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3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civilunderrättelseinhämtning
RP 202/2017 vp

Ändringsförslag

Markus Mustajärvi /vänst föreslår att 5 a kap. 4 och 57 § i lag 1 och 19 § i lag 2 godkänns enligt följande:
1.
Lag
om ändring av polislagen
5 a kap.
Civil underrättelseinhämtning
4§
Förutsättningar för användning av metoderna för underrättelseinhämtning
(1—4 mom. som i FvUB)
Åtgärder för civil underrättelseinhämtning får inte utan godtagbara skäl grunda sig på en
persons ålder, kön, härkomst, medborgarskap, bosättningsort, språk, religion, övertygelse,
åsikt, politiska verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd,
funktionsnedsättning, sexuella läggning eller någon annan omständighet som gäller den
enskilde som person. (Nytt 5 mom.)
(6 och 7 mom. som 5 och 6 mom. i FvUB)
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57 §
Internationellt samarbete
(1—4 mom. som i FvUB)
Internationella avtal som är bindande för Finland ska följas vid utlämnande och mottagande av information samt hänsyn tas till situationen för de mänskliga rättigheterna i de länder
som deltar i informationsutbytet. Internationellt samarbete och informationsutbyte är förbjudet om det finns grundad anledning att misstänka att en person på grund av samarbetet
eller utlämnandet av uppgifter riskerar dödsstraff, tortyr, någon annan behandling som
kränker människovärdet, förföljelse, godtyckligt frihetsberövande eller orättvis rättegång.
Vid internationellt samarbete och informationsutbyte kan inte information tas emot, om
den berörs av förbuden mot underrättelseinhämtning i 41 § i denna lag eller i 12 § i lagen
om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik. (Nytt 6 mom.)
(7 mom. som 6 mom. i FvUB)

————
2.
Lag
om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik
19 §
Protokoll
(1 mom. som i FvUB)
Utöver metoderna för underrättelseinhämtning ska också de fall när information som inhämtats avseende datatrafik utplånats på grundval av 15 § antecknas i protokollet. (Nytt 2
mom.)
(3 mom. som 2 mom. i FvUB)
————
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