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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande
lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås det ändringar av gränsbevakningslagen, lagen om behandling av
personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet, sjöräddningslagen, polislagen, skjutvapenlagen,
utlänningslagen, lagen om utlänningsregistret och lagen om behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet.

Syftet med propositionen är att genomföra de ändringar som Europaparlamentets och rådets
förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning förutsätter i den nationella lagstiftningen.

Propositionen anknyter till statens budgetproposition 2021, och avsikten är att behandla propositionen
tillsammans med den.

Enligt plan kommer de föreslagna lagarna att träda i kraft 1.1.2021.

Centrala förslag

I propositionen föreslås ett förfarande för att genomföra gräns- och kustbevakningsförordningen,
genom vilket beslut fattas om deltagandet för inrikesförvaltningens ämbetsverk i den europeiska
gräns- och kustbevakningens permanenta kår för att fullgöra Finlands skyldigheter enligt gräns- och
kustbevakningsförordningen. Gränsbevakningslagen kompletteras dessutom med preciserande
bestämmelser om en gränsbevakningsmans befogenheter som medlem i en permanent kår utanför
Finland.

För att ta fram och upprätthålla en nationell lägesbild får Gränsbevakningsväsendet rätt till viktig
information om fenomen relaterade till gränssäkerheten eller gränsöverskridande brottslighet av
polisen, Tullen, migrationsverket, nödcentralsdatasystemet, luftfartsmyndigheterna och
tillhandahållare av trafikrelaterade styrtjänster. De relaterade bestämmelserna införs i lagen om
behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. Uppgifter i sjöräddningsregistret får
behandlas i motsvarande syfte.

Polislagens bestämmelser om deltagande i den europeiska gräns- och kustbevakningen samt gräns-
och kustbevakningsbyråns övriga verksamhet uppdateras. Utlänningslagen och polisens
personuppgiftslag kompletteras med bestämmelser om rätten att utlämna personuppgifter relaterade
till återsändningar till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Utlänningslagen kompletteras med bestämmelser om befogenheter för en medlem i en permanent kår
att i Finland bistå polisen och gränskontrollmyndigheterna i mottagandet och registreringen av
ansökan om internationellt skydd samt Migrationsverket i prövningen av asylsökningar.

Lagen om utlänningsregistret (1270/1997) kompletteras med en bestämmelse om Migrationsverkets
rätt att till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utlämna personuppgifter som insamlats med
ansökan om stöd för frivilligt återvändande för att möjliggöra frivilligt återvändande.



Dessutom ändras hänvisningarna till förordningen i gränsbevakningslagen, lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet, polislagen och skjutvapenlagen så att de motsvarar
den nya förordningen.


