
P6_TA-PROV(2007)0228
Prümin sopimus: Rajatylittävän yhteistyön tehostaminen terrorismin ja 
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 Belgian 
kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Espanjan 
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Italian 
tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin 
kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi  
(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))
(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, 
Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian 
tasavallan, Italian tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja 
Ruotsin kuningaskunnan aloitteen (6566/2007)1,

– ottaa huomioon neuvoston 17. huhtikuuta 2007 tekemät sanamuotoa koskevat 
muutokset (7273/1/2007)2,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c 
alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0079/2007),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 93, 51 ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0207/2007),

1. hyväksyy Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, 
Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian 
tasavallan, Italian tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja 
Ruotsin kuningaskunnan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



2. pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Espanjan 
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Italian 
tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin 
kuningaskunnan aloitteeseen;

5. pahoittelee sitä, että neuvosto velvoittaa parlamentin antamaan lausuntonsa kiireellisesti 
siten, että aikaa ei ole tarpeeksi riittävään ja aiheelliseen parlamentaariseen tarkasteluun, 
ja pahoittelee sitä, että käsittelystä jäävät puuttumaan sekä kattava vaikutusten arviointi 
ja Prümin sopimuksen tähänastista soveltamista koskeva arviointi että sellainen riittävä 
puitepäätös henkilötietojen suojaamisesta poliisi- ja oikeusasioiden alalla tehtävässä 
yhteistyössä, jota se pitää välttämättömänä ennen kolmannen pilarin mukaisen 
lainsäädännön hyväksymistä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Saksan liittotasavallan, Espanjan 
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Italian 
tasavallan, Suomen tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin 
kuningaskunnan hallituksille.

Belgian kuningaskunnan, Bulgarian 
tasavallan, Saksan liittotasavallan, 

Espanjan kuningaskunnan, Ranskan 
tasavallan, Luxemburgin 

suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, 

Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, 
Italian tasavallan, Suomen tasavallan, 

Portugalin tasavallan, Romanian ja Ruotsin 
kuningaskunnan teksti

Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2007/…/YOS 
tehty rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi

NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS
2007/…/YOS tehty rajatylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi

(Tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 



tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset 
on tehtävä koko tekstiin.)

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 31 artiklan 
1 kohdan a alakohdan, 32 artiklan sekä 
34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan, 31 artiklan 
1 kohdan a alakohdan, 32 artiklan sekä 
34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

ottaa huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun 4 päivänä 
huhtikuuta 2007 antaman lausunnon,

Tarkistus 4
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Euroopan unionin neuvosto pitää 
ensisijaisen tärkeänä vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen luomista, joka on unionin 
yhdistämien valtioiden kansojen 
keskeinen huolenaihe.

(1) Euroopan unionin neuvosto pitää 
ensisijaisen tärkeänä vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa 
aluetta, joka on keskeisen tärkeä 
Euroopan unionin kansoille.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Belgian kuningaskunnan, Saksan 
liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, 
Ranskan tasavallan, Luxemburgin 
suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan 
välillä 27 päivänä toukokuuta 2005 tehty 
Prümin sopimus rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin, 
rajanylittävän rikollisuuden ja laittoman 
muuttoliikkeen torjumiseksi täyttää nämä 
vaatimukset. Jotta Haagin ohjelman 
sisällölliset vaatimukset voidaan täyttää
kaikkien jäsenvaltioiden osalta ja jotta 
tavoitteet voidaan saavuttaa määräajassa,
Prümin sopimuksen keskeiset osat on 
saatettava soveltuviksi kaikkiin 

(10) Belgian kuningaskunnan, Saksan 
liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, 
Ranskan tasavallan, Luxemburgin 
suurherttuakunnan, Alankomaiden 
kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan 
välillä 27 päivänä toukokuuta 2005 tehty 
Prümin sopimus rajatylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin, 
rajanylittävän rikollisuuden ja laittoman 
muuttoliikkeen torjumiseksi täyttää nämä 
vaatimukset. Haagin ohjelman 
sisällöllisten vaatimusten täyttämiseksi 
kaikkien jäsenvaltioiden osalta Prümin 
sopimus on saatettava soveltuvaksi
kaikkiin jäsenvaltioihin. Näin ollen tämä
neuvoston puitepäätös sisältää tietyt 



jäsenvaltioihin. Tämän neuvoston 
päätöksen olisi siten perustuttava Prümin 
sopimuksen keskeisiin määräyksiin.

Prümin sopimuksen keskeiset määräykset, 
erityisesti poliisiyhteistyötä ja 
oikeudellista yhteistyötä Euroopan 
unionissa koskevat määräykset.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Nämä tietojenvaihtoa koskevat 
parannukset edustavat edistysaskelta 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
välisessä tietojenvaihdossa. On suotavaa 
varmistaa, että henkilötietojen osalta 
automaattiseen hakuun kansallisista 
DNA- ja sormenjälkirekistereistä on aina 
asianmukaiset perusteet.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Jäsenvaltioiden olisi tietyin ehdoin 
voitava toimittaa henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja tiedonvaihdon 
parantamiseksi sellaisten suurtapahtumien 
yhteydessä, joilla on rajatylittäviä 
ulottuvuuksia.

(15) Jäsenvaltioiden olisi tietyin ehdoin 
voitava toimittaa henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja tiedonvaihdon 
parantamiseksi sellaisten suurtapahtumien 
yhteydessä, joilla on rajatylittäviä 
ulottuvuuksia silloin, kun tiedonvaihdon 
tarkoituksena on ehkäistä 
terrorismirikoksia. Tietojen luovuttamisen 
olisi oltava välttämätöntä ja 
oikeasuhteista ja liityttävä erityisiin 
olosuhteisiin, joiden perusteella on syytä 
epäillä rikosten tekemistä.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

(15 a) Europolilla olisi myös oltava oikeus 
tutustua kansallisiin tietokantoihin 
toimivaltansa puitteissa.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Koska kansainvälistä yhteistyötä 
erityisesti rajanylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi on parannettava edelleen, 
tämän päätöksen olisi tietojen vaihdon 

(16) Koska kansainvälistä yhteistyötä 
erityisesti rajanylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi on parannettava edelleen, 
tämän puitepäätöksen olisi tietojen 



parantamisen lisäksi muun muassa 
mahdollistettava poliisiviranomaisten 
tiiviimpi yhteistyö esimerkiksi yhteisten 
turvallisuusoperaatioiden (esim. yhteiset 
partiot) ja rajatylittävän toiminnan
muodossa, kun henki tai terveys on 
välittömässä vaarassa.

vaihdon parantamisen lisäksi muun muassa 
mahdollistettava poliisiviranomaisten 
tiiviimpi yhteistyö esimerkiksi yhteisten 
turvallisuusoperaatioiden (esim. yhteiset 
partiot) muodossa.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Koska jäsenvaltiot ovat tietoisia 
tämän päätöksen merkityksestä yksilöiden 
oikeuksien suojaamisen kannalta ja siitä, 
että henkilötietojen toimittaminen toiselle 
jäsenvaltiolle edellyttää riittävää
tietosuojatasoa tiedot vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava kaikkien tämän päätöksen 
sisältämien tietosuojasääntöjen tehokas 
täytäntöönpano.

(18) Osumaan tai sen puuttumiseen 
perustuva järjestelmä mahdollistaa 
nimettömien profiilien vertailemisen siten, 
että tarkempia henkilötietoja vaihdetaan 
vasta osumatapauksessa, ja takaa 
riittävän tietosuojajärjestelmän sillä 
edellytyksellä, että henkilötietojen 
toimittaminen toiselle jäsenvaltiolle 
edellyttää asianmukaista tietosuojatasoa 
tiedot vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

(18 a) Rotua tai etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskontoa tai 
vakaumusta, puolueen tai ammattiliiton 
jäsenyyttä, sukupuolista suuntautumista 
tai terveyttä koskevia erityisiä tietoryhmiä 
on käsiteltävä ainoastaan, jos se on 
ehdottoman välttämätöntä ja 
oikeasuhteista jossakin yksittäisessä 
tapauksessa ja erityisiä suojatoimia 
noudattaen.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

(18 b) Nämä tietosuojaa koskevat erityiset 
säännöt luodaan tietosuojaa koskevien
kolmannen pilarin piiriin kuuluvien
aiheellisten säädösten puuttuessa. Jos 
tällainen säädös hyväksytään, sitä olisi 
sovellettava kaikkeen poliisiyhteistyöhön 
ja oikeudelliseen yhteistyöhön 
rikosasioissa sillä edellytyksellä, että sen 
mukainen tietosuojan taso on aina riittävä 
eikä alhaisempi kuin suojan taso, josta 



määrätään 28 päivänä tammikuuta 1981 
tehdyssä Euroopan neuvoston 
yleissopimuksessa yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä ja sen 9 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyssä 
lisäpöytäkirjassa, ja ottaa huomioon 
ministerikomitean jäsenvaltioille 
17 päivänä syyskuuta 1987 antaman 
suosituksen N:o R (87) 15 henkilötietojen 
käytöstä poliisitoiminnassa, myös silloin, 
kun tietoja ei käsitellä automaattisesti.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

(18 c) Euroopan parlamenttia olisi 
kuultava toimenpiteistä, joilla tämä 
puitepäätös pannaan täytäntöön. 

Tarkistus 14
Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)

(18 d) Neuvoston olisi hyväksyttävä 
oikeudenkäyntimenettelyssä noudatettavia 
oikeuksia koskeva puitepäätös 
mahdollisimman nopeasti, jotta 
jäsenvaltioiden kansalaisten saatavilla 
olevaa oikeusapua koskevat tietyt 
vähimmäissäännöt voidaan vahvistaa.

Tarkistus 15
Johdanto-osan 18 e kappale (uusi)

(18 e) Suurtapahtumien ja 
joukkokokousten yhteydessä tietojen 
toimittamista koskevat yleiset puitteet olisi 
saatettava vastaamaan yhteistä toimintaa 
97/339/YOS1, jonka neuvosto on 
hyväksynyt 26 päivänä toukokuuta 1997 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
K.3 artiklan perusteella yhteistyöstä 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
alalla, sekä neuvoston 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 antamaa 
päätöslauselmaa Eurooppa-neuvoston 
kokousten ja muiden vastaavien 
tilaisuuksien turvallisuudesta2 sekä 
Alankomaiden kuningaskunnan aloitetta, 



joka koskee neuvoston päätöksen 
tekemistä rajat ylittävän poliisiyhteistyön 
tehostamisesta tapahtumissa, joihin 
osallistuu suuri määrä ihmisiä useista 
jäsenvaltioista ja joissa poliisitoiminnan 
päämääränä on ensisijaisesti yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitäminen sekä rikosten ehkäiseminen 
ja torjuminen3.
______
1 EYVL L 147, 5.6.1997, s. 1.
2 EUVL C 116, 30.4.2004, s. 18.
3 EUVL C 101, 27.4.2005, s. 36.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Tässä päätöksessä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
esitettyjä periaatteita,

(20) Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita. Tällä 
puitepäätöksellä pyritään erityisesti 
varmistamaan, että kansalaisten 
perustavanlaatuisia oikeuksia 
yksityiselämän ja viestien 
kunnioittamiseen ja heidän 
henkilötietojensa suojeluun, sellaisina 
kuin ne on kirjattu perusoikeuskirjan 7 ja 
8 artiklaan, kunnioitetaan täysin,

Tarkistus 17
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Prümin sopimuksen tähänastisen 
toiminnan täydellinen tarkastelu ja 
arviointi sekä kolmannen pilarin piiriin 
kuuluvan tietosuojaa koskevan 
puitepäätöksen antaminen ovat tämän 
puitepäätöksen tehokkuuden ja oikean 
täytäntöönpanon edellytyksiä.

Tarkistus 18
1 artiklan johdantokappale

Tämän päätöksen avulla jäsenvaltiot 
pyrkivät tehostamaan rajatylittävää 
yhteistyötä Euroopan unionista tehdyn 

Tämän puitepäätöksen avulla jäsenvaltiot 
pyrkivät tehostamaan rajatylittävää 
yhteistyötä Euroopan unionista tehdyn 



sopimuksen VI osastoon kuuluvissa 
asioissa, erityisesti rikosten torjumisesta ja 
tutkinnasta vastaavien viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa. Tätä varten tämä 
päätös sisältää seuraavia aloja koskevia 
sääntöjä:

sopimuksen VI osastoon kuuluvissa 
asioissa, erityisesti rikosten torjumisesta ja 
tutkinnasta vastaavien viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 
13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS1

2 artiklassa sekä terrorismin torjumisesta 
13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS2

1–4 artiklassa luetelluista rikoksista siten, 
että riittävä tietosuojan taso taataan. Tätä 
varten tämä puitepäätös sisältää seuraavia 
aloja koskevia sääntöjä:

______
1 EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.
2 EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.
(Tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset 
on tehtävä koko tekstiin.)

Tarkistus 19
1 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) säännökset ehdoista ja menettelyistä, 
joita sovelletaan rajapoliisin yhteistyön 
tehostamiseen erilaisten toimenpiteiden 
avulla (5 luku).

d) säännökset ehdoista ja menettelyistä, 
joita sovelletaan rajapoliisin yhteistyön 
tehostamiseen erilaisten määriteltyjen 
toimenpiteiden avulla (5 luku).

Tarkistus 20
1 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) Säännökset tietosuojasta (6 luku, 
14 artiklan 2 kohta ja 16 artiklan 2 ja 
4 kohta).

Tarkistus 21
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan:
1) 'rikoksilla' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklassa lueteltuja
rikoksia;



2) 'terrorismirikoksilla' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–
4 artiklassa lueteltuja rikoksia;
3) 'henkilötiedoilla' kaikkia tunnistettua 
tai tunnistettavissa olevaa luonnollista 
henkilöä ('rekisteröity') koskevia tietoja; 
'tunnistettavissa olevana' henkilöä, joka 
voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 
erityisesti henkilönumeron taikka yhden 
tai useamman hänelle tunnusomaisen 
fyysisen tai fysiologisen tekijän 
perusteella;
4) 'henkilötietojen käsittelyllä' kaikkea 
henkilötietojen käsittelyä tai 
käsittelysarjaa riippumatta siitä, 
suoritetaanko se automaattisin 
menetelmin, kuten henkilötietojen 
kerääminen, tallentaminen, 
järjestäminen, säilyttäminen, 
muokkaaminen tai muuttaminen, 
valikointi, haku, tutkiminen, käyttö, 
luovuttaminen toimittamalla, levittämällä 
tai asettamalla ne muutoin saataville, 
yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä 
suojaaminen, poistaminen tai 
hävittäminen; tässä puitepäätöksessä 
käsittelyksi katsotaan myös osuman 
saamisesta tai saamatta jäämisestä tehty 
ilmoitus;
5) 'automaattisella hakumenettelyllä' 
välitöntä pääsyä toisen viranomaisen 
automaattiseen tietokantaan tavalla, jossa 
hakumenettelyyn vastataan täysin 
automaattisesti;
6) 'tunnuksella varustamisella' 
tallennettujen henkilötietojen 
merkitsemistä ilman, että tavoitteena on 
niiden myöhemmän käsittelyn 
rajoittaminen;
7) 'tietojen suojaamisella' tallennettujen 
henkilötietojen merkitsemistä siten, että 
tavoitteena on niiden myöhemmän 
käsittelyn rajoittaminen;
8) 'DNA:n koodaamattomalla osalla' 
kromosomialueita, jotka eivät sisällä 
geeni-ilmentymää eli joiden ei tiedetä 
sisältävän tietoja erityisistä perinnöllisistä 



ominaisuuksista; sanotun rajoittamatta 
tieteellistä kehitystä DNA:n 
koodaamattomasta osasta ei saa paljastaa 
enempää tietoa nyt tai tulevaisuudessa.

Tarkistus 22
1 b artikla (uusi)

1 b artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
erotetaan selkeästi toisistaan 
henkilötiedot, jotka koskevat
– henkilöä, jonka epäillään tehneen 
rikoksen tai olleen osallisena rikoksessa,
– henkilöä, joka on tuomittu rikoksesta,
– henkilöä, jonka perustellusti uskotaan 
tekevän rikoksen,
– henkilöä, joka voidaan kutsua 
todistamaan rikostutkinnassa tai 
myöhemmin rikosoikeudenkäynnissä,
– henkilöä, joka on ollut rikoksen uhri tai 
jonka uskotaan tiedossa olevien 
tosiseikkojen perusteella voivan olla 
rikoksen uhri,
– henkilöä, joka voi antaa tietoja 
rikoksista,
– jonkin edellä mainitun henkilön 
tuttavaa tai kumppania, tai
– henkilöä, joka ei kuulu mihinkään 
edellä mainittuun ryhmään.

Tarkistus 23
2 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot perustavat ja ylläpitävät 
kansallisia DNA-analyysitietokantoja 
rikosten tutkintaa varten. Tässä 
päätöksessä tarkoitetuissa tietokannoissa 
olevien tietojen käsittely tapahtuu tämän
päätöksen säännösten ja käsittelyyn 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot perustavat ja ylläpitävät 
kansallisia DNA-analyysitietokantoja 
rikosten tutkintaa varten. Tässä 
puitepäätöksessä tarkoitetuissa 
tietokannoissa olevien henkilötietojen
käsittely tapahtuu 6 luvussa säädettyjen 
tietosuojaa koskevien säännösten ja 
käsittelyyn sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 24



2 artiklan 2 kohta

2. Tämän päätöksen soveltamiseksi 
jäsenvaltiot takaavat pääsyn kansallisten 
DNA-analyysitietokantojen viitetietoihin 
1 kohdan ensimmäisen virkkeen 
mukaisesti. Viitetiedot sisältävät 
ainoastaan DNA:n koodaamattomasta 
osasta saadut DNA-tunnisteet ja 
viitenumeron. Viitetiedoissa ei saa olla 
mitään rekisteröidyn välittömän 
tunnistamisen mahdollistavia tietoja. 
Viitetiedot, joita ei voida yhdistää 
kehenkään henkilöön (tunnistamattomat 
DNA-tunnisteet), on voitava tunnistaa 
sellaisiksi.

2. Tämän puitepäätöksen soveltamiseksi 
jäsenvaltiot takaavat pääsyn rikosten 
tutkimista varten avattuihin kansallisten 
DNA-analyysitietokantojen viitetietoihin. 
Viitetiedot sisältävät ainoastaan DNA:n 
koodaamattomasta osasta saadut DNA-
tunnisteet ja viitenumeron. Viitetiedoissa ei 
saa olla mitään rekisteröidyn välittömän 
tunnistamisen mahdollistavia tietoja. 
Viitetiedot, joita ei voida yhdistää 
kehenkään henkilöön (tunnistamattomat 
DNA-tunnisteet), on voitava tunnistaa 
sellaisiksi.

Tarkistus 25
3 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot antavat 6 artiklassa
tarkoitetuille muiden jäsenvaltioiden 
kansallisille yhteyspisteille rikosten 
tutkintaa varten pääsyn omien DNA-
analyysitietokantojensa viitetietoihin ja 
valtuudet tehdä niistä automaattisia hakuja 
DNA-tunnisteita vertailemalla. Hakuja 
voidaan tehdä vain yksittäistapauksissa ja 
pyynnön esittävän jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen.

1. Jäsenvaltiot antavat muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille 
rikosten tutkintaa varten pääsyn omien 
DNA-analyysitietokantojensa viitetietoihin 
ja valtuudet tehdä niistä automaattisia 
hakuja DNA-tunnisteita vertailemalla. 
Hakuja voidaan tehdä vain 
yksittäistapauksissa ja 6 luvussa 
säädettyjen tietosuojaa koskevien 
säännösten pyynnön esittävän jäsenvaltion 
kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

Tarkistus 26
5 artikla

Jos DNA-tunnisteiden vastaavuus todetaan 
3 ja 4 artiklan mukaisessa menettelyissä, 
noudatetaan viitetietoihin liittyvien muiden 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
toimittamisessa pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, 
mukaan lukien oikeusapua koskevat 
säännökset.

Jos DNA-tunnisteiden vastaavuus todetaan 
3 ja 4 artiklan mukaisissa menettelyissä, 
noudatetaan viitetietoihin liittyvien muiden 
henkilötietojen ja muiden tietojen 
toimittamisessa pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, 
mukaan lukien oikeusapua koskevat 
säännökset, sekä 6 luvussa säädettyjä 
tietosuojaa koskevia säännöksiä.

Tarkistus 27
6 artikla



6 artikla Poistetaan.
Kansallinen yhteyspiste ja 

täytäntöönpanotoimenpiteet
1. Edellä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseksi kukin jäsenvaltio 
nimeää kansallisen yhteyspisteen. 
Kansallisten yhteyspisteiden 
toimivaltuudet määräytyvät sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaan.
2. Edellä 3 ja 4 artiklassa säädettyjen 
menettelyjen tekniset yksityiskohdat 
vahvistetaan 34 artiklassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

Tarkistus 28
7 artiklan 1 kohdan johdantokappale

Jos meneillään olevassa rikostutkinnassa 
tai rikosoikeudenkäynnissä tietystä 
pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion 
alueella oleskelevasta henkilöstä ei ole 
olemassa DNA-tunnistetta, pyynnön 
vastaanottava jäsenvaltio antaa oikeusapua 
hankkimalla ja tutkimalla tästä henkilöstä 
saatua molekyyligeneettistä materiaalia 
sekä toimittamalla saadun DNA-
tunnisteen, mikäli

1. Jos meneillään olevassa rikokseen 
syyllistymistä koskevassa rikostutkinnassa 
tai rikosoikeudenkäynnissä tietystä 
pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion 
alueella oleskelevasta henkilöstä, jonka 
epäillään syyllistyneen tällaiseen 
rikokseen, ei ole olemassa DNA-
tunnistetta, pyynnön vastaanottava 
jäsenvaltio antaa oikeusapua hankkimalla 
ja tutkimalla tästä henkilöstä saatua 
molekyyligeneettistä materiaalia sekä 
toimittamalla saadun DNA-tunnisteen, 
mikäli

Tarkistus 29
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Molekyyligeneettisen materiaalin 
kerääminen on sallittua vain kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja vain 
yksilöityyn tarkoitukseen, ja siinä on 
noudatettava tietojen tarpeellisuuden ja 
oikeasuhteisuuden vaatimuksia.

Tarkistus 30
8 artikla

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi 

Tämän puitepäätöksen
täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että rikosten torjumiseksi ja 



perustettujen kansallisten sormenjälkien 
automaattisten tunnistusjärjestelmien 
tietokannan viitetiedot ovat saatavilla. 
Viitetiedot sisältävät ainoastaan 
sormenjälkitiedot ja viitenumeron. 
Viitetiedoissa ei saa olla mitään 
rekisteröidyn välittömän tunnistamisen 
mahdollistavia tietoja. Viitetiedot, joita ei 
voida yhdistää kehenkään henkilöön 
(tunnistamattomat sormenjälkitiedot), on 
voitava tunnistaa sellaisiksi.

tutkimiseksi perustettujen kansallisten 
sormenjälkien automaattisten 
tunnistusjärjestelmien tietokannan 
viitetiedot ovat käytettävissä. Viitetiedot 
sisältävät ainoastaan sormenjälkitiedot ja 
viitenumeron. Viitetiedoissa ei saa olla 
mitään rekisteröidyn välittömän 
tunnistamisen mahdollistavia tietoja. 
Viitetiedot, joita ei voida yhdistää 
kehenkään henkilöön (tunnistamattomat 
sormenjälkitiedot), on voitava tunnistaa 
sellaisiksi.

Tarkistus 31
9 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot antavat muiden 
jäsenvaltioiden 11 artiklan mukaisille 
kansallisille yhteyspisteille rikosten 
torjumista ja tutkimista varten pääsyn tätä 
tarkoitusta varten perustamiensa 
sormenjälkien automaattisten 
tunnistamisjärjestelmien viitetietoihin ja 
antavat oikeuden tehdä niistä automaattisia 
hakuja sormenjälkitietoja vertailemalla. 
Hakuja voidaan tehdä vain 
yksittäistapauksissa ja pyynnön esittävän 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen.

1. Jäsenvaltiot antavat muiden 
jäsenvaltioiden 11 artiklan mukaisille 
kansallisille yhteyspisteille rikosten 
torjumista ja tutkimista varten pääsyn tätä 
tarkoitusta varten perustamiensa 
sormenjälkien automaattisten 
tunnistamisjärjestelmien viitetietoihin ja 
antavat oikeuden tehdä niistä automaattisia 
hakuja sormenjälkitietoja vertailemalla. 
Hakuja voidaan tehdä vain 
yksittäistapauksissa ja 6 luvussa 
säädettyjen tietosuojaa koskevien 
säännösten ja pyynnön esittävän 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen.

Tarkistus 32
10 artikla

Jos sormenjälkitietojen vastaavuus 
todetaan 9 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, noudatetaan viitetietoihin 
liittyvien muiden henkilötietojen ja muiden 
tietojen toimittamisessa pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä, mukaan lukien oikeusapua 
koskevat säännökset.

Jos sormenjälkitietojen vastaavuus 
todetaan 9 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, noudatetaan viitetietoihin 
liittyvien muiden henkilötietojen ja muiden 
tietojen toimittamisessa pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallista 
lainsäädäntöä, mukaan lukien oikeusapua 
koskevat säännökset, sekä 6 luvussa 
säädettyjä tietosuojaa koskevia 
säännöksiä.

Tarkistus 33
11 artikla



11 artikla Poistetaan.
Kansallinen yhteyspiste ja 

täytäntöönpanotoimenpiteet
1. Edellä 9 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseksi kukin jäsenvaltio 
nimeää kansallisen yhteyspisteen. 
Kansallisten yhteyspisteiden 
toimivaltuudet määräytyvät sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaan.
2. Edellä olevan 9 artiklan mukaisen 
menettelyn tekniset yksityiskohdat 
vahvistetaan 34 artiklassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

Tarkistus 34
12 artiklan 1 kohta

1. Rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi 
sekä haun tekevän jäsenvaltion 
tuomioistuinten tai syyttäjien toimivaltaan 
kuuluvien muiden rikosten tutkimiseksi 
sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi jäsenvaltiot antavat muiden 
jäsenvaltioiden 2 kohdan mukaisille 
kansallisille yhteyspisteille pääsyn 
seuraaviin kansallisiin 
ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeuden 
tehdä yksittäistapauksissa automaattisia 
hakuja:

1. Rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi 
sekä haun tekevän jäsenvaltion 
tuomioistuinten tai syyttäjien toimivaltaan 
kuuluvien muiden rikosten tutkimiseksi 
jäsenvaltiot antavat muiden jäsenvaltioiden 
2 kohdan mukaisille kansallisille 
yhteyspisteille pääsyn seuraaviin 
kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja 
oikeuden tehdä yksittäistapauksissa 
automaattisia hakuja:

1) omistajia tai haltijoita koskevat tiedot, ja 1) omistajia tai haltijoita koskevat tiedot, ja
2) ajoneuvoja koskevat tiedot. 2) ajoneuvoja koskevat tiedot.

Hakuja voidaan suorittaa ainoastaan 
täydellistä ajoneuvon tunnistusnumeroa tai 
täydellistä rekisteritunnusta käyttäen. 
Hakuja voidaan tehdä vain haun tekevän 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen.

Hakuja voidaan suorittaa ainoastaan 
täydellistä ajoneuvon tunnistusnumeroa tai 
täydellistä rekisteritunnusta käyttäen. 
Hakuja voidaan tehdä vain 6 luvussa 
säädettyjä tietosuojaa koskevia 
säännöksiä ja haun tekevän jäsenvaltion 
kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

Tarkistus 35
12 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseksi kukin jäsenvaltio 
nimeää kansallisen yhteyspisteen 
saapuvia pyyntöjä varten. Kansallisten 

Poistetaan.



yhteyspisteiden toimivaltuudet 
määräytyvät sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaan. Menettelyn 
tekniset yksityiskohdat vahvistetaan 
34 artiklassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanotoimenpiteissä.

Tarkistus 36
14 artiklan 1 kohta

1. Rikosten torjumiseksi ja yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi rajatylittäviä vaikutuksia 
aiheuttavien suurtapahtumien yhteydessä, 
kuten urheilutapahtumien tai Eurooppa-
neuvoston kokousten yhteydessä, 
jäsenvaltiot toimittavat toisilleen sekä 
pyynnöstä että omasta aloitteestaan 
henkilötietoja, mikäli lainvoimaisten 
tuomioiden tai muiden tosiseikkojen 
perusteella voidaan olettaa rekisteröityjen 
tekevän rikoksia kyseisen tapahtuman 
yhteydessä tai muodostavan uhan yleiselle 
järjestykselle ja turvallisuudelle, mikäli 
näiden tietojen toimittaminen on tiedot 
toimittavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan sallittua.

1. Rikosten torjumiseksi ja yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi rajatylittäviä vaikutuksia 
aiheuttavien suurtapahtumien yhteydessä, 
kuten urheilutapahtumien tai Eurooppa-
neuvoston kokousten yhteydessä, 
jäsenvaltiot toimittavat toisilleen sekä 
pyynnöstä että omasta aloitteestaan 
henkilötietoja, mikäli lainvoimaisten 
tuomioiden tai muiden tosiseikkojen 
perusteella voidaan olettaa rekisteröityjen 
tekevän rikoksia kyseisen tapahtuman 
yhteydessä tai muodostavan uhan yleiselle 
järjestykselle ja turvallisuudelle, mikäli 
näiden tietojen toimittaminen on tiedot 
toimittavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan sallittua ja mikäli 
toimittaminen on tarpeellista ja 
oikeasuhteista demokraattisessa 
yhteiskunnassa tiettyä tarkoitusta varten 
ja tapauskohtaisesti.

Tarkistus 37
15 artikla

15 artikla Poistetaan.
Kansallinen yhteyspiste

Edellä 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseksi kukin jäsenvaltio 
nimeää kansallisen yhteyspisteen. 
Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet 
määräytyvät sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaan.

Tarkistus 38
16 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot voivat toimittaa 3 kohdassa 1. Jäsenvaltiot voivat toimittaa muiden 



tarkoitetuille muiden jäsenvaltioiden 
kansallisille yhteyspisteille 
terrorismirikosten torjumiseksi kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen 
yksittäistapauksissa ja myös ilman pyyntöä 
2 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja ja 
muita tietoja, jos tämä on tarpeen silloin 
kun tiettyjen tosiseikkojen perusteella 
voidaan olettaa, että rekisteröidyt tulevat 
syyllistymään sellaisiin rikoksiin, joita 
terrorismin torjunnasta 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–
3 artiklassa tarkoitetaan.

jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille 
terrorismirikosten torjumiseksi kansallista 
lainsäädäntöä, oikeusjärjestyksen
perusperiaatteita ja perusoikeuksia 
noudattaen yksittäistapauksissa ja myös 
ilman pyyntöä 2 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoja ja muita tietoja, jos tämä on 
tarpeen silloin kun tiettyjen tosiseikkojen 
perusteella voidaan olettaa, että 
rekisteröidyt tulevat syyllistymään 
terrorismirikoksiin.

Tarkistus 39
16 artiklan 2 kohta

2. Lähetettäviä henkilötietoja ja muita 
tietoja ovat sukunimi, etunimet, 
syntymäaika ja paikka sekä kuvaus 
1 kohdassa tarkoitetun olettamuksen 
perustana olevista tosiseikoista.

2. Lähetettäviä henkilötietoja ovat vain 
henkilötiedot sekä kuvaus 1 kohdassa 
tarkoitetun olettamuksen perustana olevista 
tosiseikoista.

Tarkistus 40
16 artiklan 3 kohta

3. Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen 
yhteyspisteen tietojen vaihtamiseksi 
muiden jäsenvaltioiden kansallisten 
yhteyspisteiden kanssa. Kansallisen 
yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaan.

Poistetaan.

Tarkistus 41
16 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Mainituista ehdoista huolimatta 
henkilötietoja saadaan käyttää vain 
1 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. 
Toimitetut tiedot on hävitettävä 
välittömästi, kun 1 kohdan mukaiset 
tarkoitukset on saavutettu tai kun niitä ei 
enää voida saavuttaa, ja joka tapauksessa 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
toimittamispäivämäärästä.



Tarkistus 42
17 artiklan 2 kohta

2. Kukin jäsenvaltio voi isäntäjäsenvaltiona 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 
virkamiehen lähettävän jäsenvaltion 
suostumuksella antaa yhteisiin 
operaatioihin osallistuville lähettävien 
jäsenvaltioiden virkamiehille 
toimivaltuuksia tai, mikäli isäntävaltion 
lainsäädäntö sen sallii, antaa muiden 
jäsenvaltioiden virkamiesten käyttää 
lähettävien jäsenvaltioiden lainsäädännön 
mukaisia toimivaltuuksiaan. Näitä 
toimivaltuuksia voidaan käyttää ainoastaan 
isäntävaltion virkamiesten johdolla ja 
pääsääntöisesti heidän läsnä ollessaan. 
Lähettävien jäsenvaltioiden virkamiehet 
ovat isäntäjäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön alaisia. Isäntäjäsenvaltio 
on vastuussa heidän toimistaan.

2. Lähettävien jäsenvaltioiden 
virkamiehet ovat isäntäjäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön alaisia. Kukin 
jäsenvaltio voi isäntäjäsenvaltiona 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja 
virkamiehen lähettävän jäsenvaltion 
suostumuksella antaa yhteisiin 
operaatioihin osallistuville lähettävien 
jäsenvaltioiden virkamiehille 
toimivaltuuksia. Näitä toimivaltuuksia 
voidaan käyttää ainoastaan isäntävaltion 
virkamiesten ohjeiden mukaisesti ja 
pääsääntöisesti heidän läsnä ollessaan.

Tarkistus 43
17 a artikla (uusi)

17 a artikla
Toimenpiteet välittömän vaaran uhatessa

1. Jäsenvaltion virkamiehet voivat 
kiireellisissä tilanteissa ilman toisen 
jäsenvaltion (isäntäjäsenvaltio) 
ennakkosuostumusta ylittää yhteisen rajan 
suorittaakseen isäntäjäsenvaltion rajan 
läheisyydessä isäntäjäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisia 
väliaikaisia toimenpiteitä, joita tarvitaan 
torjumaan välitön vaara hengelle tai 
terveydelle.
2. Kohdassa 1 tarkoitetusta kiireellisestä 
tilanteesta on kyse silloin, kun 
isäntäjäsenvaltion viranomaisten toimien
tai johtovastuun ottamisen odottaminen 
17 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla 
voisi johtaa vaaratilanteen toteutumiseen.
3. Rajanylittävien virkamiesten on 
välittömästi ilmoitettava läsnäolostaan 
isäntäjäsenvaltiolle. Isäntäjäsenvaltion on 
vahvistettava ilmoituksen vastaanottaminen 
ja ryhdyttävä viipymättä tarpeellisiin 



toimenpiteisiin vaaran torjumiseksi ja 
tilanteen haltuun ottamiseksi. 
Rajanylittävät virkamiehet saavat toimia 
isäntäjäsenvaltiossa vain siihen asti,
kunnes isäntäjäsenvaltio on toteuttanut 
tarvittavat suojatoimenpiteet. 
Rajanylittävien virkamiesten edellytetään 
noudattavan isäntäjäsenvaltion 
viranomaisten ohjeita.
4. Jäsenvaltiot määrittelevät erillisessä 
sopimuksessa ne viranomaiset, joille 
3 kohdan mukainen ilmoitus on viipymättä 
tehtävä. Rajanylittävien virkamiesten 
edellytetään noudattavan tämän artiklan 
säännöksiä ja isäntäjäsenvaltion lakia.
5. Isäntäjäsenvaltio on vastuussa 
rajanylittävien virkamiesten toimenpiteistä.

Tarkistus 44
18 a artikla (uusi)

18 a artikla
Pyynnöstä tapahtuva yhteistyö

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset antavat pyynnöstä toisilleen 
tukea toimivaltuuksiensa puitteissa ja 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.
2. Toimivaltaiset viranomaiset antavat 
toisilleen tukea 14 päivänä heinäkuuta 
1985 tehdyn Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 
tehdyn yleissopimuksen, joka koskee 
yhteisillä rajoilla tehtävien tarkastusten 
asteittaista lakkauttamista, 39 artiklan 
1 kohdan 1 lauseen mukaisesti erityisesti
1) toteamalla tieliikenne- ja 
vesiliikenneajoneuvojen ja ilma-alusten 
omistajan ja haltijan sekä selvittämällä 
ohjaajan ja kuljettajan sikäli kuin se ei jo 
sisälly 12 artiklaan,
2) hankkimalla tiedot ajokorteista, 
laivurinkirjoista ja niihin verrattavissa 
olevista toimiluvista,
3) vahvistamalla henkilön olinpaikan ja 
asuinpaikan,



4) tarkistamalla oleskeluluvan perusteet,
5) toteamalla puhelinliittymän omistajat ja 
muiden telekommunikaatiolaitteiden 
haltijat, sikäli kuin tietoihin on julkinen 
pääsy,
6) vahvistamalla henkilöllisyyden,
7) selvittämällä esineiden, esimerkiksi 
aseiden, moottoriajoneuvojen ja 
vesiajoneuvojen alkuperän 
(myyntihistoriaa koskevat kyselyt),
8) hankkimalla tietoja poliisin 
tietokannoista ja poliisin asiapapereista 
sekä tietoja viranomaisten julkisista 
rekistereistä,
9) ilmoittamalla välittömästi aseista tai 
räjähdysaineista sekä raha- tai 
arvopaperiväärennöksistä,
10) tiedottamalla rajat ylittävien 
tarkkailutoimenpiteiden, takaa-
ajotilanteiden ja valvottujen läpilaskujen 
käytännön toteutuksista ja 
11) määrittelemällä henkilön valmius antaa 
tietoja.
3. Mikäli pyynnön saanut viranomainen ei 
vastaa pyynnön täyttämisestä, hän ohjaa 
pyynnön edelleen toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Pyynnön vastaanottanut 
viranomainen tiedottaa pyynnön tehneelle 
viranomaiselle pyynnön eteenpäin 
ohjaamisesta ja pyynnön toteuttamisesta 
vastuussa olevasta viranomaisesta. 
Toimivaltainen viranomainen täyttää 
pyynnön ja välittää pyytävälle 
viranomaiselle tuloksen. 

Tarkistus 45
19 artiklan 1 kohta

1. Lähettävien jäsenvaltion virkamiehet, 
jotka osallistuvat yhteiseen operaatioon 
toisen jäsenvaltion alueella, voivat käyttää 
siellä kansallista virkapukuaan. He voivat 
pitää hallussaan aseita, ammuksia ja muita 
varusteita, joihin heillä on oikeus 
lähettävän jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Isäntäjäsenvaltio 

1. Lähettävien jäsenvaltioiden virkamiehet 
voivat pitää hallussaan niitä virka-aseita, 
ammuksia ja muita varusteita, joihin heillä 
on oikeus lähettävän jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Isäntäjäsenvaltio voi kieltää lähettävien 
valtioiden virkamiehiltä tietynlaisten
virka-aseiden, ammusten ja muiden 



voi kieltää lähettävien valtioiden 
virkamiehiltä tiettyjen aseiden, ammusten 
ja muiden tarvittavien varusteiden mukana 
pitämisen.

tarvittavien varusteiden mukana pitämisen, 
jos sen oma lainsäädäntö asettaa 
samanlaisia rajoituksia sen omille 
virkamiehille.

Tarkistus 46
19 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Lähettävän jäsenvaltion virkamiehet, 
jotka osallistuvat yhteiseen operaatioon 
toisen jäsenvaltion alueella, käyttävät 
siellä kansallista virkapukuaan. Kaikkien 
yhteiseen operaatioon osallistuvien 
virkamiesten on käytettävä yhteistä 
tunnusmerkkiä. Isäntävaltion on 
myönnettävä lähettävien jäsenvaltioiden 
virkamiehille valtuuskirja, jossa on 
virkamiehen nimi, arvo ja digitaalinen 
valokuva.

Tarkistus 47
24 artiklan 1 kohta

1. Tässä luvussa tarkoitetaan: Poistetaan.
a) 'henkilötietojen käsittelyllä' kaikkea 
henkilötietojen käsittelyä tai 
käsittelysarjaa riippumatta siitä, 
suoritetaanko se automaattisin 
menetelmin, kuten henkilötietojen 
kerääminen, tallentaminen, 
järjestäminen, säilyttäminen, 
muokkaaminen tai muuttaminen, 
valikointi, haku, tutkiminen, käyttö, 
luovuttaminen toimittamalla, levittämällä 
tai asettamalla ne muutoin saataville, 
yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä 
suojaaminen, poistaminen tai 
hävittäminen. Tässä päätöksessä 
käsittelyksi katsotaan myös osuman 
saamisesta tai saamatta jäämisestä tehty 
ilmoitus;
b) 'automaattisella hakumenettelyllä' 
välitöntä pääsyä toisen viranomaisen 
automaattiseen tietokantaan tavalla, jossa 
hakumenettelyyn vastataan täysin 
automaattisesti;
c) 'tunnuksella varustamisella' 
tallennettujen henkilötietojen 



merkitsemistä ilman, että tavoitteena on 
niiden myöhemmän käsittelyn 
rajoittaminen;
d) 'lukituksella' tallennettujen 
henkilötietojen merkitsemistä siten, että 
tavoitteena on niiden myöhemmän 
käsittelyn rajoittaminen.

Tarkistus 48
24 artiklan 2 kohta

2. Tämän päätöksen mukaisesti 
lähetettäviä tai lähetettyjä tietoja koskevat 
seuraavat säännökset, mikäli edellä 
olevissa luvuissa ei ole toisin säädetty.

2. Seuraavia säännöksiä sovelletaan 
DNA-materiaalin ja sormenjälkien 
keräämiseen ja käsittelyyn jäsenvaltiossa 
sekä muiden tämän puitepäätöksen 
soveltamisalaan kuuluvien henkilötietojen
toimittamiseen.
Seuraavia säännöksiä sovelletaan myös 
tietoihin, jotka toimitetaan tai on 
toimitettu tämän puitepäätöksen 
mukaisesti.

Tarkistus 49
25 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
erilaiset henkilötietoryhmät ja erilaiset 
tarkoitukset, joihin tietoja kerätään, 
henkilötietojen säilyttämistä koskevien 
aikarajoitusten ja asianmukaisten 
edellytysten määrittämiseksi kyseisten 
henkilötietojen keräämiselle ja niiden 
edelleenkäsittelylle ja siirrolle. Muiden 
kuin sellaisten henkilöiden henkilötietoja, 
joiden epäillään syyllistyneen tai 
osallistuneen rikokseen tai jotka on 
tuomittu rikoksesta, käsitellään ainoastaan 
sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on 
kerätty, ja rajoitettuna aikana. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä tietoihin 
pääsyä ja niiden lähettämistä koskevista 
asianmukaisista rajoituksista.

Tarkistus 50
25 artiklan 3 kohta

3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
jäsenvaltioihin, joissa on jo aloitettu tässä 

Poistetaan.



päätöksessä tarkoitettu henkilötietojen 
toimittaminen Belgian kuningaskunnan, 
Saksan liittotasavallan, Espanjan 
kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, 
Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan ja 
Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin, rajatylittävän rikollisuuden ja 
laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi 
27 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn 
Prümin sopimuksen nojalla.

Tarkistus 51
25 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tämän puitepäätöksen nojalla 
käsiteltyjä henkilötietoja ei välitetä 
kolmansille maille tai kansainvälisille 
järjestöille eikä anneta niiden käyttöön.

Tarkistus 52
26 artiklan 1 kohta

1. Tiedot vastaanottava jäsenvaltio saa 
käsitellä henkilötietoja ainoastaan niitä 
tarkoituksia varten, joita varten ne on tämän 
sopimuksen mukaisesti toimitettu. Käsittely 
muita tarkoituksia varten on sallittu vain 
tietokantaa hallinnoivan jäsenvaltion 
ennakolta antamalla suostumuksella ja tiedot 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Suostumus 
voidaan antaa, mikäli tietokantaa 
hallinnoivan jäsenvaltion kansallinen 
lainsäädäntö sallii tämän käsittelyn tällaisia 
muita tarkoituksia varten.

1. Tiedot vastaanottava jäsenvaltio saa 
käsitellä henkilötietoja ainoastaan niitä 
tarkoituksia varten, joita varten ne on tämän 
puitepäätöksen mukaisesti toimitettu. 
Käsittely muita tarkoituksia varten on 
sallittu vain tietokantaa hallinnoivan 
jäsenvaltion ennakolta antamalla 
suostumuksella ja tiedot vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Suostumus voidaan antaa
tapauskohtaisesti, mikäli tietokantaa 
hallinnoivan jäsenvaltion kansallinen 
lainsäädäntö sallii tämän käsittelyn tällaisia 
muita tarkoituksia varten.

Tarkistus 53
27 artikla

Lähetettyjä henkilötietoja saavat käsitellä 
ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset, 
elimet ja tuomioistuimet, jotka vastaavat 
jostakin 26 artiklassa mainitun tarkoituksen 
toteuttamiseksi suoritettavasta tehtävästä. 
Lähetettyjä tietoja saa toimittaa muille 
viranomaisille ainoastaan tiedot toimittavan 

Lähetettyjä henkilötietoja saavat käsitellä 
ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset, 
elimet ja tuomioistuimet, jotka vastaavat 
jostakin 26 artiklassa mainitun tarkoituksen 
toteuttamiseksi suoritettavasta tehtävästä. 
Lähetettyjä tietoja saa toimittaa muille 
viranomaisille ainoastaan tiedot toimittavan 



jäsenvaltion ennakolta antamalla 
suostumuksella ja tiedot vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

jäsenvaltion ennakolta antamalla 
tapauskohtaisella suostumuksella ja tiedot 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 54
28 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia 
mielipiteitä, uskontoa tai vakaumusta, 
puolueen tai ammattiliiton jäsenyyttä, 
sukupuolista suuntautumista tai terveyttä 
koskevia erityisiä tietoryhmiä saadaan 
käsitellä ainoastaan, jos se on ehdottoman 
välttämätöntä yksittäistapauksessa, ja 
tällöin on noudatettava erityissuojatoimia.

Tarkistus 55
28 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) tiedot toimittavan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyn
tietojen säilytyksen enimmäisajan 
päätyttyä, jos tiedot toimittanut elin on 
ilmoittanut tiedot vastaanottavalle 
viranomaiselle näistä enimmäisajoista 
tietojen toimittamisen yhteydessä.

b) tietojen säilytyksen kahden vuoden
enimmäisajan päätyttyä, 14 ja 
16 artiklassa säädettyjä tapauksia lukuun 
ottamatta.

Tarkistus 56
29 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) tietosuojan ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseksi toteutetaan kulloistakin 
tekniikan tasoa vastaavia toimenpiteitä, 
jotka takaavat erityisesti tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
koskemattomuuden;

a) tietosuojan ja tietoturvallisuuden 
varmistamiseksi toteutetaan parhaita 
käytettävissä olevia teknisiä toimenpiteitä, 
jotka takaavat erityisesti tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
koskemattomuuden;

Tarkistus 57
30 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Edellä 3, 9 ja 12 artiklaan perustuvaan 
tietojen automaattiseen hakuun ja 
4 artiklan mukaiseen automaattiseen 
vertailuun sovelletaan seuraavaa:

Poistetaan.

Tarkistus 58
30 artiklan 4 kohta



4. Kirjattuja tietoja on suojattava sopivilla 
toimenpiteillä epäsialliselta käytöltä ja 
muulta väärinkäytöltä ja ne on säilytettävä 
kahden vuoden ajan. Säilytysajan päätyttyä 
kirjatut tiedot on poistettava viipymättä.

4. Kirjattuja tietoja on suojattava sopivilla 
toimenpiteillä epäsialliselta käytöltä ja 
muulta väärinkäytöltä ja ne on säilytettävä 
kolmen vuoden ajan. Säilytysajan päätyttyä 
kirjatut tiedot on poistettava viipymättä.

Tarkistus 59
31 artiklan 1 kohta

1. Henkilöllisyytensä todistavalle 
rekisteröidylle on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti annettava tämän
kansallisen lainsäädännön mukaisesti
esittämästä pyynnöstä ilman kohtuuttomia 
kuluja yleisesti ymmärrettävässä muodossa 
ja ilman perusteetonta viivytystä tietoja 
hänen käsiteltävinä olevista 
henkilötiedoistaan, sekä niiden 
alkuperästä, vastaanottajasta tai 
vastaanottajaryhmästä, aiotusta 
käsittelytarkoituksesta ja käsittelyn 
oikeusperustasta. Lisäksi rekisteröidyllä 
on oikeus virheellisten tietojen 
oikaisemiseen ja luvatta käsiteltyjen 
tietojen poistamiseen. Jäsenvaltiot 
varmistavat lisäksi, että rekisteröity voi 
tietosuojaoikeuksiensa tullessa loukatuiksi 
kääntyä tehokkaalla valituksella Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun riippumattoman ja 
puolueettoman tuomioistuimen sekä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa 
tarkoitetun riippumattoman 
valvontaviranomaisen puoleen ja että 
hänelle annetaan mahdollisuus vaatia 
vahingonkorvausta tai muuta korvausta. 
Näiden oikeuksien vaatimista koskevan 
menettelyn yksityiskohdat ja tiedonsaannin 
rajoittamisen syyt määräytyvät sen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa hän vaatii oikeuksiensa 
toteuttamista.

1. Kerättyjä tietoja, muille jäsenvaltioille 
annettuja tietoja ja näitä tietoja koskevia 
käyttöoikeuksia on käsiteltävä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ilman 
kohtuuttomia kuluja yleisesti 
ymmärrettävässä muodossa ja ilman 
perusteetonta viivytystä. Lisäksi 
rekisteröidyllä on oikeus virheellisten 
tietojen oikaisemiseen ja luvatta 
käsiteltyjen tietojen poistamiseen, josta 
rekisteröidylle on myös ilmoitettava. 
Jäsenvaltiot varmistavat lisäksi, että 
rekisteröity voi tietosuojaoikeuksiensa 
tullessa loukatuiksi kääntyä tehokkaalla 
valituksella Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun riippumattoman ja 
puolueettoman tuomioistuimen sekä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa 
tarkoitetun riippumattoman 
valvontaviranomaisen puoleen ja että 
hänelle annetaan mahdollisuus vaatia 
vahingonkorvausta tai muuta korvausta. 
Näiden oikeuksien vaatimista koskevan 
menettelyn yksityiskohdat ja tiedonsaannin 
rajoittamisen syyt määräytyvät sen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa hän vaatii oikeuksiensa 
toteuttamista.

Tarkistus 60
32 a artikla (uusi)



32 a artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat
toimenpiteet tämän luvun säännösten 
täysimääräisen soveltamisen 
varmistamiseksi ja määriteltävä erityisesti 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset, joita sovelletaan erityisesti 
henkilötietojen käsittelyn 
luottamuksellisuuden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi toteutettujen säännösten 
rikkomistapauksissa.

Tarkistus 61
32 b artikla (uusi)

32 b artikla
1. Edellä 3, 4, 9, 12, 14 ja 16 artiklassa 
tarkoitettujen tietojen toimittamiseksi 
kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai 
useamman kansallisen yhteyspisteen. 
2. Kansallisten yhteyspisteiden 
toimivaltuudet määräytyvät sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaan. 
Kansallisten yhteyspisteiden on oltava 
tavoitettavissa jatkuvasti.
3. Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä 
luettelo kaikista kansallisista 
yhteyspisteistä muille jäsenvaltioille, ja se 
on julkaistava Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 

Tarkistus 62
33 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti annettuja 
ilmoituksia voidaan muuttaa koska tahansa 
neuvoston pääsihteeristölle annettavalla 
ilmoituksella. Neuvoston pääsihteeristö 
toimittaa saamansa ilmoitukset 
jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti annettuja 
ilmoituksia voidaan muuttaa koska tahansa 
neuvoston pääsihteeristölle annettavalla 
ilmoituksella. Neuvoston pääsihteeristö 
toimittaa saamansa ilmoitukset 
jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja 
komissiolle.

Tarkistus 63
33 artiklan 2 a kohta (uusi)



2 a. Ilmoitukset on julkaistava Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä lukuun 
ottamatta 19 artiklan 4 kohdassa 
mainittuja ilmoituksia.

Tarkistus 64
34 artikla

Neuvosto hyväksyy tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä unionin tasolla Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 
2 kohdan c alakohdan toisessa virkkeessä 
määrättyä menettelyä noudattaen.

1. Neuvosto hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteet 
puitepäätöksellä vasta kuultuaan 
Euroopan parlamenttia.

2. Täytäntöönpanotoimenpiteistä 
ilmoitetaan myös Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle, joka voi antaa 
niistä lausunnon.

Tarkistus 65
35 artikla

Kukin jäsenvaltio vastaa toimintamenoista, 
joita sen viranomaisille aiheutuu tämän 
päätöksen täytäntöönpanosta. 
Erityistapauksissa kyseiset jäsenvaltiot 
voivat sopia poikkeavista järjestelyistä.

Kukin jäsenvaltio vastaa toimintamenoista, 
joita sen viranomaisille aiheutuu tämän 
puitepäätöksen täytäntöönpanosta. 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
katetaan kuitenkin kustannukset, jotka 
liittyvät TESTA II:n (hallintojen väliset 
Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut) 
tai muiden tämän puitepäätöksen 2 
luvussa tarkoitettujen tietojen vaihtoon 
käytettävien verkostojen toiminnasta.

Tarkistus 66
36 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat tämän päätöksen 
voimaantulon jälkeen tehdä tai saattaa 
voimaan tämän päätöksen soveltamisalaa 
koskevia kahden- tai monenvälisiä 
sopimuksia tai järjestelyjä, mikäli tällaisten 
sopimusten tai järjestelyjen avulla voidaan 
syventää tai laajentaa tämän päätöksen
tavoitteita.

2. Jäsenvaltiot voivat tämän päätöksen 
voimaantulon jälkeen tehdä tai saattaa 
voimaan tämän puitepäätöksen
soveltamisalaa koskevia kahden- tai 
monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, 
mikäli tällaisten sopimusten tai 
järjestelyjen avulla voidaan syventää tai 
laajentaa tämän puitepäätöksen tavoitteita, 
mukaan luettuna tämän puitepäätöksen 
tietosuojatavoitteet.

Tarkistus 67



36 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
neuvostolle ja komissiolle [... vuoden] 
kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta 1 
kohdassa tarkoitetuista olemassa olevista 
sopimuksista tai järjestelyistä, joita ne 
haluavat soveltaa edelleen.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
[... vuoden] kuluessa tämän puitepäätöksen
voimaantulosta 1 kohdassa tarkoitetuista 
olemassa olevista sopimuksista tai 
järjestelyistä, joita ne haluavat soveltaa 
edelleen.

Tarkistus 68
36 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava 
neuvostolle ja komissiolle kaikista 2 
kohdassa tarkoitetuista uusista sopimuksista 
tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa 
niiden allekirjoittamisesta tai, jos on kyse 
ennen tämän päätöksen tekemistä 
allekirjoitetuista välineistä, kolmen 
kuukauden kuluessa niiden voimaantulosta.

5. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle kaikista 2 kohdassa 
tarkoitetuista uusista sopimuksista tai 
järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa 
niiden allekirjoittamisesta tai, jos on kyse 
ennen tämän puitepäätöksen tekemistä 
allekirjoitetuista välineistä, kolmen 
kuukauden kuluessa niiden voimaantulosta.

Tarkistus 69
37 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle
kirjallisina ne säännökset, joilla tästä 
päätöksestä aiheutuvat jäsenvaltioiden 
velvoitteet saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Näin tehdessään jäsenvaltio 
voi ilmoittaa, että se soveltaa välittömästi 
tätä päätöstä suhteissaan saman 
ilmoituksen tehneisiin jäsenvaltioihin.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
neuvoston pääsihteeristölle kirjallisina ne 
säännökset, joilla tästä puitepäätöksestä
aiheutuvat jäsenvaltioiden velvoitteet 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
Näin tehdessään jäsenvaltio voi ilmoittaa, 
että se soveltaa välittömästi tätä 
puitepäätöstä suhteissaan saman 
ilmoituksen tehneisiin jäsenvaltioihin. 
Neuvoston pääsihteeristö toimittaa 
saamansa ilmoitukset jäsenvaltioille, 
Euroopan parlamentille ja komissiolle.

Tarkistus 70
37 a artikla (uusi)

37 a artikla
1. Neuvosto laatii kahden vuoden välein
arvioinnin tämän puitepäätöksen 
hallinnollisesta, teknisestä ja 
rahoituksellisesta soveltamisesta sekä 
täytäntöönpanosta.



2. DNA- ja sormenjälkitietojen 
automaattista hakua ja vertailua koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä arvioidaan 
kuuden kuukauden kuluttua tämän 
puitepäätöksen voimaantulopäivästä. 
Ajoneuvorekisteritietojen osalta mainittu
arviointi tehdään ensimmäisen kerran 
kolmen kuukauden kuluttua
voimaantulopäivästä.
3. Arviointikertomukset toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja komissiolle.


