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Europejski system informacji o podróży oraz
zezwoleń na podróż (ETIAS)

Skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa wewnętrznego i utrzymania swobody przemieszczania się w strefie Schengen. Należy również
rozwiązać problem braku informacji dotyczących obywateli państw spoza UE wjeżdżających do Unii. Parlament
Europejski i Rada osiągnęły w negocjacjach trójstronnych porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego
ustanowienia systemu gromadzenia szczegółowych informacji na temat obywateli państw trzecich, którzy nie
podlegają obowiązkowi wizowemu podczas podróży do strefy Schengen. Zawarte w marcu 2018 r.
porozumienie ma zostać poddane pod głosowanie przez Parlament w pierwszym czytaniu na posiedzeniu
plenarnym w czerwcu.

Kontekst
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/399 zarówno osoby, na których ciąży obowiązek wizowy, jak i osoby
zwolnione z tego obowiązku podlegają kontroli granicznej przy wjeździe do strefy Schengen. Muszą one
spełniać warunki pobytu krótkotrwałego, tj. nie mogą stanowić zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa
publicznego, muszą posiadać ważne dokumenty podróży, móc uzasadnić cele i warunki planowanego
pobytu, nie mogą być przedmiotem żadnego wpisu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz muszą
mieć wystarczające środki utrzymania. Jednak od wjeżdżających do UE obywateli państw trzecich
zwolnionych z obowiązku wizowego nie wymaga się przedstawienia szczegółowych informacji, jakie muszą
dostarczyć w związku z procedurą osoby podlegające obowiązkowi wizowemu. Oznacza to, że otrzymują
oni pozwolenie na wjazd lub odmowę wjazdu do strefy Schengen bez uprzedniej wiedzy dotyczącej
ewentualnych zagrożeń z nimi związanych.

Wniosek Komisji Europejskiej
W dniu 16 listopada 2016 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący europejskiego systemu informacji o
podróży oraz zezwoleń na podróż. Celem wniosku jest stworzenie zautomatyzowanego systemu online, w
którym gromadzone będą informacje na temat obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku
wizowego przed przekroczeniem przez nich granic zewnętrznych strefy Schengen, aby stwierdzić, czy
osoby te nie są nielegalnymi imigrantami, a także czy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego. Wniosek opiera się na modelach podobnych do tych, które stosowane są między innymi w
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, i będzie miał zastosowanie również do członków rodzin
obywateli UE oraz obywateli trzecich korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się, którzy
nie posiadają karty pobytowej.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W następstwie decyzji Rady o podziale wniosku na dwa osobne akty prawne, z odrębnymi podstawami
prawnymi, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu
Europejskiego (LIBE) przyjęła w dniu 19 października 2017 r. dwa odrębne sprawozdania: pierwsze w
sprawie ETIAS i drugie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie Europolu. PE zaproponował szereg
zmian: wykluczenie przewoźników przewożących podróżnych drogą lądową; dostęp do ETIAS dla
funkcjonariuszy straży granicznej przeprowadzających kontrole drugiej linii; ustanowienie komisji etycznej
ETIAS; wyłączenie informacji na temat wykształcenia osób ubiegających się o wizę lub wykonywanego
przez nie zawodu; wyraźniejsze dostosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych i ochrony
danych do podstaw prawnych innych systemów informacyjnych; oraz większa przejrzystość i rozliczalność
systemu. Rada chciała włączyć do zakresu obowiązywania ETIAS pasażerów tranzytowych oraz nałożyć na
międzynarodowych przewoźników autokarowych przewożących grupy drogą lądową obowiązek
sprawdzenia, czy obywatele państw trzecich mają ważne zezwolenie na podróż. Tekst kompromisowy
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uzgodniony w ramach rozmów trójstronnych został przyjęty przez Radę i zatwierdzony na posiedzeniu
komisji LIBE w dniu 25 kwietnia 2018 r., a następnie zostanie poddany pod głosowanie, które odbędzie się
podczas lipcowej sesji plenarnej.

Sprawozdania w pierwszym czytaniu: 2016/0357A(COD) i
2016/0357B(COD), komisja przedmiotowo właściwa: LIBE;
Sprawozdawczyni: Kinga Gál (PPE, Węgry). Więcej informacji
można znaleźć w nocie informacyjnej pt. „Opracowywanie
prawa UE”.
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