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Pozměňovací návrh  3 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

 

Zpráva A8-0323/2017 

Kinga Gál 

Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS): úkoly Europolu 

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – 2016/0357B(COD) 

Návrh nařízení 

– 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU* 

k návrhu Komise 

--------------------------------------------------------- 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY  

(EU) …/2018 

ze dne ..., 

kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 

za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace 

a povolení (ETIAS) ▌ 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. ▌88 odst. 2 písm. a) této 

smlouvy, 

                                                 
* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; 

vypuštění textu je označeno symbolem ▌. 
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 ▌ 

v souladu s řádným legislativním postupem1, 

                                                 
1  Postoj Evropského parlamentu ze dne ... (Úř. věst. ...)/(dosud nezveřejněný v Úředním 

věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne .... 



 

AM\1157654CS.docx 3/9 PE621.707v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/...1 ukládá Agentuře 

Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europolu) nové úkoly, 

jako například spravovat seznam zájmových osob ETIAS, zadávat do něj údaje 

týkající se teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů a 

vydávat stanoviska na základě žádostí o konzultaci podaných národními 

jednotkami ETIAS. K provádění těchto úkolů je třeba odpovídajícím způsobem 

změnit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/7942. 

(2) V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného 

království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného 

ke Smlouvě o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), a aniž je dotčen článek 4 

uvedeného protokolu, se Spojené království neúčastní přijímání tohoto nařízení 

a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. 

(3) V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného 

království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného 

ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 

uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení 

pro ně není závazné ani použitelné. 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... ze dne …, kterým se zřizuje Evropský 

systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 

1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. 

L ..., s. ...). 
  Úř. věst.: vložte prosím v textu číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 21/18 

(2016/0357 A (COD)) a doplňte odpovídající poznámku pod čarou. 
2  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře 

Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení 

rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV 

(Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53). 
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(4) V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke 

Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání 

tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné, 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

▌ 
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Článek 1 

Změny nařízení (EU) 2016/794 

Nařízení (EU) 2016/794 se mění takto: 

1) ▌V článku 4 se odstavec 1 mění takto: 

a) doplňují se nová písmena, která znějí: 

„n) ▌ spravovat ▌seznam zájmových osob ETIAS v souladu s články 34 a 35 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/...*; 

o) zadávat do seznamu zájmových osob ETIAS údaje týkající se 

teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů 

získané Europolem, aniž jsou dotčeny podmínky upravující 

mezinárodní spolupráci Europolu; 

p) vydávat stanovisko na základě žádosti o konzultaci podle článku 29 

nařízení (EU) 2018/…. 

_______________________ 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... ze dne …, 

kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení 

(ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 

515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. 

L ..., s. ...).“; 

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní: 

„Pro účely plnění úkolu uvedeného v prvním pododstavci písm. n) tohoto 

odstavce přijme správní rada Europolu, po konzultaci s evropským 

inspektorem ochrany údajů, postupy uvedené v článku 35 nařízení (EU) 

                                                 
  Úř. věst.: vložte prosím v textu číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 21/18 

(2016/0357 A (COD)) a doplňte odpovídající poznámku pod čarou. 
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2018/…++.“ 

                                                                                                                                                         
  Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 21/18 (2016/0357 

A (COD)). 
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2) Článek 21 se mění takto: 

a) název se nahrazuje tímto: 

„Článek 21 

Přístup Eurojustu, úřadu OLAF a, pouze pro účely ETIAS, Evropské agentury 

pro pohraniční a pobřežní stráž k informacím uchovávaným Europolem“; 

b) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„1a. Europol přijme všechna vhodná opatření k tomu, aby Evropské agentuře 

pro pohraniční a pobřežní stráž umožnil v rámci jejích pravomocí a pro 

účely nařízení (EU) 2018/... nepřímý přístup na základě systému výskyt 

shody/bez výskytu shody k údajům poskytnutým k účelům podle čl. 20 

odst. 2 písm. j) uvedeného nařízení, aniž jsou dotčena jakákoli omezení 

určená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi nebo 

mezinárodními organizacemi poskytujícími dané informace podle čl. 19 

odst. 2 tohoto nařízení. 

                                                 
  Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 21/18 (2016/0357 

A (COD)). 
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V případě výskytu shody zahájí Europol postup, kterým mohou být 

informace, jež vedly k výskytu shody, sdíleny v souladu s rozhodnutím 

poskytovatele informace Europolu, a to pouze do té míry, v jaké jsou 

údaje, které vedly k nalezení shody, nezbytně nutné pro plnění úkolů 

Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, které souvisejí 

s ETIAS. 

Odstavce 2 až 7 tohoto článku se použijí přiměřeně.“ 

▌ 

Článek 2 

Vstup v platnost a použitelnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

Použije se ode dne stanoveného Komisí v souladu s článkem 88 nařízení (EU) 2018/.... 

                                                 
  Úř. věst.: vložte prosím číslo nařízení obsaženého v dokumentu PE-CONS 21/18 (2016/0357 

A (COD)). 
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se 

Smlouvami. 

V ... dne 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

 

Or. en 

 


