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AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het ETIAS is een van de 
prioriteiten die zijn vastgelegd in het 
stappenplan van Bratislava, dat op 16 
september 2016 is overeengekomen en 
ondertekend door de 27 staatshoofden en 
regeringsleiders van de Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Commissie, de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
en de lidstaten moeten bij de invoering 
van het ETIAS groot belang hechten aan 
de aspecten die betrekking hebben op 
buitenlands beleid en moeten de 
overheden van de derde landen in kwestie 
tijdig en bondig informeren over de 
doelstellingen van het ETIAS en daarbij 
niet verzuimen de fundamentele politieke, 
juridische en praktische verschillen 
tussen visumplicht en reisautorisatie te 
benadrukken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)



PE604.668v03-00 4/30 AD\1132630NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De Commissie moet ruim voordat 
de ETIAS-verordening van kracht wordt 
communicatiecampagnes opzetten in de 
desbetreffende derde landen om reizigers 
terdege te informeren over de 
aanvraagprocedure voor ETIAS-
autorisatie en de beschikbare
rechtsmiddelen in geval van weigering, 
maar ook over de positieve aspecten van 
een soepele en snellere doorlating van 
passagiers die al in het bezit zijn van een 
reisautorisatie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het reisautorisatiesysteem ETIAS 
moet voor onderdanen van derde landen 
die zijn vrijgesteld van de verplichting in 
het bezit te zijn van een visum bij het 
overschrijden van de buitengrenzen ("de 
visumplicht") kunnen bepalen of hun
verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
een risico vormt uit het oogpunt van 
irreguliere migratie, veiligheid of 
volksgezondheid. In het bezit zijn van een 
geldige reisautorisatie moet een nieuwe 
voorwaarde zijn om het grondgebied van 
de lidstaten binnen te komen, hoewel louter 
het bezit van een reisautorisatie niet 
automatisch recht op binnenkomst mag 
verlenen.

(9) Verscheidene derde landen hebben 
een reeks van ingewikkelde hervormingen 
doorgevoerd om te waarborgen dat hun 
onderdanen visumvrij kunnen reizen. De 
Unie heeft als blijk van erkenning voor de 
stappen die deze landen hebben 
ondernomen een regeling voor 
visumvrijheid ingevoerd. Het
reisautorisatiesysteem ETIAS moet
daarom voor onderdanen van derde landen 
die zijn vrijgesteld van de verplichting in 
het bezit te zijn van een visum bij het 
overschrijden van de buitengrenzen ("de 
visumplicht") alleen kunnen bepalen of het
verblijf van bepaalde personen op het 
grondgebied van de lidstaten een risico 
vormt uit het oogpunt van irreguliere 
migratie, veiligheid of volksgezondheid. In 
het bezit zijn van een geldige 
reisautorisatie moet daarom een nieuwe 
voorwaarde zijn om het grondgebied van 
de lidstaten binnen te komen, hoewel louter 
het bezit van een reisautorisatie niet 
automatisch recht op binnenkomst mag 
verlenen.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om zijn doelstellingen te bereiken, 
moet het ETIAS een online 
aanvraagformulier ter beschikking stellen 
waarop de aanvragers verklaringen moeten 
invullen inzake hun identiteit, 
reisdocument, verblijfplaats, 
contactgegevens, opleiding en huidig 
beroep, status van familielid van een EU-
burger of een onderdaan van een derde 
land met recht op vrij verkeer, die niet in 
het bezit is van een verblijfskaart, en (voor 
minderjarige aanvragers) identiteit van de 
verantwoordelijke persoon, en waarop zij 
bovendien een reeks vragen over hun 
achtergrond moeten beantwoorden 
(potentieel epidemische ziekten zoals 
gedefinieerd in de Internationale 
Gezondheidsregeling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, andere 
infectieuze of besmettelijke parasitaire 
ziekten, strafblad, aanwezigheid in 
oorlogsgebieden, besluit tot teruggeleiding 
naar de grens of bevel om het grondgebied 
te verlaten). Toegang tot de 
gezondheidsgegevens van de aanvragers 
mag slechts worden toegestaan om te 
bepalen of zij een risico uit het oogpunt 
van volksgezondheid vormen.

(16) Om zijn doelstellingen te bereiken, 
moet het ETIAS een online 
aanvraagformulier ter beschikking stellen 
waarop de aanvragers verklaringen moeten 
invullen inzake hun identiteit, 
reisdocument, verblijfplaats, 
contactgegevens, huidig beroep, status van 
familielid van een EU-burger of een 
onderdaan van een derde land met recht op 
vrij verkeer, die niet in het bezit is van een 
verblijfskaart, en (voor minderjarige 
aanvragers) identiteit van de 
verantwoordelijke persoon, en waarop zij 
bovendien een reeks vragen over hun 
achtergrond moeten beantwoorden 
(potentieel epidemische ziekten zoals 
gedefinieerd in de Internationale 
Gezondheidsregeling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, andere 
infectieuze of besmettelijke parasitaire 
ziekten, strafblad, aanwezigheid in 
oorlogsgebieden, besluit tot teruggeleiding 
naar de grens of bevel om het grondgebied 
te verlaten). Toegang tot de 
gezondheidsgegevens van de aanvragers 
mag slechts worden toegestaan om te 
bepalen of zij een risico uit het oogpunt 
van volksgezondheid vormen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het ETIAS moet aanvragen die 
namens de aanvrager worden ingediend, 
aanvaarden wanneer de reiziger om wat 

(17) Het reisautorisatiesysteem ETIAS 
moet een gebruiksvriendelijk platform 
worden waarop alle voor de aanvrager 
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voor reden dan ook niet in staat is om zelf 
een aanvraag te creëren. In dergelijke 
gevallen mag een derde persoon de 
aanvraag doen mits hij daartoe is 
gemachtigd door de reiziger of wettelijk 
verantwoordelijk is voor de reiziger, en 
mits de identiteit van die derde persoon in 
het aanvraagformulier wordt vermeld.

relevante informatie beschikbaar wordt 
gesteld in zijn of haar taal. Het ETIAS 
moet aanvragen die namens de aanvrager 
worden ingediend, aanvaarden wanneer de 
reiziger om wat voor reden dan ook niet in 
staat is om zelf een aanvraag te creëren. In 
dergelijke gevallen mag een derde persoon 
de aanvraag doen mits hij daartoe is 
gemachtigd door de reiziger of wettelijk 
verantwoordelijk is voor de reiziger, en 
mits de identiteit van die derde persoon in 
het aanvraagformulier wordt vermeld. Er 
moeten op de grootste vertrekluchthavens 
en -zeehavens en bij de belangrijkste 
grensovergangen ETIAS-
aanvraagfaciliteiten (automaten) worden 
geplaatst waarvan aanvragers gebruik 
kunnen maken. Reisbureaus moeten de 
mogelijkheid hebben om aanvragen te 
creëren voor zowel individuele personen 
als groepen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het ETIAS mag de door de 
aanvragers verstrekte persoonsgegevens 
slechts verwerken om vooraf te verifiëren 
of de betrokkenen aan de toegangscriteria 
van Verordening (EU) 2016/39924 voldoen 
en om te beoordelen of hun inreis in de 
Unie een risico vormt uit het oogpunt van
irreguliere migratie, veiligheid of 
volksgezondheid.

(20) Het ETIAS mag de door de 
aanvragers verstrekte persoonsgegevens 
slechts verwerken om vooraf te verifiëren 
of de betrokkenen aan de toegangscriteria 
van Verordening (EU) 2016/39924 voldoen 
en om te beoordelen of hun in het 
verleden toegang is geweigerd en/of zij de 
toegestane verblijfsduur hebben 
overschreden en hun inreis in de Unie
daarom een risico vormt uit het oogpunt 
van veiligheid of volksgezondheid.

_________________ _________________

24Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende een Uniecode voor 
de overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode).

24Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende een Uniecode voor 
de overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode).
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De hierboven bedoelde risico's 
kunnen niet worden beoordeeld zonder 
verwerking van de in overweging 16 
bedoelde persoonsgegevens. Elk element 
van de persoonsgegevens in de aanvraag 
moet worden vergeleken met de gegevens 
in een notitie, dossier of signalering in een 
informatiesysteem (het 
Schengeninformatiesysteem (SIS), het 
Visuminformatiesysteem (VIS), de 
Europol-databanken, de Interpol-databank 
voor gestolen en verloren reisdocumenten 
(SLTD), het inreis-uitreissysteem (EES), 
Eurodac, het Europees Strafregister 
Informatiesysteem (Ecris) en/of de 
Interpol-databank voor reisdocumenten 
met signaleringen (TDAWN)), met de 
ETIAS-watchlist of met specifieke risico-
indicatoren. De persoonsgegevens die voor 
de vergelijking worden gebruikt, moeten 
behoren tot de categorieën gegevens die 
zijn opgenomen in de doorzochte 
informatiesystemen, de ETIAS-watchlist of 
de specifieke risico-indicatoren.

(21) De hierboven bedoelde risico's 
kunnen niet worden beoordeeld zonder 
verwerking van de in overweging 16 
bedoelde persoonsgegevens. Elk element 
van de persoonsgegevens in de aanvraag 
moet worden vergeleken met de gegevens 
in een notitie, dossier of signalering in een 
informatiesysteem (het 
Schengeninformatiesysteem (SIS), het 
Visuminformatiesysteem (VIS), de 
Europol-databanken, de Interpol-databank 
voor gestolen en verloren reisdocumenten 
(SLTD), het inreis-uitreissysteem (EES), 
Eurodac, het Europees Strafregister 
Informatiesysteem (Ecris) en/of de 
Interpol-databank voor reisdocumenten 
met signaleringen (TDAWN)), met de
"yellow notices" (gele berichten) van 
Interpol, die bedoeld zijn om vermiste 
personen op te sporen, met de ETIAS-
watchlist of met specifieke risico-
indicatoren. De persoonsgegevens die voor 
de vergelijking worden gebruikt, moeten 
behoren tot de categorieën gegevens die 
zijn opgenomen in de doorzochte 
informatiesystemen, de ETIAS-watchlist of 
de specifieke risico-indicatoren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Aanvragers aan wie een 
reisautorisatie is geweigerd, moeten tegen 
die weigering in beroep kunnen gaan. Het 
beroep moet in de lidstaat die de beslissing 

(24) Aanvragers aan wie een 
reisautorisatie is geweigerd, moeten tegen 
die weigering in beroep kunnen gaan. Het 
beroep moet in de lidstaat die de beslissing 
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over de aanvraag heeft genomen, worden 
ingesteld overeenkomstig de nationale 
wetgeving van die lidstaat.

over de aanvraag heeft genomen, worden 
ingesteld overeenkomstig de nationale 
wetgeving van die lidstaat. De 
beroepsprocedure moet uiterlijk binnen 
drie maanden worden afgerond.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Lidstaten die het in uitzonderlijke 
omstandigheden nodig achten om een 
onderdaan van een derde land vanwege 
humanitaire gronden, het nationale belang 
of internationale verplichtingen 
toestemming te geven om naar hun 
grondgebied te reizen, moeten de 
mogelijkheid hebben om deze persoon een 
reisautorisatie met een beperkte territoriale 
en temporele geldigheid te verlenen.

(30) Als het in uitzonderlijke 
omstandigheden nodig is om een 
onderdaan van een derde land vanwege 
humanitaire gronden, het nationale belang 
of internationale verplichtingen 
toestemming te geven te reizen, moet een 
lidstaat de mogelijkheid hebben om deze 
persoon een reisautorisatie met een 
beperkte territoriale en temporele 
geldigheid te verlenen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toegang tot de informatie in het 
ETIAS is noodzakelijk voor het 
voorkomen, opsporen en onderzoeken van 
terroristische misdrijven als bedoeld in 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad26

en andere ernstige strafbare feiten als 
bedoeld in Kaderbesluit 2002/584/JBZ van 
de Raad27. Voor een specifiek onderzoek 
en voor het verzamelen van 
bewijsmateriaal en informatie over 
vermoedelijke plegers of slachtoffers van 
een misdrijf kan het voor 
rechtshandhavingsinstanties noodzakelijk 
zijn toegang te hebben tot de door het 
ETIAS gegenereerde gegevens. De in het 
ETIAS opgeslagen gegevens kunnen ook 

(34) Toegang tot de informatie in het 
ETIAS kan bijdragen aan het voorkomen, 
opsporen en onderzoeken van terroristische 
misdrijven als bedoeld in Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad26 en andere 
ernstige strafbare feiten als bedoeld in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad27 . 
Voor een specifiek onderzoek en voor het 
verzamelen van bewijsmateriaal en 
informatie over vermoedelijke plegers of 
slachtoffers van een misdrijf kan het voor 
rechtshandhavingsinstanties noodzakelijk 
zijn toegang te hebben tot de door het 
ETIAS gegenereerde gegevens. De in het 
ETIAS opgeslagen gegevens kunnen ook 
noodzakelijk zijn om plegers van 
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noodzakelijk zijn om plegers van 
terroristische misdrijven of andere ernstige 
strafbare feiten te identificeren, met name 
wanneer urgent moet worden ingegrepen. 
De toegang tot het ETIAS om terroristische 
misdrijven en andere ernstige strafbare 
feiten te voorkomen, op te sporen of te 
onderzoeken, vormt een inmenging in het 
grondrecht op eerbiediging van het 
privéleven en op de bescherming van 
persoonsgegevens van personen wier 
persoonsgegevens in het ETIAS worden 
verwerkt. Daarom moeten de in het ETIAS 
opgenomen gegevens worden bewaard en 
ter beschikking van de aangewezen 
autoriteiten van de lidstaten en de Europese 
Politiedienst (Europol) worden gesteld 
volgens de in deze verordening opgenomen 
strenge voorwaarden, teneinde deze 
toegang te beperken tot wat strikt 
noodzakelijk is voor het voorkomen, 
opsporen en onderzoeken van terroristische 
misdrijven of andere ernstige strafbare 
feiten overeenkomstig met name de 
vereisten die het Hof in zijn rechtspraak 
heeft vastgesteld, meer bepaald in de zaak 
Digital Right Ireland28.

terroristische misdrijven of andere ernstige 
strafbare feiten te identificeren, met name 
wanneer urgent moet worden ingegrepen. 
De toegang tot het ETIAS om terroristische 
misdrijven en andere ernstige strafbare 
feiten te voorkomen, op te sporen of te 
onderzoeken, vormt een inmenging in de 
grondrechten, met name in het recht op 
eerbiediging van het privéleven en het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens van personen wier 
persoonsgegevens in het systeem worden 
verwerkt. Daarom moeten de in het ETIAS 
opgenomen gegevens worden bewaard en 
ter beschikking van de aangewezen 
autoriteiten van de lidstaten en de Europese 
Politiedienst (Europol) worden gesteld 
volgens de in deze verordening opgenomen 
strenge voorwaarden, teneinde deze 
toegang te beperken tot wat strikt 
noodzakelijk is voor het voorkomen, 
opsporen en onderzoeken van terroristische 
misdrijven of andere ernstige strafbare 
feiten overeenkomstig met name de 
vereisten die het Hof in zijn rechtspraak 
heeft vastgesteld, meer bepaald in de zaak 
Digital Right Ireland28.

_________________ _________________

26Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 inzake 
terrorismebestrijding (PB L 164 van 
22.6.2002, blz. 6).

26Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 inzake 
terrorismebestrijding (PB L 164 van 
22.6.2002, blz. 6).

27Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten (PB L 190 
van 18.7.2002, blz. 1).

27Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten (PB L 190 
van 18.7.2002, blz. 1).

28Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 
april 2014 in de gevoegde zaken C-293/12 
en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, 
ECLI:EU:C:2014:238.

28Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 
april 2014 in de gevoegde zaken C-293/12 
en C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, 
ECLI:EU:C:2014:238.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Er moeten strenge voorschriften 
voor toegang tot het centrale ETIAS-
systeem worden vastgesteld, alsmede de 
nodige waarborgen. Tevens dient te 
worden voorzien in het recht van de 
betrokken personen op toegang, correctie, 
verwijdering en verhaal, in het bijzonder 
het recht op een voorziening in rechte, en 
in toezicht op de verwerkingsactiviteiten 
door onafhankelijke openbare autoriteiten.

(47) Er moeten strenge voorschriften 
voor toegang tot het centrale ETIAS-
systeem worden vastgesteld, alsmede de 
nodige waarborgen. De verzameling, de 
opslag en het gebruik van de gegevens die 
via het ETIAS zijn verkregen, moeten te 
allen tijde in overeenstemming zijn met 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Tevens dient te worden 
voorzien in het recht van de betrokken 
personen op toegang, correctie, 
verwijdering en verhaal, in het bijzonder 
het recht op een voorziening in rechte, en 
in toezicht op de verwerkingsactiviteiten 
door onafhankelijke openbare autoriteiten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 50 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een vooraf vastgestelde lijst met 
antwoorden die in de 
reisautorisatieaanvraag moeten worden 
gegeven op de vragen over 
opleidingsniveau en -gebied, huidig 
beroep en huidige functie,

- een vooraf vastgestelde lijst met 
antwoorden die in de 
reisautorisatieaanvraag moeten worden 
gegeven op de vragen over huidig beroep 
en huidige functie,

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 50 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de methoden en procedure voor 
betaling van de leges voor de 
reisautorisatie, rekening houdend met de 
technologische ontwikkelingen en de 
beschikbaarheid van de betrokken 
technologie, alsmede de wijziging van het 

- de wijziging van het bedrag van de 
leges, de methoden en procedure voor 
betaling van de leges voor de 
reisautorisatie, rekening houdend met de 
technologische ontwikkelingen en de 
beschikbaarheid van de betrokken 
technologie, alsmede de wijziging van het 
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bedrag van de leges, bedrag van de leges, om te voorkomen dat 
onderdanen van derde landen die geen 
toegang hebben tot bepaalde 
betalingswijzen, op moeilijkheden stuiten 
wanneer ze een ETIAS-autorisatie 
aanvragen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016. Met name om te zorgen voor gelijke 
deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

(51) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden een effectbeoordeling 
uitvoert en tot passende raadplegingen 
overgaat, onder meer op deskundigen- en 
diplomatiek niveau, in overeenstemming 
met de beginselen die zijn vastgelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016. Tevens moet 
zij de EDEO en de diplomatieke 
vertegenwoordigingen van de derde 
landen die visumvrij verkeer genieten, 
raadplegen. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen. Deze 
deskundigengroepen moeten onder 
andere bestaan uit vertegenwoordigers 
van de EDEO.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) "risico uit het oogpunt van 
irreguliere migratie": het risico dat een 
onderdaan van een derde land niet 
voldoet aan de voorwaarden voor toegang 
en verblijf als bepaald in artikel 6 van 
Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Motivering

De definitie van risico uit het oogpunt van irreguliere migratie wordt overeenkomstig de 
aanbeveling van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming toegevoegd aan dit 
voorstel.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) "risico uit het oogpunt van 
veiligheid": een risico van dreiging voor 
de openbare orde, de interne veiligheid of 
de internationale betrekkingen van een 
van de lidstaten;

Motivering

Definitie van risico uit het oogpunt van veiligheid wordt overeenkomstig de aanbeveling van 
de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming toegevoegd aan dit voorstel.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen tot een hoog niveau van 
veiligheid door te voorzien in een grondige 
beoordeling van het veiligheidsrisico dat 
aanvragers vormen, te verrichten vóór hun 
aankomst bij de doorlaatposten aan de 
buitengrenzen, teneinde te bepalen of er 

a) bijdragen tot een hoog niveau van 
veiligheid door te voorzien in een grondige 
beoordeling van het veiligheidsrisico dat 
aanvragers vormen, te verrichten vóór hun 
aankomst bij de doorlaatposten aan de 
buitengrenzen, teneinde te bepalen of er 
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feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk 
vermoeden bestaat dat hun aanwezigheid 
op het grondgebied van de lidstaten een 
risico uit het oogpunt van de veiligheid 
vormt;

feitelijke aanwijzingen zijn dat hun 
aanwezigheid op het grondgebied van de 
lidstaten een risico uit het oogpunt van de 
veiligheid vormt;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de doelstellingen van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) 
ondersteunen die betrekking hebben op 
signaleringen van personen die met het oog 
op aanhouding ten behoeve van 
overlevering of uitlevering worden 
gezocht, signaleringen van vermiste 
personen, signaleringen van personen die 
worden gezocht met het oog op een 
gerechtelijke procedure, en signaleringen 
van personen met het oog op onopvallende 
controles of gerichte controles;

e) de doelstellingen van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) 
ondersteunen die betrekking hebben op 
signaleringen van personen die met het oog 
op aanhouding ten behoeve van 
overlevering of uitlevering worden 
gezocht, signaleringen van vermiste 
personen, met name van kinderen, 
signaleringen van personen die worden 
gezocht met het oog op een gerechtelijke 
procedure, en signaleringen van personen 
met het oog op onopvallende controles of 
gerichte controles;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De grondrechtenfunctionaris van 
het Europees grens- en 
kustwachtagentschap wordt belast met de 
uitvoering van regelmatige controles van 
de verwerking van aanvragen en de 
uitvoering van de bepalingen van artikel 
28, en gaat regelmatig na wat de gevolgen 
ervan zijn voor de grondrechten, met 
name wat betreft het recht op privacy. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
van het Europees grens- en 
kustwachtagentschap wordt belast met de 
uitvoering van regelmatige controles van 



PE604.668v03-00 14/30 AD\1132630NL.docx

NL

de verwerking van aanvragen, en gaat 
regelmatig na wat de gevolgen ervan zijn 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanvragers dienen ruim vóór de 
voorgenomen reis een aanvraag in door het 
online aanvraagformulier in te vullen via 
de speciale openbare website of de mobiele 
app voor mobiele apparaten.

1. Aanvragers dienen ruim vóór de 
voorgenomen reis een aanvraag in door het 
online aanvraagformulier in te vullen via 
de speciale openbare website, de mobiele 
app voor mobiele apparaten of, indien 
mogelijk, via een aanvraagfaciliteit 
(automaat).

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanvragen kunnen worden 
ingediend door de aanvrager dan wel door 
een persoon of commerciële tussenpersoon 
die door de aanvrager is gemachtigd om de 
aanvraag namens hem in te dienen.

2. Aanvragen kunnen worden 
ingediend door de aanvrager dan wel door 
een persoon of commerciële tussenpersoon 
die door de aanvrager is gemachtigd om de
aanvraag namens hem in te dienen. De 
delegaties van de Unie in derde landen 
verlenen de aanvragers de nodige 
bijstand.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dankzij de openbare website en de 
mobiele app voor mobiele apparatuur is het 
aanvraagformulier overal beschikbaar en 

2. Dankzij de openbare website en de 
mobiele app voor mobiele apparatuur is het 
aanvraagformulier overal beschikbaar en 
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gemakkelijk en kosteloos toegankelijk voor 
de aanvragers.

gemakkelijk en kosteloos toegankelijk voor 
de aanvragers. Zowel de website als de 
mobiele app is toegankelijk voor personen 
met een beperking.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) e-mailadres, telefoonnummer; g) e-mailadres en, indien 
beschikbaar, telefoonnummer;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) onderwijs (niveau en richting), Schrappen

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) voor minderjarigen: achternaam en 
voornaam(-namen) van de persoon die het 
ouderlijk gezag of de wettelijke voogdij 
uitoefent over de aanvrager;

k) voor minderjarigen: achternaam en 
voornaam(-namen), e-mailadres of 
telefoonnummer en woonadres van de 
persoon die het ouderlijk gezag of de 
wettelijke voogdij uitoefent over de 
aanvrager;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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l bis) is hij of zij een vluchteling of 
staatloze?

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) bij aanvragen ingevuld door iemand 
anders dan de aanvrager: achternaam, 
voornaam (-namen), bedrijfsnaam, 
organisatie (indien van toepassing), e-
mailadres, postadres, telefoonnummer; de 
relatie met de aanvrager en een 
elektronisch ondertekende volmacht.

m) bij aanvragen ingevuld door iemand 
anders dan de aanvrager en aanvragen 
ingevuld door groepen: achternaam, 
voornaam (-namen), bedrijfsnaam, 
organisatie (indien van toepassing), e-
mailadres, postadres, telefoonnummer; de 
relatie met de aanvrager en een 
elektronisch ondertekende volmacht.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanvrager kiest het niveau en de 
richting van het onderwijs, het huidige 
beroep en de functieaanduiding uit een 
vooraf vastgestelde lijst. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 78 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
vastlegging van deze vooraf vastgestelde 
lijsten.

3. De aanvrager kiest het huidige 
beroep en de functieaanduiding uit een 
vooraf vastgestelde lijst. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 78 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
vastlegging van deze vooraf vastgestelde 
lijsten.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) is hij ooit in enig land veroordeeld 
wegens een strafbaar feit?

b) is hij ooit in enig land veroordeeld 
wegens een ernstig strafbaar feit, als 
gedefinieerd in artikel 3, onder m)?
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake de 
betalingswijze en -procedure voor de leges 
voor een reisautorisatie en inzake 
wijzigingen van die leges.

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 78 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen inzake de 
betalingswijze en -procedure voor de leges 
voor een reisautorisatie en inzake 
wijzigingen van die leges. De Commissie 
houdt rekening met technologische 
ontwikkelingen en de beschikbaarheid 
van de betrokken technologie om te 
voorkomen dat onderdanen van derde 
landen die geen toegang hebben tot 
bepaalde betalingswijzen op 
moeilijkheden stuiten wanneer ze een 
ETIAS-autorisatie aanvragen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) het voor de aanvraag gebruikte 
reisdocument overeenkomt met een 
reisdocument dat in een dossier in de 
Interpol-databank TDAWN is 
geregistreerd;

m) het voor de aanvraag gebruikte 
reisdocument overeenkomt met een 
reisdocument dat in een dossier in de 
Interpol-databank TDAWN is 
geregistreerd, met inbegrip van de "yellow 
notices" (gele berichten) van Interpol, die 
bedoeld zijn om vermiste personen op te 
sporen;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
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Artikel 18 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een signalering van vermiste 
personen;

b) een signalering van vermiste 
personen, met name van kinderen;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis

Specifieke voorschriften voor 
vluchtelingen en staatlozen die verblijven 
in lidstaten die zijn vrijgesteld van de 
visumplicht

Wanneer een in artikel 2, lid 1, onder b), 
bedoelde vluchteling of staatloze een 
reisautorisatie aanvraagt, gelden de 
volgende specifieke regels:

a) de aanvrager vermeldt zijn of haar 
status als bedoeld in artikel 15, lid 2, 
onder l bis);

b) de aanvrager hoeft de in artikel 15, 
lid 4, onder c), bedoelde vraag niet te 
beantwoorden;

c) er wordt vrijstelling verleend van 
de in artikel 16 bedoelde leges.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek om aanvullende 
informatie of documentatie wordt 
meegedeeld via het e-mailadres dat in het 
aanvraagdossier is geregistreerd. In het 
verzoek om aanvullende informatie of 
documentatie staat duidelijk welke 

2. Het verzoek om aanvullende 
informatie of documentatie wordt 
meegedeeld via het e-mailadres dat in het 
aanvraagdossier is geregistreerd. In het 
verzoek om aanvullende informatie of 
documentatie staat duidelijk welke 
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informatie of documentatie de aanvrager 
dient te verstrekken. Uiterlijk zeven 
werkdagen na de datum van ontvangst van 
het verzoek verstrekt de aanvrager de 
aanvullende informatie of documentatie 
rechtstreeks aan de nationale ETIAS-
eenheid door middel van de beveiligde 
accountdienst bedoeld in artikel 6, lid 2, 
onder g).

informatie of documentatie de aanvrager 
dient te verstrekken. Uiterlijk zeven 
werkdagen na de datum van ontvangst van 
het verzoek verstrekt de aanvrager de 
aanvullende informatie of documentatie 
rechtstreeks aan de nationale ETIAS-
eenheid door middel van de beveiligde 
accountdienst bedoeld in artikel 6, lid 2, 
onder g). De aanvrager kan om extra tijd 
vragen voor het indienen van de vereiste 
documenten. De extra tijd die wordt 
toegekend bedraagt niet meer dan 30 
werkdagen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De uitnodiging wordt de aanvrager 
door de nationale ETIAS-eenheid van de 
lidstaat meegedeeld via het e-mailadres dat 
in het aanvraagdossier is geregistreerd.

5. De uitnodiging wordt de aanvrager 
door de nationale ETIAS-eenheid van de 
lidstaat meegedeeld via het e-mailadres dat 
in het aanvraagdossier is geregistreerd of 
per telefoon.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als de aanvrager niet binnen de 
uiterste termijn op de uitnodiging 
antwoordt of zich niet voor het gesprek 
meldt, wordt de aanvraag geweigerd 
overeenkomstig artikel 31, lid 1, en deelt 
de nationale ETIAS-eenheid van de 
verantwoordelijke lidstaat de aanvrager dit 
onverwijld mee.

6. Als de aanvrager niet binnen de 
uiterste termijn op de uitnodiging 
antwoordt of zich zonder een 
onderbouwde motivering te geven niet 
voor het gesprek meldt, wordt de aanvraag 
geweigerd overeenkomstig artikel 31, lid 1, 
en deelt de nationale ETIAS-eenheid van
de verantwoordelijke lidstaat de aanvrager 
dit onverwijld mee.

Amendement 38
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Europol heeft onder geen beding 
toegang tot de persoonsgegevens over het 
door de aanvrager gevolgde onderwijs als 
bedoeld in artikel 15, lid 2, onder h), en 
over diens gezondheid als bedoeld in 
artikel 15, lid 4, onder a).

3. Europol heeft onder geen beding 
toegang tot de persoonsgegevens over de 
gezondheid van de aanvrager als bedoeld 
in artikel 15, lid 4, onder a).

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) [door het EES gegenereerde 
statistieken die, voor een specifieke groep 
reizigers, wijzen op buitengewone 
percentages personen die de toegestane 
verblijfsduur hebben overschreden of wie 
de toegang is geweigerd; ] ]

a) [door het EES gegenereerde 
statistieken die wijzen op buitengewone 
percentages personen die de toegestane 
verblijfsduur hebben overschreden of wie 
de toegang is geweigerd;] ]

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door het ETIAS overeenkomstig 
artikel 73 gegenereerde statistieken die, 
voor een specifieke groep reizigers, wijzen 
op buitengewone percentages personen wie 
een reisautorisatie is geweigerd wegens een 
risico uit het oogpunt van irreguliere 
migratie, veiligheid of volksgezondheid;

b) door het ETIAS overeenkomstig 
artikel 73 gegenereerde statistieken die, 
voor een specifieke groep reizigers, wijzen 
op buitengewone percentages personen wie 
een reisautorisatie is geweigerd wegens een 
risico uit het oogpunt van veiligheid of 
volksgezondheid;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) door de lidstaten verstrekte 
informatie die, voor een specifieke groep 
reizigers met die lidstaat als bestemming,
wijst op buitengewone percentages 
personen die de toegestane verblijfsduur 
hebben overschreden of wie de toegang is 
geweigerd;

e) door de lidstaten verstrekte 
informatie die voor specifieke reizigers 
wijst op buitengewone percentages 
personen die de toegestane verblijfsduur 
hebben overschreden of wie de toegang is 
geweigerd;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) opleidingsniveau; Schrappen

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De specifieke risicoindicatoren zijn 
gericht en evenredig. Deze criteria mogen 
onder geen beding gebaseerd zijn op ras, 
etnische afstamming, politieke, religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuiging, 
vakbondslidmaatschap, gezondheid, 
seksleven of seksuele geaardheid van de 
betrokkene.

5. De specifieke risicoindicatoren zijn 
gericht en evenredig. Deze criteria mogen 
onder geen beding gebaseerd zijn op ras, 
etnische afstamming, politieke, religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuiging, 
vakbondslidmaatschap, gezondheid, 
seksleven of seksuele geaardheid van de 
betrokkene. Het is niet toegestaan om 
preventief risicoprofielen op te stellen op 
basis van algemene gegevens zonder 
concreet en aanwezig risico.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3 bis. Er moeten waarborgen worden 
vastgesteld om te garanderen dat in de 
ETIAS-watchlist verwerkte 
persoonsgegevens voldoende worden 
beschermd.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien de opname van een persoon 
op de ETIAS-watchlist ongegrond is, kan 
de persoon in kwestie te allen tijde van 
deze lijst worden verwijderd.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanvragers wie een reisautorisatie 
is geweigerd, hebben het recht daartegen 
beroep in te stellen. Het beroep wordt 
ingesteld in de lidstaat die de beslissing 
over de aanvraag heeft genomen en op dit 
beroep is de nationale wetgeving van de 
betrokken lidstaat van toepassing. De 
nationale ETIAS-eenheid van de 
verantwoordelijke lidstaat voorziet 
aanvragers van informatie over de 
procedure die moet worden gevolgd in 
geval van een beroep.

2. Aanvragers wie een reisautorisatie 
is geweigerd, hebben het recht daartegen 
beroep in te stellen. Het beroep wordt 
ingesteld in de lidstaat die de beslissing 
over de aanvraag heeft genomen en op dit 
beroep is de nationale wetgeving van de 
betrokken lidstaat van toepassing. De 
nationale ETIAS-eenheid van de 
verantwoordelijke lidstaat voorziet 
aanvragers schriftelijk en in een taal die 
zij kunnen begrijpen van informatie over 
de procedure die moet worden gevolgd in 
geval van een beroep. De 
beroepsprocedure wordt uiterlijk binnen 
drie maanden afgerond.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een reisautorisatie met beperkte 
territoriale en temporele geldigheid kan bij 
wijze van uitzondering, als de betrokken 
lidstaat zulks nodig acht vanwege 
humanitaire gronden, het nationale belang 
of internationale verplichtingen, ook
worden verleend als de manuele 
beoordelingsprocedure op grond van 
artikel 22 nog niet is afgerond of een 
reisautorisatie is geweigerd, nietig 
verklaard of ingetrokken.

1. Een reisautorisatie met beperkte 
territoriale en temporele geldigheid wordt
bij wijze van uitzondering, indien dat 
noodzakelijk is vanwege humanitaire 
gronden, het nationale belang of 
internationale verplichtingen, ook verleend 
als de manuele beoordelingsprocedure op 
grond van artikel 22 nog niet is afgerond of 
een reisautorisatie is geweigerd, nietig 
verklaard of ingetrokken.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een reisautorisatie met beperkte 
territoriale geldigheid is geldig voor het 
grondgebied van de lidstaat van afgifte en 
voor ten hoogste 15 dagen.

4. Een reisautorisatie met beperkte 
territoriale geldigheid is geldig voor het 
grondgebied van de lidstaat van afgifte.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij raadpleging van het centrale 
ETIAS-systeem wordt, in geval van een 
treffer op basis van in een aanvraagdossier 
geregistreerde gegevens, toegang verleend 
tot de in artikel 15, lid 2, onder a) tot en 
met g) en j) tot en met m), bedoelde 
gegevens die zijn geregistreerd in datzelfde 
aanvraagdossier alsook tot de 
overeenkomstig de artikelen 33 en 37 in 

4. Bij raadpleging van het centrale 
ETIAS-systeem wordt, in geval van een 
treffer op basis van in een aanvraagdossier 
geregistreerde gegevens, toegang verleend 
tot de in artikel 15, lid 2, onder a) tot en 
met g) en j) tot en met m), bedoelde 
gegevens die zijn geregistreerd in datzelfde 
aanvraagdossier alsook tot de 
overeenkomstig de artikelen 33 en 37 in 
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dat aanvraagdossier opgenomen gegevens 
die betrekking hebben op de afgifte, 
weigering, intrekking of nietigverklaring 
van een reisautorisatie. Toegang tot de in 
artikel 15, lid 2, onder i), en in artikel 4, 
onder b), c) en d), bedoelde gegevens die 
in het aanvraagdossier zijn geregistreerd, 
wordt enkel verleend als in het 
gemotiveerde elektronische verzoek dat 
krachtens artikel 44, lid 1, is ingediend, 
door de operationele eenheden 
uitdrukkelijk om raadpleging van die 
gegevens is verzocht. Bij raadpleging van 
het centrale ETIAS-systeem wordt geen 
toegang verleend tot gegevens over het
onderwijs, als bedoeld in artikel 15, lid 2, 
onder h), of over het feit of de aanvrager al 
dan niet een risico vormt uit het oogpunt 
van volksgezondheid, als bedoeld in artikel 
15, lid 4, onder a).

dat aanvraagdossier opgenomen gegevens 
die betrekking hebben op de afgifte, 
weigering, intrekking of nietigverklaring 
van een reisautorisatie. Toegang tot de in 
artikel 15, lid 2, onder i), en in artikel 4, 
onder b), c) en d), bedoelde gegevens die 
in het aanvraagdossier zijn geregistreerd, 
wordt enkel verleend als in het 
gemotiveerde elektronische verzoek dat 
krachtens artikel 44, lid 1, is ingediend, 
door de operationele eenheden 
uitdrukkelijk om raadpleging van die 
gegevens is verzocht. Bij raadpleging van 
het centrale ETIAS-systeem wordt geen 
toegang verleend tot gegevens over het feit 
of de aanvrager al dan niet een risico vormt 
uit het oogpunt van volksgezondheid, als 
bedoeld in artikel 15, lid 4, onder a).

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt, in samenwerking 
met de centrale ETIAS-eenheid en de 
lidstaten, bij de ingebruikneming van het 
ETIAS een informatiecampagne om 
onderdanen van derde landen die onder 
deze verordening vallen, erop te wijzen dat 
zij voor het overschrijden van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een geldige reisautorisatie.

De Commissie start, in samenwerking met 
de centrale ETIAS-eenheid, de lidstaten, 
hun ambassades in de derde landen die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen en de delegaties van de 
Unie in de desbetreffende landen, ruim 
voor de ingebruikneming van het ETIAS 
een informatiecampagne om onderdanen 
van derde landen die onder deze 
verordening vallen, erop te wijzen dat zij 
voor het overschrijden van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een geldige reisautorisatie.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De infrastructuur ter ondersteuning 
van de openbare website, de mobiele app 
en de gateway voor vervoerders worden 
gehost op locaties van eu-LISA of op 
locaties van de Commissie. Deze 
infrastructuur is geografisch gespreid 
teneinde te voorzien in de in deze 
verordening vastgestelde functies 
overeenkomstig de voorwaarden inzake 
beveiliging, beschikbaarheid, kwaliteit en 
snelheid bedoeld in lid 3.

2. De infrastructuur ter ondersteuning 
van de openbare website, de mobiele app, 
de faciliteiten (automaten) en de gateway 
voor vervoerders worden gehost op locaties 
van eu-LISA of op locaties van de 
Commissie. Deze infrastructuur is 
geografisch gespreid teneinde te voorzien 
in de in deze verordening vastgestelde 
functies overeenkomstig de voorwaarden 
inzake beveiliging, beschikbaarheid, 
kwaliteit en snelheid bedoeld in lid 3.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de ingebruikneming van het ETIAS is 
eu-LISA verantwoordelijk voor het 
technisch beheer van het centrale systeem 
en de nationale uniforme interfaces. Eu-
LISA zorgt er in samenwerking met de 
lidstaten voor dat te allen tijde de meest 
geavanceerde technologie wordt gebruikt, 
onder voorbehoud van een kosten-
batenanalyse. Eu-LISA is ook belast met 
het technisch beheer van de communicatie-
infrastructuur tussen het centrale systeem 
en de nationale uniforme interfaces, en 
verzorgt de openbare website, de mobiele 
app voor mobiele apparatuur, de 
automaten, de e-maildienst, de veilige 
accountdienst, de gateway voor 
vervoerders, de webdienst en de software 
voor de verwerking van de aanvragen, als 
bedoeld in artikel 6.

Na de ingebruikneming van het ETIAS is 
eu-LISA verantwoordelijk voor het 
technisch beheer van het centrale systeem 
en de nationale uniforme interfaces. Eu-
LISA zorgt er in samenwerking met de 
lidstaten voor dat te allen tijde de meest 
geavanceerde technologie wordt gebruikt, 
onder voorbehoud van een kosten-
batenanalyse. Eu-LISA is ook belast met 
het technisch beheer van de communicatie-
infrastructuur tussen het centrale systeem 
en de nationale uniforme interfaces, en 
verzorgt de openbare website, de mobiele 
app voor mobiele apparatuur, de 
faciliteiten (automaten), de e-maildienst, 
de veilige accountdienst, de gateway voor 
vervoerders, de webdienst en de software 
voor de verwerking van de aanvragen, als 
bedoeld in artikel 6.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter -a (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) de eerbiediging van zijn 
verplichtingen met betrekking tot de 
grondrechten, met name de verplichtingen 
die voortvloeien uit het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens (EVRM), het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
het Verdrag inzake de rechten van het 
kind;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2016/794
Artikel 4 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Aan artikel 4, lid 1, wordt het 
volgende punt n) toegevoegd:

Schrappen

“n) “n) de in artikel 29 van de 
[verordening tot vaststelling van een 
Europees systeem voor reisinformatie en -
autorisatie] bedoelde ETIAS-watchlist 
opstellen, beheren en bijwerken 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a). 
”

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gedurende deze periode van zes 
maanden informeren de grenswachters de 
aan de reisautorisatieplicht onderworpen 
onderdanen van derde landen die de 
buitengrenzen overschrijden dat zij na het 
verstrijken van de periode van zes 
maanden in het bezit moeten zijn van een 
geldige reisautorisatie. Hiertoe delen de 

2. Gedurende deze periode van zes 
maanden informeren de grenswachters en 
de diplomatieke vertegenwoordigingen 
van de lidstaten en de delegaties van de 
Unie in de landen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen de aan de reisautorisatieplicht 
onderworpen onderdanen van derde landen 
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grenswachters een gemeenschappelijke 
brochure uit aan deze categorie reizigers.

die de buitengrenzen overschrijden dat zij 
na het verstrijken van de periode van zes 
maanden in het bezit moeten zijn van een 
geldige reisautorisatie. Hiertoe delen de 
grenswachters een gemeenschappelijke 
brochure uit aan deze categorie reizigers. 
Deze brochure moet tevens beschikbaar 
worden gesteld aan de ambassades van de 
lidstaten en de delegaties van de Unie in 
de landen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onderwijs; Schrappen

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de Commissie 
verstrekt eu-LISA de Commissie 
statistieken over specifieke aspecten van de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
alsmede de in lid 3 bedoelde statistieken.

6. Op verzoek van de Commissie en 
het Europees Parlement verstrekt eu-LISA 
de Commissie statistieken over specifieke 
aspecten van de tenuitvoerlegging van deze 
verordening alsmede de in lid 3 bedoelde 
statistieken.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt de op grond 
van lid 1 ter kennis gebrachte informatie 
aan de lidstaten en het publiek ter 

5. De Commissie stelt de op grond 
van lid 1 ter kennis gebrachte informatie 
aan de lidstaten en het publiek ter 
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beschikking door middel van een 
permanent bijgewerkte openbare website.

beschikking door middel van een 
toegankelijke en permanent bijgewerkte 
openbare website.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de gevolgen voor de diplomatieke 
betrekkingen tussen de Unie en de derde 
landen in kwestie;
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