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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande; Utkastet till regeringens proposition om kompletterande lagstiftning om
en europeisk gräns- och kustbevakning

Inrikesministeriet ber er komma med ett utlåtande om det bifogade utkastet till
regeringens proposition om kompletterande lagstiftning om en europeisk gräns-
och kustbevakning.

I regeringens proposition föreslås att lagstiftningen kompletteras och uppdateras
till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 (gräns-
och kustbevakningsförordningen). Regeringens proposition anknyter till budget-
propositionen 2021, och enligt plan kommer den att lämnas 21.9.2020. De före-
slagna lagarna skulle träda i kraft 1.1.2021.

I gränsbevakningslagen föreskrivs om Gränsbevakningsväsendets samordnings-
roll i genomförandet av integrerad gränsförvaltning och om Finlands deltagande i
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex verksamhet.  Gränsbevak-
ningslagen kompletteras också med en preciserande bestämmelse om en gräns-
bevakningsmans befogenheter i en permanent kårs verksamhet. Gränsbevak-
ningsväsendets personuppgiftslag och sjöräddningslagen kompletteras med be-
stämmelser om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter som avses i
gräns- och kustbevakningsförordningen för att ta fram och upprätthålla en nat-
ionell lägesbild.

Polislagens bestämmelser om deltagande i den europeiska gräns- och kustbevak-
ningen samt gräns- och kustbevakningsbyråns övriga verksamhet uppdateras. Ut-
länningslagen och polisens personuppgiftslag kompletteras med bestämmelser
om rätten att utlämna personuppgifter relaterade till återsändningar till Europe-
iska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Utlänningslagen kompletteras med bestämmelser om befogenheter för en med-
lem i en permanent kår att i Finland bistå polisen och gränskontrollmyndighet-
erna i mottagandet och registreringen av ansökan om internationellt skydd samt
Migrationsverket i prövningen av asylsökningar.
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Lagen om utlänningsregistret kompletteras med en bestämmelse om Migrations-
verkets rätt att till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utlämna person-
uppgifter som insamlats med ansökan om stöd för frivilligt återvändande för att
möjliggöra frivilligt återvändande.

I anslutning till beredningen av regeringens proposition utreddes läget för tjäns-
temän som deltar i en permanent kår av klass 2 med tanke på semesterlagen och
gällande tjänstekollektiv- och kollektivavtal. Frågan tas inte upp i denna rege-
ringsproposition, utan syftet är att avgöra den i en separat beredning så att lös-
ningen omfattar alla myndigheter som deltar i en permanent kår av klass 2.

Gräns- och kustbevakningsförordningen finns på statsrådets webbplats
(https://valtioneuvosto.fi/hankkeet; projektnummer SM001:00/2020).

Vi ber er lämna in utlåtandet senast 14.8.2020 i word- eller pdf-format till Gräns-
bevakningsväsendets registratorskontor och Gränsbevakningsväsendets stabs
juridiska avdelning på rajavartiolaitos@raja.fi och VPRVLEoikeudellineno-
sasto@raja.fi.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per post. Vi ber dem som kommer med
utlåtanden att göra det inom den utsatta tiden. Utlåtanden kan också ges av
andra parter än de som nämns på sändlistan.

Inlämnade utlåtanden och en sammanfattning av dem publiceras på ovan
nämnda projektsida, där de är tillgängliga för avgivarna.

Ytterligare information ges av Gränsbevakningsväsendets stabs juridiska avdel-
ning (VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi ) och lagstiftningsrådet Jaana Heikki-
nen (jaana.heikkinen@raja.fi ) från och med 15.7.2020.

Gränsbevakningsväsendets biträdande chef
Kontraamiral Markku Hassinen

Vikarie för juridiska avdelningens avdelningschef
Överinspektör för gränsbevakningsfrågor Tuire Metso
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BILAGOR Utkast till regeringens proposition

SÄNDLISTA Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen vid inrikesministeriet
Migrationsavdelningen vid inrikesministeriet
Polisavdelningen vid inrikesministeriet
Enheten för nationell säkerhet vid inrikesministeriet
Kommunikationsministeriet
Justitieministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Utrikesministeriet
Finansministeriet

Riksdagens justitieombudsmans kansli
Justitiekanslersämbetet

Dataombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen

Nödcentralsverket
Centralkriminalpolisen
Migrationsverket
Polisstyrelsen
Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter
Skyddspolisen
Traficom
Tullen

Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Västra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Polisinrättningen i Helsingfors

Air Navigation Services Finland Oy
Amnesty International Finlands avdelning
Finnair Abp
IOM Byrån i Finland
Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto MPHL ry
Flyktingrådgivningen rf
Poliisin ja Rajan henkilöstö JHL ry
Befälsförbundet rf
Gränssäkerhetsunionen rf
Finlands Maskinbefälsförbund SKL ry
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Finlands flyktinghjälp
Finlands Polisorganisationers Förbund rf
Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry
Finlands Röda Kors
UNHCR

FÖR KÄNNE-
DOM

Gränsbevakningsväsendets chef
Gränsbevakningsväsendets stabsavdelningar samt planerings- och ekonomienhet
Gränsbevakningsväsendets kommunikation

Inrikesminister Ohisalo
Kanslichef Pimiä
Statssekreterare Parviainen
Specialmedarbetare Kerman
Specialmedarbetare Laaksonen
Inrikesministeriets kommunikation

hallituksenesitykset@vnk.fi


