä ja 
itsenäisiä käyttäjätunnisteita ja salasanoja;

g) kehittääkseen henkilöstöprofiilin niille, 
joilla on oikeus päästä joko tiloihin tai itse 
C-SIS -järjestelmään; luetteloa pidetään 
yllä ajantasaisesti ja se asetetaan Euroopan 
tietosuojavaltuutetun käyttöön;
h) varmistaakseen, että pääsyoikeudet 
saaneet henkilöt voivat päästä käsiksi 
ainoastaan C-SIS -järjestelmään eivätkä 
itse tietoihin (pääsyn valvonta);
j) varmistaakseen, että verkossa oleva 
tietovuo on salattu;
k) valvoakseen turvallisuuden tehokkuutta 
(itsenäinen tarkastus).
4. Yhteinen turvallisuussuunnitelma 
sisältää kaikki 10 artiklassa yksilöidyt 
säännökset.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 164
13 a artikla (uusi)
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13 a artikla
Luottamuksellisuus

1. Vaitiolovelvollisuus tai vastaava 
salassapitovelvollisuus koskee kaikkia 
henkilöitä ja laitoksia, jotka käsittelevät 
SIS II -tietoja ja lisätietoja.
2. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä 
senkin jälkeen, kun kyseiset henkilöt 
jättävät tehtävänsä tai toimensa tai 
kyseisten laitosten toiminta lakkaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 165
14 artiklan 3 kohta

3. Rekisterit on suojattava asianmukaisesti 
niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne 
on tuhottava vuoden kuluttua asianomaisen 
ilmoituksen poistamisesta, jollei niitä tarvita 
jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

3. Rekisterit on suojattava asianmukaisesti 
niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne 
on tuhottava kahden vuoden kuluttua, jollei 
niitä tarvita jo aloitetuissa 
valvontamenettelyissä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Coelho

Tarkistus 166
14 artiklan 3 kohta

3. Rekisterit on suojattava asianmukaisesti 
niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne 
on tuhottava vuoden kuluttua asianomaisen 
ilmoituksen poistamisesta, jollei niitä tarvita
jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

3. Rekisterit on suojattava asianmukaisesti 
niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne 
on tuhottava kolmen vuoden kuluttua 
asianomaisen ilmoituksen poistamisesta. 
Ilmoitushistorian sisältävät rekisterit on 
tuhottava kolmen vuoden kuluttua 
asianomaisten ilmoitusten poistamisesta. 
Rekisterit voidaan säilyttää tätä kauemmin, 
jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa 
valvontamenettelyissä.

Or. en
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(Mukautetaan tarkistusta 44.)

Perustelu

Katso 11 artiklan 3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 167
IV Luvun otsikko

Kolmansien maiden kansalaisia koskevat 
ilmoitukset maahantulon epäämiseksi

Kolmansien maiden kansalaisia koskevat 
ilmoitukset 

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen IV luvun otsikkoa on muutettava tällä tavoin, jotta voidaan ottaa huomioon myös 
sellaiset kolmansien maiden kansalaisia koskevat ilmoitukset, jotka kytkeytyvät 
oleskeluoikeuden myöntämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 168
15 artiklan otsikko

Ilmoituksen tekemisen tavoitteet ja ehdot Kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon epäämiseksi annettavien 
ilmoitusten tavoitteet ja ehdot

Or. de

Perustelu

Täsmennetään, että artiklassa käsitellään pelkästään epääviä ilmoituksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 169
15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä seuraavissa 
tapauksissa ilmoitus kolmansien maiden 
kansalaisista jäsenvaltioiden alueelle tulon 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä seuraavissa 
tapauksissa ilmoitus kolmansien maiden 
kansalaisista jäsenvaltioiden alueelle tulon 
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epäämiseksi toimivaltaisten hallinto- tai
oikeusviranomaisten tekemän päätöksen 
perusteella, jossa määritellään 
maahantulokiellon kesto:

epäämiseksi toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten tekemän päätöksen 
perusteella, jossa määritellään 
maahantulokiellon kesto, ainoastaan:

a) jos kolmannen maan kansalaisen oleskelu 
jäsenvaltion alueella muodostaa yksilöllisen 
arvioinnin perusteella vakavan uhan minkä 
tahansa jäsenvaltion yleiselle järjestykselle 
tai turvallisuudelle, erityisesti jos

a) jos kolmannen maan kansalaisen oleskelu 
jäsenvaltion alueella muodostaa yksilöllisen 
arvioinnin perusteella vakavan uhan minkä 
tahansa jäsenvaltion yleiselle järjestykselle 
tai turvallisuudelle seuraavissa tapauksissa:

i) kyseinen kolmannen maan kansalainen on 
tuomittu vähintään vuoden pituiseen 
vapausrangaistukseen eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
rikoksesta;

i) kyseinen kolmannen maan kansalainen on 
tuomittu EU:n jäsenvaltiossa vähintään 
vuoden pituiseen vapausrangaistukseen 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetusta rikoksesta;

ii) kyseiseen kolmannen maan kansalaiseen 
sovelletaan EU:sta tehdyn sopimuksen 
15 artiklan mukaista rajoittavaa 
toimenpidettä, jonka tarkoituksena on estää 
pääsy jäsenvaltioiden alueelle tai 
kauttakulku jäsenvaltioiden alueiden kautta;

ii) kyseiseen kolmannen maan kansalaiseen 
sovelletaan EU:sta tehdyn sopimuksen 
15 artiklan mukaista rajoittavaa 
toimenpidettä, jonka tarkoituksena on estää 
pääsy jäsenvaltioiden alueelle tai 
kauttakulku jäsenvaltioiden alueiden kautta;

b) jos kyseiseen kolmannen maan 
kansalaiseen sovelletaan paluukieltoa 
[palauttamisesta annetun] direktiivin 
2005/XX/EY nojalla tehdyn 
palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen mukaisesti.

b) jos kyseiseen kolmannen maan 
kansalaiseen sovelletaan paluukieltoa 
[palauttamisesta annetun] direktiivin 
2005/XX/EY nojalla tehdyn 
palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen mukaisesti, jos
hän kieltäytyy poistumasta maasta 
vapaaehtoisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Coelho

Tarkistus 170
15 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä seuraavissa 
tapauksissa ilmoitus kolmansien maiden 
kansalaisista jäsenvaltioiden alueelle tulon 
epäämiseksi toimivaltaisten hallinto- tai 
oikeusviranomaisten tekemän päätöksen 
perusteella, jossa määritellään 

1. Ilmoitukset kolmansien maiden 
kansalaisista, joilta jäsenvaltioiden alueelle 
tulo tai oleskelu evätään, on seuraavissa 
tapauksissa annettava sellaisen kansallisen 
ilmoituksen nojalla, joka perustuu
jäsenvaltion toimivaltaisen 
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maahantulokiellon kesto: hallintoviranomaisen tai 
oikeusviranomaisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tekemään 
päätökseen:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään osa Schengenin yleissopimuksen 96 artiklan 1 kohdasta nykyisen 
turvallisuustason varmistamiseksi. Lisäksi esittelijä toivoo SIS II -ilmoitusten 
yhdenmukaistamista ja katsoo, että niiden olisi perustuttava aina kansalliseen ilmoitukseen. 
Kansallisten ilmoitusten yhdenmukaistaminen ei ole kuitenkaan asianmukaista. Oleskelu-
ilmauksen lisäämisellä täsmennetään, että kolmannen maan kansalaista voidaan seurata 
jäsenvaltion alueella, jotta voidaan määrittää, onko hän alueella laillisesti; seurantaa 
voidaan harjoittaa myös ennen oleskeluluvan myöntämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 171
15 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä seuraavissa 
tapauksissa ilmoitus kolmansien maiden 
kansalaisista jäsenvaltioiden alueelle tulon 
epäämiseksi toimivaltaisten hallinto- tai 
oikeusviranomaisten tekemän päätöksen 
perusteella, jossa määritellään 
maahantulokiellon kesto:

1. Ilmoitukset kolmansien maiden 
kansalaisista, joilta jäsenvaltioiden alueelle 
tulo tai oleskelu evätään, on seuraavissa 
tapauksissa annettava yhdenmukaistetusti 
sellaisen kansallisen ilmoituksen nojalla, 
joka perustuu jäsenvaltion toimivaltaisen 
hallintoviranomaisen tai 
oikeusviranomaisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tekemään 
päätökseen:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 172
15 artiklan 1 kohdan a alakohdan johdantokappale

a) jos kolmannen maan kansalaisen oleskelu 
jäsenvaltion alueella muodostaa yksilöllisen 
arvioinnin perusteella vakavan uhan minkä 
tahansa jäsenvaltion yleiselle järjestykselle 
tai turvallisuudelle, erityisesti jos

a) jos kolmannen maan kansalaisen oleskelu 
jäsenvaltion alueella muodostaa yksilöllisen 
arvioinnin perusteella uhan minkä tahansa 
jäsenvaltion yleiselle järjestykselle tai 
turvallisuudelle, erityisesti jos
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Or. de

Perustelu

Yhdenmukaisuus seuraavan tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 173
15 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta

i) kyseinen kolmannen maan kansalainen on 
tuomittu vähintään vuoden pituiseen 
vapausrangaistukseen eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
rikoksesta;

i) kyseinen kolmannen maan kansalainen on 
tuomittu rikoksesta, josta saa enimmillään 
vähintään vuoden vankeutta tai vähintään 
vuoden pituisen vapausrangaistuksen;

Or. de

Perustelu

Pyritään laajentamaan säännöstä siten, että se kattaa myös rikokset, joista voi saada 
vähintään vuoden verran ehdollista vankeutta, ja selvennetään vähimmäis- ja 
enimmäisrangaistusten kysymystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 174
15 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii a alakohta (uusi)

(ii a) on aihetta epäillä, että kyseinen 
kolmannen maan kansalainen on tehnyt 
vakavia rikoksia, Schengenin 
yleissopimuksen 71 artiklassa tarkoitetut 
rikokset mukaan lukien, tai on saatu 
vahvaa näyttöä siitä, että hän suunnittelee 
tällaisten rikosten tekemistä jäsenvaltion 
alueella;

Or. de



AM\615846FI.doc 27/44 PE 372.149v02-00

FI

Perustelu

Yhdenmukaisuus Schengenin yleissopimuksen 96 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 175
15 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tällaisia päätöksiä voidaan tehdä 
ainoastaan yksilöllisen arvioinnin 
perusteella, ja arviointi on dokumentoitava 
ja sen on perustuttava tosiasioihin ja 
lainsäädäntöön.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 176
15 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on tällaisia säännöksiä 
soveltaessaan varmistettava, että 
palauttamiskiellon periaatetta noudatetaan 
täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 177
15 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Kun päätös ilmoituksen antamisesta on 
tehty, kolmannen maan kansalaista 
koskevat tiedot toimitetaan välittömästi sen 
jälkeen, kun ilmoituksen SIS II -
järjestelmään rekisteröimiseen johtava 
toimenpide on hyväksytty.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 178
16 artiklan 1 kohdan d ja e alakohta

d) valokuvat; Poistetaan.
e) sormenjäljet;

Or. de

Perustelu

Biometristen tietojen hyödyntämiseen perustuvaa tekniikkaa ei ole vielä kehitetty 
asianmukaisesti. SIS II -järjestelmän epäasianmukaisesta toiminnasta saattaa kuitenkin 
aiheutua asianosaisille kauaskantoisia seurauksia, etenkin kun on kyse tietojen käytöstä näin 
suuressa tietokannassa. Toiminnan turvallisuutta ei siis voida taata, kun otetaan huomioon 
nykytilanne ja odotettavissa oleva tiedon suuri määrä. Biometristen tietojen käytön 
vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 179
16 artiklan 1 kohdan i alakohdan 2 luetelmakohta

– palauttamispäätös ja/tai 
maastapoistamismääräys, johon liittyy 
maahantulokielto (paluukielto);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 180
16 artiklan 1 kohdan j alakohta

j) linkit muihin ilmoituksiin SIS II:ssa. j) linkit muihin ilmoituksiin SIS II:ssa
26 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 181
16 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltiot voivat milloin tahansa 
myöntää oleskeluluvan alueellaan 
laittomasti olevalle kolmannen maan 
kansalaiselle. Tätä koskevat tiedot on 
rekisteröitävä ilmoituksena SIS II -
järjestelmään riippumatta siitä, onko 
kyseisen henkilön nimi jo siellä.

Or. de

Perustelu

Alueella laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen aseman laillistamista koskevat 
tiedot olisi palauttamista koskeva direktiivi huomioon ottaen sisällytettävä SIS II 
-järjestelmään. Tällä sekä suojellaan kyseisiä henkilöitä tarkastusten varalta että 
varmistetaan jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto. Tämän vuoksi 16 a artiklassa käsitellään 
aseman laillistamista koskevia ilmoituksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 182
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Hakuja ei voida missään oloissa tehdä 
biometristen tietojen perusteella.

Or. de

Perustelu

Katso 16 artiklan 1 kohdan d ja e alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu. Tarkistuksella 
täydennetään esittelijän tekemää tarkistusta uudeksi 16 a artiklaksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 183
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Sormenjälkiä ja valokuvia voidaan 
39 artiklan mukaisesti vahvistettavasta 
ajankohdasta lähtien käyttää tietojen 
hakemiseen ja sen selvittämiseen, onko 
tietystä henkilöstä annettu ilmoitus SIS II -
järjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Mahdollistetaan biometristen tietojen käyttö hakukriteerinä SIS II -järjestelmässä, jos 
oikeudelliset ja tekniset vaatimukset täyttyvät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 184
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Valokuviin ja sormenjälkiin sovellettavat 

erityissäännökset
1. Valokuvia ja sormenjälkiä voidaan 
käyttää 16 artiklan 1 kohdan d ja 
e alakohdan mukaisesti ainoastaan 
seuraavissa tapauksissa:
a) edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset 
voivat sisältää valokuvia ja sormenjälkiä 
ainoastaan siinä tapauksessa, että on 
varmistettu, että ne täyttävät 35 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
vahvistettavan tietojen laatua koskevan 
vähimmäisnormin;
b) valokuvia ja sormenjälkiä voidaan 
käyttää ainoastaan kolmannen maan 
kansalaisen aakkosnumeeriseen hakuun 
perustuvan tunnistamisen vahvistamiseen;
c) sormenjälkiä voidaan käyttää 
kolmannen maan kansalaisen 
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tunnistamiseen, jos hänellä ei ole 
henkilöllisyystodistusta tai 
matkustusasiakirjaa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 185
17 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) henkilötarkastuksista jäsenvaltioiden 
ulkorajoilla vastaavat viranomaiset;

a) rajavalvonta-, tulli- ja 
poliisiviranomaiset ja muut
lainvalvontaviranomaiset, jotka toteuttavat 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
VI osaston mukaisia toimia; 

Or. de

Perustelu

Artiklan täsmentäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Coelho

Tarkistus 186
18 artiklan 1 kohta

1. Viranomaisille, jotka vastaavat direktiivin 
2005/XX/EY täytäntöönpanosta, on 
annettava oikeus käyttää 15 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtyjä 
ilmoituksia alueella luvatta oleskelevan 
kolmannen maan kansalaisen 
tunnistamiseksi palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanoa varten. 

1. Viranomaisille, jotka vastaavat alueella 
luvatta oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten tunnistamisesta, on annettava 
oikeus käyttää 15 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti tehtyjä ilmoituksia 
alueella luvatta oleskelevan kolmannen 
maan kansalaisen tunnistamiseksi 
palauttamispäätöksen tai 
maastapoistamismääräyksen 
täytäntöönpanoa varten, alueella 
suoritettavista tarkastuksista vastaavat 
poliisi- ja tulliviranomaiset mukaan 
luettuina. 

Or. en
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Perustelu

Kolmannen maan kansalainen, josta on annettu ilmoitus SIS II -järjestelmässä maahantulon 
epäämiseksi, saattaa oleilla jäsenvaltion alueella laittomasti. Siksi poliisin olisi voitava 
käyttää SIS II -järjestelmää kyseisten henkilöiden tunnistamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 187
18 artiklan 3 kohta

3. Viranomaisille, jotka vastaavat 
direktiivin 2004/83/EY ja [pakolaisaseman 
myöntämistä tai peruuttamista koskevissa 
menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista] annetun 
direktiivin 2005/XX/EY täytäntöönpanosta, 
on annettava oikeus käyttää 15 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tehtyjä 
ilmoituksia sen määrittämiseksi, 
muodostaako kolmannen maan 
kansalainen uhan yleiselle järjestykselle tai 
sisäiselle turvallisuudelle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 188
20 a artikla (uusi)

20 a artikla
Tämän asetuksen IV luvun soveltaminen 
päättyy kolmen vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto voivat komission tekemän 
ehdotuksen perusteella jatkaa luvussa IV 
olevien säännösten voimassaoloa EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja ne 
arvioivat tätä varten kyseisiä säännöksiä 
ennen kolmen vuoden määräajan 
päättymistä.

Or. en



AM\615846FI.doc 33/44 PE 372.149v02-00

FI

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan maahantulon epäämiseksi annettavien ilmoitusten 
uudelleenarviointia koskevaa lauseketta. Säännösten soveltamista on syytä tarkastella ja 
tehdä tarvittaessa muutoksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 189
24 artiklan 7 kohta

7. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on 
tarkistettava SIS II:ssa pidettävät tiedot 
vähintään kerran vuodessa. Jäsenvaltiot 
voivat säätää lyhyemmästä 
tarkastelujaksosta.

7. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on 
tarkistettava SIS II:ssa pidettävät tiedot 
vähintään kerran vuodessa. Jäsenvaltiot 
voivat säätää lyhyemmästä 
tarkastelujaksosta. Jäsenvaltioiden on 
dokumentoitava tarkastelu ja ilmoitettava 
säilyttämisen jatkamisen syyt sekä 
tilastotiedot säilytettyjen ja äskettäin 
rekisteröityjen ilmoitusten 
prosenttiosuuksista 20 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 190
26 artiklan 3 kohta

3. Linkittäminen ei vaikuta tämän asetuksen 
mukaisiin käyttöoikeuksiin. Ne 
viranomaiset, joilla ei ole oikeutta käyttää 
tiettyjä ilmoitusluokkia, eivät voi käyttää 
linkkejä kyseisiin luokkiin. 

3. Linkittäminen ei vaikuta tämän asetuksen 
mukaisiin käyttöoikeuksiin. Ne 
viranomaiset, joilla ei ole oikeutta käyttää 
tiettyjä ilmoitusluokkia, eivät voi käyttää 
linkkejä kyseisiin luokkiin eivätkä näe 
linkkiä sellaiseen ilmoitukseen, jota ne 
eivät voi käyttää. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 191
27 a artikla (uusi)
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27 a artikla
Henkilötietojen siirtäminen kolmansille 

osapuolille
1. SIS II -järjestelmässä tämän asetuksen 
soveltamiseksi käsiteltyjä henkilötietoja ei 
voida siirtää yksityisille tahoille tai saattaa 
niiden saataville.
2. SIS II -järjestelmässä tämän asetuksen 
soveltamiseksi käsiteltyjen henkilötietojen 
siirtäminen kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle taikka näiden 
tietojen saattaminen niiden saataville on 
toteutettava direktiivin 1995/46/EY 25 ja 
26 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 192
27 b artikla (uusi)

27 b artikla
SIS II -järjestelmä voidaan linkittää 
muihin tietokantoihin vasta kattavan 
turvallisuusanalyysin jälkeen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 193
29 artiklan 1 kohta

1. Henkilöiden oikeus tutustua SIS II:ssa 
käsiteltyihin itseään koskeviin 
henkilötietoihin ja saada ne oikaistuiksi tai 
poistetuiksi määräytyy sen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan, jossa henkilöt 
käyttävät oikeuttaan.

1. Henkilöiden oikeus tutustua SIS II:ssa 
käsiteltyihin itseään koskeviin 
henkilötietoihin ja saada ne oikaistuiksi tai 
poistetuiksi määräytyy direktiivin 95/46/EY 
perusteella ja sen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan, jossa henkilöt 
käyttävät oikeuttaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carlos Coelho

Tarkistus 194
31 b artikla (uusi)

31 b artikla
Yhteinen vastuu

1. Edellä 31 artiklassa tarkoitettujen 
kansallisten valvontaviranomaisten ja 
Euroopan tietosuojavaltuutetun on tehtävä 
keskenään aktiivisesti yhteistyötä oman 
vastuualueensa mukaisesti ja kannettava 
yhdessä vastuu SIS II:n valvonnasta.
2. Niiden on vaihdettava tarvittavia tietoja, 
tehtävä yhteisiä tutkimuksia mukaan lukien 
yhteiset tarkastukset, käsiteltävä tämän 
asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen 
liittyviä vaikeuksia, käsiteltävä ongelmia, 
joita ilmenee itsenäisen valvonnan 
harjoittamisessa tai jotka liittyvät niiden 
henkilöiden oikeuksien toteutumiseen, joita 
tiedot koskevat, laatia yhdenmukaistettuja 
ehdotuksia yhteisiä ratkaisuja varten minkä 
tahansa ongelman ollessa kyseessä sekä 
annettava tarpeen mukaan 
tietosuojavalistusta.
3. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
tavattava kyseistä tarkoitusta varten 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa 
näiden tapaamisien kustannuksista. 
Työjärjestys hyväksytään ensimmäisessä 
kokouksessa. Muut työmenetelmät 
kehitetään yhteisesti tarpeen mukaan. 
Toiminnasta toimitetaan kahden vuoden 
välein yhteinen raportti Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Perustelu

Valvonnan toimiminen edellyttää järjestelmän luonteen vuoksi yhteistä toteutusta.

Ehdotettu tehtäväkuvaus perustuu Schengenin yleissopimuksen 115 artiklaan, joka on 
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osoittautunut käytännölliseksi ja jota käytetään nykyisin.

Tarkistus perustuu ajatukseen, että tässä lainsäädäntötekstissä on vahvistettava tietyt 
perussäännökset. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten valvontaviranomaisten on 
päätettävä tarkemmista yksityiskohdista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 195
32 artiklan 2 kohta

2. Jos jäsenvaltio, jota vastaan nostetaan 
kanne 1 kohdan mukaisesti, ei ole tiedot SIS 
II:een tallentanut jäsenvaltio, viimeksi 
mainitun on pyynnöstä korvattava suoritettu 
korvaus, ellei korvauspyynnön 
vastaanottanut jäsenvaltio ole käyttänyt 
tietoja tämän asetuksen vastaisesti.

2. Jos jäsenvaltio, jota vastaan nostetaan 
kanne 1 kohdan mukaisesti, ei ole tiedot SIS 
II:een tallentanut jäsenvaltio, viimeksi 
mainitun on pyynnöstä korvattava suoritettu 
korvaus, ellei korvauspyynnön 
vastaanottanut jäsenvaltio ole käyttänyt 
tietoja tämän asetuksen vastaisesti. Edellä 
1 kohdan mukainen korvauspyyntö voidaan 
esittää ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Lypsämisen välttämiseksi on estettävä se, että korvauspyyntö esitettäisiin useammassa 
jäsenvaltiossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 196
33 artikla

Seuraamukset Rangaistukset ja rikos
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että SIS 
II:n sisältämien tietojen tai lisätietojen 
käsittelystä tämän asetuksen vastaisesti 
määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että SIS 
II:n sisältämien tietojen tai lisätietojen 
käsittelystä tämän asetuksen vastaisesti 
määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat rangaistukset kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Säännösten 
vakava rikkominen on rikos. Jäsenvaltiot 
sisällyttävät vastaavat säännökset 
kansalliseen lainsäädäntöönsä. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista alalta 
annetuista kansallisista säännöksistä 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
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ajankohtaan mennessä, ja niiden on 
ilmoitettava viipymättä kaikista 
myöhemmin esitetyistä tarkistuksista, jotka 
vaikuttavat näihin säännöksiin. Sama pätee 
myös tietoturvaloukkauksiin, jotka johtuvat 
laiminlyönneistä tai väärinkäytöksistä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 197
34 artiklan 1 kohta

1. Komissio varmistaa, että käytettävissä on 
järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida 
SIS II:n toiminnan tuloksia, 
kustannustehokkuutta ja palvelujen laatua 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

1. Komissio varmistaa, että käytettävissä on 
järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida 
SIS II:n toiminnan tuloksia, 
kustannustehokkuutta ja palvelujen laatua ja 
turvallisuutta suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 198
34 artiklan 3 kohta

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen SIS II:n 
toiminnasta ja jäsenvaltioiden 
kahdenvälisestä ja monenvälisestä 
lisätietojen vaihdosta kahden vuoden 
kuluttua SIS II:n toiminnan alkamisesta ja 
sen jälkeen joka toinen vuosi. 

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen SIS II:n käsittelyn 
lainmukaisuudesta, teknisestä 
toimivuudesta ja turvallisuudesta ja 
jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja 
monenvälisestä lisätietojen vaihdosta kahden 
vuoden kuluttua SIS II:n toiminnan 
alkamisesta ja sen jälkeen joka toinen vuosi. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat kertomusta. Jäsenvaltiot 
vastaavat toimielinten tässä yhteydessä 
mahdollisesti esittämiin kysymyksiin.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 199
34 artiklan 4 kohta

4. Komissio laatii yleisarvioinnin SIS II:sta 
sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja 
monenvälisestä lisätietojen vaihdosta neljän 
vuoden kuluttua SIS II:n toiminnan 
alkamisesta ja sen jälkeen joka neljäs vuosi. 
Yleisarvioinnissa tarkastellaan saavutettuja 
tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan 
toiminnan perustana olevien periaatteiden 
pätevyyttä ja tulevan toiminnan edellytyksiä. 
Komissio toimittaa arviointikertomukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Komissio laatii yleisarvioinnin SIS II:sta 
sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja 
monenvälisestä lisätietojen vaihdosta neljän 
vuoden kuluttua SIS II:n toiminnan 
alkamisesta ja sen jälkeen joka neljäs vuosi. 
Yleisarvioinnissa tarkastellaan saavutettuja 
tuloksia suhteessa tavoitteisiin, käsittelyn 
lainmukaisuutta ja järjestelmän 
turvallisuutta ja arvioidaan toiminnan 
perustana olevien periaatteiden pätevyyttä ja 
tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio 
toimittaa arviointikertomukset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 200
38 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Nykyiseen SIS-järjestelmään 
tallennetut tiedot voidaan siirtää uuteen 
järjestelmään vasta kun nykyinen 
järjestelmä on tarkastettu ja siellä olevien 
tietojen eheys on varmistettu.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 201
38 artiklan 2 kohta

2. Se osa Schengenin yleissopimuksen 
119 artiklan mukaisesti hyväksytystä 
talousarviosta, joka on jäljellä 39 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettuna päivänä, 
maksetaan takaisin jäsenvaltioille. 
Takaisinmaksettavat summat lasketaan 
Schengenin tietojärjestelmän perustamis- ja 

2. Se osa Schengenin yleissopimuksen 
119 artiklan mukaisesti hyväksytystä 
talousarviosta, joka on jäljellä 39 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vahvistettuna päivänä, 
käytetään nykyisen järjestelmän 
tarkastamiseen ja siinä olevien tietojen 
eheyden todentamiseen. Tämän jälkeen 
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käyttökustannuksia koskevasta 
rahoitusasetuksesta 14 päivänä joulukuuta 
1993 tehdyssä toimeenpanevan komitean 
päätöksessä säädettyjen maksuosuuksien 
perusteella.

mahdollisesti jäljelle jäävä osa maksetaan 
takaisin jäsenvaltioille. Takaisinmaksettavat 
summat lasketaan Schengenin 
tietojärjestelmän perustamis- ja 
käyttökustannuksia koskevasta 
rahoitusasetuksesta 14 päivänä joulukuuta 
1993 tehdyssä toimeenpanevan komitean 
päätöksessä säädettyjen maksuosuuksien 
perusteella.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edith Mastenbroek

Tarkistus 202
39 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. SIS II:n toiminta alkaa vasta kun 
komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
saattanut järjestelmän, sen turvallisuuden 
ja viestintäinfrastruktuurin kaikkien 
tasojen kattavan testaamisen onnistuneesti 
päätökseen. Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille testaustuloksista. Jos 
testaustulokset osoittautuvat 
epätyydyttäviksi, määräaikaa jatketaan 
kunnes järjestelmän moitteeton toimivuus 
saadaan varmistettua.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Manfred Weber

Tarkistus 203
39 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Ajankohta, josta lähtien 16 a artiklaa 
sovelletaan, määritetään kun:
a) tarvittavat täytäntöönpanotoimet on 
hyväksytty; ja
b) kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
komissiolle, että ne ovat toteuttaneet 
tarvittavat tekniset ja oikeudelliset 
järjestelyt sormenjälkiin ja/tai valokuviin 
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perustuvien hakujen mahdollistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Taataan syötettyjen tietojen laadukkuus ja varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat 
samoja teknisiä standardeja ja että ne täyttävät oikeudelliset vaatimukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 204
18 artiklan 3 kohta

3. Viranomaisille, jotka vastaavat direktiivin 
2004/83/EY ja [pakolaisaseman 
myöntämistä tai peruuttamista koskevissa 
menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista] annetun 
direktiivin 2005/XX/EY täytäntöönpanosta, 
on annettava oikeus käyttää 15 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tehtyjä 
ilmoituksia sen määrittämiseksi, 
muodostaako kolmannen maan kansalainen
uhan yleiselle järjestykselle tai sisäiselle 
turvallisuudelle.

3. Viranomaisille, jotka vastaavat direktiivin 
2004/83/EY täytäntöönpanosta, on annettava 
oikeus käyttää 15 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti tehtyjä ilmoituksia 
sen määrittämiseksi, muodostaako 
kolmannen maan kansalainen uhan yleiselle 
järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle.

Or. de

Perustelu

Komissio on esittänyt mainittua maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamiseen sovellettavia yhteisiä normeja ja menettelyjä koskevaa direktiiviä 
1. syyskuuta 2005. Koska direktiiviehdotusta ei ole vielä hyväksytty, sitä ei voi käyttää 
tietueiden SIS II:een syöttämisen perusteena. Tämä rikkoisi erityisesti ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklaa, jonka nojalla yksityisyyden 
suojaan voidaan puuttua vain, kun laki sen sallii. Tämä edellyttää täsmällisiä lakeja, joiden 
on oltava saatavilla. Yksilön on voitava tietää, millaisia toimia viranomainen voi toteuttaa 
hänen suhteensa (katso Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto, s. 14).

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 205
20 artiklan 5 kohta

5. Ilmoitukset poistetaan automaattisesti 
viiden vuoden kuluttua 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun päätöksen 

5. Ilmoitukset poistetaan automaattisesti 
kolmen vuoden kuluttua 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
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tekemisestä. Tiedot SIS II:een tallentaneet 
jäsenvaltiot voivat päättää säilyttää 
ilmoitukset järjestelmässä, jos 15 artiklan 
ehdot täyttyvät.

tekemisestä. Jos 15 artiklan ehdot täyttyvät
kolmen vuoden ajanjakson kuluttua, 
ilmoituksen alun perin tehnyt jäsenvaltio 
tekee uuden ilmoituksen.

Or. de

Perustelu

Komissio ei perustele, miksi ilmoituksia pitäisi säilyttää edelleen järjestelmässä. Siten olisi 
syytä säilyttää Schengenin yleissopimuksessa määrätty kolmen vuoden määräaika. Lisäksi on 
suotavampaa edellyttää uuden ilmoituksen tekemistä, jos 15 artiklan ilmoituksen tekemistä 
koskevat ehdot täyttyvät vielä tämän jälkeenkin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 206
26 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltio voi luoda kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti SIS II:een 
tekemiensä ilmoitusten välille linkin. 
Tällaisella linkillä yhdistetään kaksi 
ilmoitusta tai useampi ilmoitus.

1. Jäsenvaltio voi luoda kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti SIS II:een 
15 artiklan mukaisesti tekemiensä 
ilmoitusten välille linkin. Tällaisella linkillä 
yhdistetään kaksi ilmoitusta tai useampi 
ilmoitus. Linkittämistä ei voida tehdä 
ilmoitukseen, joka ei ole 15 artiklan 
mukainen.

Or. de

Perustelu

Linkitykset ovat tyypillinen poliisin käyttämä jäljityskeino. Siksi kyseistä mekanismia on 
sovellettava SIS II:ssa rajoittavasti. Linkityksissä olisi siis noudatettava kulloisiakin 
ilmoitustavoitteita, ja eri tarkoituksia varten tehtyjen ilmoitusten ("maahantulon epääminen" 
asetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, "pidätys ja luovutus eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen yhteydessä" 15 artiklan mukaisesti sekä esineistä tehtävä ilmoitus, joka 
perustuu turvaamissyihin tai rangaistusmenettelyn todentamiseen komission antaman, toisen 
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 
tehdyn asetusehdotuksen (KOM(2005)0236 VIII luvun mukaisesti) linkittäminen olisi 
estettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 207
26 artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Linkittäminen ei saa missään 
tapauksessa johtaa siihen, että 
viranomaiset pääsisivät käsiksi tietoihin, 
joihin heillä ei ole pääsyoikeutta.

Or. de

Perustelu

On syytä varmistaa, etteivät linkitykset johda pääsyoikeuksien laajenemiseen (29 artiklaa 
käsitelleen työryhmän lausunto, s. 17).

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 208
26 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Linkitykset on poistettava viipymättä, 
kun jokin linkitetyistä ilmoituksista on 
poistettu järjestelmästä.

Or. de

Perustelu

Koska linkitykset muodostavat oman tietoryhmänsä, saattaa käydä niin, että järjestelmästä jo 
itsenäisenä kokonaisuutena poistettu ilmoitus jää linkitettyyn tietoryhmään (Schengenin 
yhteinen valvontaelin, s. 9). Oikeusvarmuus edellyttää, että linkitykset poistetaan välittömästi, 
kun yksi linkitetyistä ilmoituksista on poistettu.


