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Migrationsverket vill framföra följande synpunkter med anledning
av rubricerat betänkande.
Enligt förslaget kommer Migrationsverket att kunna få tillgång till
ytterligare uppgifter vid de kontroller i belastningsregistret som i dag
görs, vilket kan antas bidra till ett bättre beslutsunderlag i vissa av
verkets ärenden. Detta bedöms rymmas inom befintligt regelverk för
personuppgiftsbehandling.
Förslaget är tydligt med att fingeravtryck från Migrationsverkets register
inte ska få användas för registrering av uppgiftsposter i Ecris-TCN. Det
är dock inte lika tydligt om dessa fingeravtryck får användas för att göra
sökningar i Ecris-TCN. Om fingeravtryck från Migrationsverkets register
antingen ska kunna registreras i Ecris-TCN eller användas för sökning i
detta system torde det krävas författningsändringar i främst
utlänningsdatalagen (2016:27) för att medge detta.
Om fingeravtryck ska kunna användas i alla Migrationsverkets ärendeslag
behövs det även författningsändringar för att göra ytterligare fingeravtrycksupptagning i tillåten. I dag finns det t.ex. inte stöd för att ta upp fingeravtryck i ärenden om medborgarskap.
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Ecris-TCN ingår i ett pågående arbete inom EU för att mer effektivt kunna
utnyttja informationen i vissa EU-gemensamma informationssystem. I
förslaget behandlas hur Ecris-TCN förhåller sig till arbetet med interoperabilitet, som bl.a. innebär att informationen i vissa EU-gemensamma
informationssystem ska kunna utnyttjas mer effektivt genom inrättandet
av en gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR). Det framgår att
Polismyndigheten i vissa fall kommer att få möjlighet att i identifieringssyfte söka i CIR och då kan identitetsuppgifter från Ecris-TCN förekomma.
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Av den föreslagna nya VIS-förordningen1 framgår att sökning i
Ecris-TCN kan ske i viseringsärenden och i ärenden om uppehållstillstånd
via interoperabilitetsförordningens sökportal (ESP).2 I migrationsärenden
kommer myndigheter som handlägger viseringar och uppehållstillstånd
enligt den föreslagna nya VIS-förordningen därmed att få möjlighet att ta
del av uppgifter från Ecris-TCN. Troligtvis kommer Migrationsverket
således i framtiden att få tillgång till uppgiften att den sökande finns
registrerad i Ecris-TCN via VIS-förordningen i viseringsärenden och
ärenden om uppehållstillstånd. Det gäller dock inte i ärenden om
medborgarskap.
Den föreslagna nya VIS-förordningen var inte fastslagen när Ecrisutredningen pågick, vilket har medfört att utredningen inte har kunnat
behandla denna aspekt. Det skulle därför behöva förtydligas hur
Ecris-TCN kommer att hanteras inom tillstånds- och asylområdet i
förhållande till VIS.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av verksjuristen Helene Hedebris. I handläggningen har
verksjuristen Fredrik Stenhammar och rättschefen Carl Bexelius deltagit.
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5950/1/21 REV 1, pdf (europa.eu).
Jfr artikel 9a.3 (e) och artikel 22b.2 (e) respektive artikel 9a.4 (e) och 22b.3 (e).

