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Enligt sändlista 
 
 

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar 
förordningarna om användning av Schengens informationssystem  

Inrikesministeriet ber er lämna ett utlåtande om utkastet till regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar 
förordningarna om användning av Schengens informationssystem. Utkastet till 
proposition har beretts i en arbetsgrupp som tillsatts av inrikesministeriet 
hösten 2019 (SM019:00/2019).  

I den proposition som arbetsgruppen berett föreslås det ändringar i lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om behandling av 
personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och lagen om behandling av 
personuppgifter inom Tullen. I lagarna införs nationella bestämmelser som 
behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordningar om 
användningen av Schengens informationssystem (SIS). Dessutom föreslås i 
utkastet ändringar i de bestämmelser som gäller rätten att få uppgifter ur 
Europeiska unionens gemensamma informationssystem för förebyggande, 
avslöjande och utredning av terroristbrott och allvarliga brott samt 
utlämnande av uppgifter till Europeiska unionens gemensamma 
informationssystem. 

Målet är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under 
höstsessionen 2020. Lagändringarna avses träda i kraft samtidigt som 
Schengens informationssystem enligt förordningarna tas i bruk genom 
kommissionen beslut. 

Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 13.11.2020 i elektronisk 
form (Word- eller pdf-fil) till inrikesministeriets registratorskontor 
(kirjaamo@intermin.fi) samt till polisavdelningens lagstiftningsenhet 
(lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi). Vi ber er ange 
inrikesministeriets diarienummer SMDno-2019-1052 som referens i 
utlåtandet. Utlåtandet behöver inte skickas separat per post.  

Denna begäran om utlåtande har endast sänts elektroniskt. Även andra än de 
som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet. 

Propositionsutkastet samt de utlåtanden som inkommit och ett sammandrag 
över dem publiceras på statsrådets tjänst för projektinformation på adressen 
valtioneuvosto.fi/sv/projekt med identifieringskoden SM019:00/2019. 
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Ytterligare information lämnas vid behov av Suvi Pato-Oja, specialsakkunnig, 
tfn 0 295 488 379 (fornamn.efternamn@intermin.fi). 

 
 

Lagstiftningsdirektör Katriina Laitinen 

 

Specialsakkunnig Suvi Pato-Oja 

 

 

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Inrikesministeriet den 02.10.2020 kl. 12:54. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen. 

 

 

Bilagor Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som 
kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem 

  
Sändlista  Utrikesministeriet 

Justitieministeriet 
Försvarsministeriet 
Finansministeriet 
Kommunikationsministeriet 
Social- och hälsovårdsministeriet 
 
Justitiekanslern i statsrådet 
Riksdagens justitieombudsman 
Dataombudsmannen 
 
Polisstyrelsen 
Centralkriminalpolisen 
Skyddspolisen 
Gränsbevakningsväsendet 
Migrationsverket 
Tullen 
Riksåklagarämbetet 
Försvarsmaktens huvudstab 
Transport- och kommunikationsverket 
 
Electronic Frontier Finland - Effi ry 
Rädda Barnen rf 
Flyktingrådgivningen rf 
 
Inrikesministeriets migrationsavdelning 
Inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning 
Inrikesministeriets enhet för nationell säkerhet 
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För kännedom  Inrikesministeriets ledning 

Inrikesministeriets enhet för rättsligt stöd vid ministeriets förvaltnings- och 
utvecklingsavdelning 
Inrikesministeriets kommunikationsenhet 
Inrikesministeriets polisavdelning   
Rådet för bedömning av lagstiftningen vid statsrådets kansli 
 


