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Ændringsforslag 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Forslag til forordning
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) Systemet for falske og ægte 
dokumenter online (FADO-systemet) blev 
oprettet ved fælles aktion 98/700/RIA i 
Generalsekretariatet for Rådet og gav 
medlemsstaternes myndigheder mulighed 
for at få oplysninger om eventuelle 
afsløringer af forfalskningsmetoder samt 
om de senest udstedte ægte dokumenter, 
der er i omløb.

(80) Systemet for falske og ægte 
dokumenter online (FADO-systemet) blev 
oprettet ved Rådets fælles aktion 
98/700/RIA1a i Generalsekretariatet for 
Rådet og gav medlemsstaternes 
myndigheder mulighed for at få 
oplysninger om eventuelle afsløringer af 
forfalskningsmetoder samt om de senest 
udstedte ægte dokumenter, der er i omløb, 
med henblik på at bekæmpe irregulær 
migration og anvendelse af falske 
dokumenter.

_________________
1a Rådets fælles aktion 98/700/RIA af 3. 
december 1998 vedtaget af Rådet på 
grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den 
Europæiske Union, om oprettelse af et 
europæisk system for lagring og 
overførsel af billeder (FADO) (EFT L 333 
af 9.12. 1998, s. 4).

Or. en

Ændringsforslag 38
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80a) FADO er oprettet specifikt med 
henblik på at indeholde 
dokumentmodeller og eksempler på ægte 
og forfalskede dokumenter, som omfatter 
beskrivelser af forfalskningsmetoder, der 
er indberettet af medlemsstater, 
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tredjelande, territoriale enheder, 
internationale organisationer og andre 
enheder, som er underlagt international 
ret. Som en direkte konsekvens af 
formålet med FADO bør 
personoplysninger lagres i form af 
forskellige dele, der forekommer i 
dokumentmodellerne og i de ægte og 
forfalskede dokumenter. Sådanne 
personoplysninger bør være strengt 
begrænset til, hvad der er nødvendigt af 
hensyn til formålet med FADO, og 
unødvendige personoplysninger bør 
anonymiseres i overensstemmelse med 
princippet om dataminimering.

Or. en

Ændringsforslag 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Forslag til forordning
Betragtning 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80a) Det er blevet en stadig større 
bekymring for medlemsstaterne, at 
tredjelandsstatsborgere benytter sig af 
falske, svigagtigt erhvervede og 
forfalskede dokumenter til at rejse ind i 
eller opholde sig i Unionen eller i 
forbindelse med procedurer vedrørende 
legalisering af ophold, herunder 
asylprocedurer. Anvendelsen af legitime 
dokumenter letter adgangen til og 
opholdet i medlemsstaterne, men der er 
blevet skabt et parallelt marked for 
tredjelandsstatsborgere, som ved, at de 
ikke kan opfylde kriterierne for indrejse i 
Unionen ved hjælp af legitime 
dokumenter og regulære kanaler, eller 
som af andre grunde ønsker at skjule 
deres sande identitet.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 80 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80b) Medlemsstaterne kan opretholde 
eller udvikle deres nationale systemer, der 
indeholder oplysninger om 
dokumentmodeller og eksempler på ægte 
og falske dokumenter, men bør være 
forpligtede til at forsyne Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
("agenturet") med oplysninger om de 
dokumentmodeller og ægte og falske 
dokumenter, som de er i besiddelse af. 
Agenturet bør uploade de pågældende 
oplysninger til FADO for at sikre 
oplysningernes ensartethed og kvalitet. 
Medlemsstaterne bør navnlig stille alle 
sikkerhedselementer i nye udgaver af 
ægte dokumenter, der er udstedt af 
medlemsstaterne og omfattet af denne 
forordning, til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Betragtning 81 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81a) FADO er oprettet specifikt med 
henblik på at indeholde 
dokumentmodeller og eksempler på 
forfalskede dokumenter, som omfatter 
beskrivelser af forfalskningsmetoder, der 
er indberettet af medlemsstater, og kan 
også indeholde sådanne dokumenter fra 
tredjelande, territoriale enheder, 
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internationale organisationer og andre 
enheder, som er underlagt international 
ret. Som en direkte konsekvens af dette 
formål bør det være muligt at lagre 
personoplysninger i form af 
ansigtsbilleder i FADO, for så vidt som 
sikkerhedselementer i et dokument ikke 
kan adskilles fra disse ansigtsbilleder, 
eller hvis et falsk, forfalsket eller 
efterlignet dokument eller et 
pseudodokument efterligner 
sikkerhedselementer, der ikke kan 
adskilles fra et ansigtsbillede. Der bør 
ikke lagres nogen alfanumeriske 
personoplysninger i FADO. Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning, der er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/... ("agenturet"), 
bør tage de nødvendige skridt til at 
anonymisere alle personoplysninger, som 
ikke er nødvendige i forhold til de formål, 
hvortil oplysningerne behandles, i 
overensstemmelse med princippet om 
dataminimering, jf. artikel 4, stk. 1, litra 
c), i forordning (EU) 2018/1725. Det bør 
ikke være muligt at hente eller søge nogen 
personoplysninger i FADO.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør ikke være forpligtet til at indsamle dokumenter fra tredjelande og 
internationale organisationer. Det er logisk at uploade tilgængelige oplysninger om sådanne 
dokumenter. Behovet for at lagre personoplysninger er desuden begrænset til ansigtsbilleder, 
der er knyttet til sikkerhedselementer i dokumenterne, og FADO bør kun lagre denne type 
personoplysninger og ingen andre personoplysninger.

Ændringsforslag 42
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 81 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81a) FADO er oprettet specifikt med 
henblik på at indeholde 
dokumentmodeller og eksempler på 
forfalskede dokumenter, som omfatter 
beskrivelser af forfalskningsmetoder, der 
er indberettet af medlemsstater, 
tredjelande, territoriale enheder, 
internationale organisationer og andre 
enheder, som er underlagt international 
ret. Som en direkte konsekvens af dette 
formål bør personoplysninger lagres i 
FADO i form af forskellige elementer, der 
forekommer i dokumentmodellerne og de 
forfalskede dokumenter. Sådanne 
personoplysninger er begrænset til, hvad 
der er nødvendigt af hensyn til formålet 
med FADO. Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, der er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2019/... 
("agenturet"), bør tage de nødvendige 
skridt til at anonymisere alle 
personoplysninger, som ikke er 
nødvendige i forhold til de formål, hvortil 
oplysningerne behandles, i 
overensstemmelse med princippet om 
dataminimering, jf. artikel 4, stk. 1, litra 
c), i forordning (EU) 2018/1725. Det bør 
ikke være muligt at hente eller søge nogen 
personoplysninger i FADO, og 
oplysningerne i dokumentmodellerne bør 
heller ikke anvendes til at identificere 
nogen fysiske personer.

Or. en

Begrundelse

Det er teoretisk muligt at identificere en person på baggrund af oplysninger i 
dokumentmodellerne, men dette bør aldrig være tilladt.

Ændringsforslag 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Forslag til forordning
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Betragtning 81 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81a) FADO bør indeholde oplysninger 
om alle typer ægte og falske rejse-, 
identitets- og opholds- og 
civilstandsdokumenter, kørekort, 
registreringsattester og andre relaterede 
officielle dokumenter, der er udstedt af 
medlemsstater, tredjelande, territoriale 
enheder, internationale organisationer og 
andre enheder, som er underlagt 
international ret.

Or. en

Ændringsforslag 44
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 81 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81a) Tredjeparters adgang til dette 
system er forbudt, med undtagelse af 
offentlige myndigheder, der er ansvarlige 
for grænsekontrol.

Or. es

Ændringsforslag 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 81 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81b) FADO bør indeholde oplysninger 
om alle typer ægte rejse-, identitets-, 
opholds- og civilstandsdokumenter, 
kørekort og køretøjstilladelser, der er 
udstedt af medlemsstater, og forfalskede 



AM\1190939DA.docx 9/31 PE642.889v02-00

DA

udgaver af sådanne dokumenter, som de 
er i besiddelse af, og kan også indeholde 
andre relevante officielle dokumenter, der 
anvendes ved ansøgning om rejse-, 
opholds- eller identitetsdokumenter, som 
udstedes af medlemsstaterne. Systemet 
kan også indeholde sådanne dokumenter, 
der er udstedt af tredjelande, territoriale 
enheder, internationale organisationer og 
andre enheder, der er omfattet af 
international ret.

Or. en

Begrundelse

Der findes for mange mulige dokumenter, som medlemsstaterne er i besiddelse af, og som kan 
være kildedokumenter eller lignende, der danner grundlag for udstedelse af rejse-, opholds- 
eller identitetsdokumenter. Medlemsstaterne bør kunne indlæse kildedokumenter eller 
lignende i FADO, men bør ikke være forpligtet hertil.

Ændringsforslag 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 81 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81c) Selv om medlemsstaterne kan 
vedligeholde eller udvikle deres nationale 
systemer, der indeholder oplysninger om 
ægte og falske dokumenter, bør de være 
forpligtet til at give agenturet oplysninger 
om ægte rejse-, identitets, opholds- og 
civilstandsdokumenter, kørekort og 
køretøjstilladelser, som de udsteder, og 
forfalskede udgaver af sådanne 
dokumenter, som de er i besiddelse af. 
Agenturet bør uploade de pågældende 
oplysninger til FADO for at sikre 
oplysningernes ensartethed og kvalitet. 
Medlemsstaterne bør navnlig stille alle 
sikkerhedselementer i nye udgaver af 
ægte dokumenter, der er udstedt af 
medlemsstaterne og omfattet af denne 
forordning, til rådighed.
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Or. en

Begrundelse

Der findes for mange mulige dokumenter, som medlemsstaterne er i besiddelse af, og som kan 
være kildedokumenter eller lignende, der danner grundlag for udstedelse af rejse-, opholds- 
eller identitetsdokumenter. Medlemsstaterne bør kunne indlæse kildedokumenter eller 
lignende i FADO, men bør ikke være forpligtet hertil.

Ændringsforslag 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Forslag til forordning
Betragtning 81 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81d) For at sikre en høj grad af kontrol 
med dokumentfalsk i medlemsstaterne bør 
de myndigheder i medlemsstaterne, der er 
kompetente med hensyn til 
dokumentfalsk, såsom grænsepoliti, andre 
retshåndhævende myndigheder og visse 
andre tredjeparter, tildeles forskellige 
niveauer for adgang til FADO, alt 
afhængigt af deres behov. Da 
betingelserne og foranstaltningerne for at 
bevilge denne adgang er ikkevæsentlige 
bestemmelser, der supplerer denne 
forordning, bør de fastlægges ved hjælp af 
delegerede retsakter. FADO bør desuden 
give visse brugere adgang til oplysninger 
om nye forfalskningsmetoder, der 
afsløres, og om nye ægte dokumenter, der 
er i omløb.

Or. en

Ændringsforslag 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Forslag til forordning
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(82) FADO-systemet bør bevare sin 
flerstrengede struktur for at levere 
forskellige niveauer af information om 
dokumenter til forskellige interessenter, 
herunder den brede offentlighed.

(82) FADO bør stille oplysninger til 
rådighed for interessenter, herunder den 
brede offentlighed, med forskellige 
begrænsningsniveauer alt afhængigt af 
hvor følsomme dokumenterne er.

Or. en

Ændringsforslag 49
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83a) Denne forordning bør ikke berøre 
retten til international beskyttelse, således 
som det er nedfældet i international 
lovgivning og EU-retten.

Or. es

Ændringsforslag 50
Sira Rego

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) Der bør i denne forordning tages 
hensyn til, at anvendelsen af falske eller 
forfalskede identitetsdokumenter er en 
nødvendighed for de fleste flygtninge på 
grund af manglen på lovlige og sikre 
adgangsveje til Unionen. Denne 
omstændighed anerkendes i artikel 31 i 
konventionen om flygtninges retsstilling, 
som forbyder stater at straffe flygtninge, 
der rejser ind på deres område på 
irregulær vis.

Or. es
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Ændringsforslag 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Betragtning 101 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(101a) For at sikre en effektiv 
gennemførelse af FADO-systemet bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
henhold til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tillægges Kommissionen for så vidt angår 
fastsættelse af foranstaltninger, der giver 
adgang til FADO for de myndigheder i 
medlemsstaterne, der er kompetente med 
hensyn til dokumentfalsk, og fastsættelse 
af foranstaltninger, der giver begrænset 
adgang til FADO for tredjeparter såsom 
luftfartsselskaber, EU-institutioner, -
organer, -kontorer og -agenturer, 
tredjelande og internationale 
organisationer. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80 udgår
1.
Agenturet overtager og driver systemet for 
falske og ægte dokumenter online 
(FADO), som er en database, der skal 
indeholde oplysninger om ægte rejse- og 
opholdsdokumenter udstedt af 
medlemsstater, tredjelande, territoriale 
enheder, internationale organisationer og 
andre enheder, der er omfattet af 
international ret, og om forfalskninger 
heraf. FADO-systemet må ikke indeholde 
personoplysninger.
Medlemsstaterne indberetter de data, der i 
øjeblikket anvendes i FADO, til det nye 
system.
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter efter proceduren 
i artikel 117, stk. 2, med henblik på at:
a) fastsætte de tekniske specifikationer for 
FADO i overensstemmelse med høje 
standarder
b) indføre procedurer for kontrol og 
verifikation af oplysningerne i FADO.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel erstattes af senere ændringer.

Ændringsforslag 53
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet overtager og driver systemet for 
falske og ægte dokumenter online (FADO), 
som er en database, der skal indeholde 
oplysninger om ægte rejse- og 
opholdsdokumenter udstedt af 
medlemsstater, tredjelande, territoriale 
enheder, internationale organisationer og 
andre enheder, der er omfattet af 
international ret, og om forfalskninger 
heraf. FADO-systemet må ikke indeholde 
personoplysninger.

Agenturet overtager og driver systemet for 
falske og ægte dokumenter online (FADO), 
som er en database, der skal indeholde 
oplysninger om ægte rejse- og 
opholdsdokumenter udstedt af 
medlemsstater, tredjelande, territoriale 
enheder, internationale organisationer og 
andre enheder, der er omfattet af 
international ret, og om forfalskninger 
heraf. FADO må kun indeholde 
personoplysninger i det omfang, de 
forekommer i dokumentmodeller og i 
ægte og forfalskede dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 54
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FADO-systemet må ikke indeholde 
nogen personoplysninger.

Or. es

Ændringsforslag 55
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Agenturet sikrer, at de 
myndigheder i medlemsstaterne, der er 
kompetente med hensyn til at identificere 
falske eller forfalskede dokumenter, 
garanterer adgang til retten til 
international beskyttelse.
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Or. es

Ændringsforslag 56
Sira Rego

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. FADO-systemet tillader ikke, at 
der gives adgang til systemet til:
a) tredjelande
b) internationale organisationer
c) tredjeparter af enhver anden art, f.eks. 
luftfartsselskaber
d) den brede offentlighed.
Hvis en anden aktør end de myndigheder i 
hver medlemsstat, der er ansvarlige for 
grænsekontrol, gives begrænset adgang til 
FADO-systemet, skal Kommissionen 
sørge for dette ved hjælp af en delegeret 
retsakt.

Or. es

Ændringsforslag 57
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Kategorier af dokumenter og oplysninger 
i FADO
1. FADO omfatter følgende:
a) oplysninger, herunder billeder, om 
ægte dokumenter og deres 
sikkerhedselementer
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b) oplysninger, herunder billeder, om 
falske dokumenter, forfalskede eller 
efterlignede dokumenter eller 
pseudodokumenter og deres 
forfalskningskendetegn
c) kortfattede oplysninger om 
forfalskningsteknikker
d) kortfattede oplysninger om 
sikkerhedselementerne i ægte dokumenter
e) statistikker over afslørede falske 
dokumenter
f) anbefalinger om effektive måder at 
afsløre specifikke forfalskningsmetoder 
på.
FADO kan også indeholde håndbøger, 
kontaktlister og oplysninger om gyldige 
rejsedokumenter og medlemsstaternes 
anerkendelse heraf samt andre nyttige 
relaterede oplysninger.
FADO må kun indeholde 
personoplysninger i det omfang, de 
forekommer i dokumentmodeller og 
forfalskede dokumenter. Medlemsstaterne 
sikrer, at de personer, hvis 
personoplysninger anvendes i 
dokumentmodeller, har meldt sig frivilligt 
hertil, herunder til behandling af deres 
personoplysninger i FADO. Det er ikke 
muligt at identificere en person ud fra 
personoplysningerne uden yderligere 
oplysninger eller at søge 
personoplysninger i FADO-systemet. 
Personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, 
litra a), i forordning (EU) 2018/1725.
2. Medlemsstaterne overfører hurtigst 
muligt de oplysninger om ægte og falske 
dokumenter, som de kontrollerer, til Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning ("agenturet").

Or. en

Begrundelse

Behandlingen kan ikke baseres på samtykke, ellers ville personen have ret til at trække den 
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tilbage, og dokumentmodellerne ville skulle slettes. Vi bør undgå "ejerskab"/"besiddelse" af 
data. "Kontrol" er den tekniske term i databeskyttelseslovgivningen.

Ændringsforslag 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Anvendelsesområde

FADO indeholder oplysninger om ægte 
rejse-, identitets-, opholds- og 
civilstandsdokumenter, kørekort, 
registreringsattester, der er udstedt af 
medlemsstater, og forfalskede udgaver af 
sådanne dokumenter, som de er i 
besiddelse af, og kan også indeholde 
andre relaterede officielle dokumenter, 
der benyttes i forbindelse med ansøgning 
om rejse-, opholds- eller 
identitetsdokumenter, som udstedes af 
medlemsstater og, efter 
omstændighederne, af tredjelande, 
territoriale enheder, internationale 
organisationer og andre enheder, som er 
underlagt international ret, og 
oplysninger om forfalskninger heraf.

Or. en

Begrundelse

Der findes for mange mulige dokumenter, som medlemsstaterne er i besiddelse af, og som kan 
være kildedokumenter eller lignende, der danner grundlag for udstedelse af rejse-, opholds- 
eller identitetsdokumenter. Medlemsstaterne bør kunne indlæse kildedokumenter eller 
lignende i FADO, men bør ikke være forpligtet hertil.

Ændringsforslag 59
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Agenturets behandling af 

personoplysninger
I forbindelse med behandling af 
personoplysninger anvender agenturet 
forordning (EU) 2018/1725.
Personoplysninger uploades kun til 
FADO i det omfang, de er strengt 
nødvendige for at beskrive eller illustrere 
forfalskningsmetoden.
Agenturet sikrer, at personoplysninger 
minimeres i overensstemmelse med 
FADO's formål.

Or. en

Ændringsforslag 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80a
Anvendelsesområde

FADO indeholder oplysninger om ægte 
rejse-, identitets- og opholds- og 
civilstandsdokumenter, kørekort, 
registreringsattester og andre relaterede 
officielle dokumenter, der er udstedt af 
medlemsstater, tredjelande, territoriale 
enheder, internationale organisationer og 
andre enheder, som er underlagt 
international ret, og oplysninger om 
forfalskninger heraf.

Or. en

Ændringsforslag 61
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Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 80 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80b
Kategorier af dokumenter og oplysninger 

i FADO
1. FADO omfatter følgende:
a) oplysninger, herunder billeder, om 
ægte dokumenter og deres 
sikkerhedselementer
b) oplysninger, herunder billeder, om 
falske dokumenter, forfalskede eller 
efterlignede dokumenter eller 
pseudodokumenter og deres 
forfalskningskendetegn
c) kortfattede oplysninger om 
forfalskningsteknikker
d) kortfattede oplysninger om 
sikkerhedselementerne i ægte dokumenter
e) statistikker over afslørede falske 
dokumenter
f) anbefalinger om effektive måder at 
afsløre specifikke forfalskningsmetoder 
på.
FADO kan også indeholde håndbøger, 
kontaktlister og oplysninger om gyldige 
rejsedokumenter og medlemsstaternes 
anerkendelse heraf samt andre nyttige 
relaterede oplysninger.
FADO må ikke indeholde 
personoplysninger, undtagen 
ansigtsbilleder, for så vidt som 
sikkerhedselementerne i et dokument ikke 
kan adskilles fra disse ansigtsbilleder, 
eller hvis et falsk, forfalsket eller 
efterlignet dokument eller et 
pseudodokument efterligner 
sikkerhedselementer, der ikke kan 
adskilles fra et ansigtsbillede. Der må ikke 
lagres nogen alfanumeriske 
personoplysninger i FADO. 
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Medlemsstaterne sikrer, at de personer, 
hvis personoplysninger anvendes i 
dokumentmodeller, har givet deres 
samtykke, herunder til behandling af 
deres personoplysninger i FADO.
2. Medlemsstaterne fremsender de 
oplysninger om ægte og falske rejse-, 
identitets-, opholds- og 
civilstatusdokumenter, kørekort og 
registreringsattester, som de er i 
besiddelse af, til Det Europæiske Agentur 
for Grænse- og Kystbevogtning 
("agenturet"). Medlemsstaterne kan også 
fremsende agenturet oplysninger om 
andre ægte officielle dokumenter, der 
benyttes i forbindelse med ansøgning om 
rejse-, opholds- eller 
identitetsdokumenter, der udstedes af 
medlemsstaterne, eller forfalskninger af 
disse dokumenter.

Or. en

Begrundelse

Eftersom behovet for at lagre personoplysninger er begrænset til ansigtsbilleder, der er 
knyttet til sikkerhedselementer i dokumenterne, bør FADO-systemet kun lagre denne type 
personoplysninger. Der findes for mange mulige dokumenter, som medlemsstaterne er i 
besiddelse af, og som kan være kildedokumenter eller lignende, der danner grundlag for 
udstedelse af rejse-, opholds- eller identitetsdokumenter. Medlemsstaterne bør kunne indlæse 
sådanne dokumenter i FADO, men bør ikke være forpligtet hertil.

Ændringsforslag 62
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 80 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80b
FADO's struktur og adgang til systemet
FADO's struktur skal gøre det muligt for:
a) særlige dokumenteksperter hos de 
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myndigheder i medlemsstaterne, der er 
kompetente med hensyn til 
dokumentfalsk, såsom grænsepoliti og 
andre retshåndhævende myndigheder, at 
få ubegrænset adgang til systemet
b) myndigheder i medlemsstaterne, der 
ikke har brug for detaljerede oplysninger 
om sikkerhedselementer i og forfalskning 
af dokumenter, at få begrænset adgang til 
systemet
c) tredjeparter såsom EU-institutioner, -
organer, -kontorer og -agenturer at få 
begrænset adgang til systemet, hvis og for 
så vidt som de har brug for adgang til 
oplysninger om sikkerhedselementer i og 
forfalskning af dokumenter
d) tredjeparter såsom tredjelande eller 
internationale organisationer, der ikke 
har brug for detaljerede oplysninger om 
sikkerhedselementer i og forfalskning af 
dokumenter, at få begrænset adgang til 
systemet, men må ikke give dem adgang 
til personoplysninger, der ikke er omfattet 
af den pågældende persons frivillige 
aftale
e) tredjeparter såsom luftfartsselskaber, 
der ikke har brug for detaljerede 
oplysninger om sikkerhedselementer i og 
forfalskning af dokumenter, at få 
begrænset adgang til systemet, men må 
ikke give dem adgang til 
personoplysninger
f) offentligheden at få begrænset adgang 
til systemet for at se dokumentmodeller, 
men må ikke give den adgang til 
personoplysninger, der ikke er omfattet af 
den pågældende persons samtykke; 
offentligheden gives kun adgang til 
offentlige oplysninger om 
sikkerhedselementer.

Or. en

Begrundelse

Luftfartsselskaber og andre private enheder bør have mere begrænset adgang end tredjelande 
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eller internationale organisationer.

Ændringsforslag 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Forslag til forordning
Artikel 80 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80b
FADO's struktur

FADO's struktur skal muliggøre 
forskellige niveauer af adgang til systemet 
for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, f.eks. grænsepoliti, 
andre retshåndhævende myndigheder 
eller andre tredjeparter i 
overensstemmelse med artikel (X), samt 
offentlig adgang. 

Or. en

Begrundelse

Artikel (X) står for den artikel, der fastsætter gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 64
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 80 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80b
Ikrafttrædelse og gennemførelse

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den ... [to år efter denne 
forordnings ikrafttræden].
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Or. en

Ændringsforslag 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Forslag til forordning
Artikel 80 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80c
Agenturets ansvarsområder

1. Agenturet er ansvarligt for oprettelsen 
af FADO i overensstemmelse med denne 
forordning. Agenturet sikrer, at FADO 
fungerer 24 timer i døgnet, syv dage om 
ugen, og sørger for at vedligeholde og 
ajourføre det.
2. Agenturet yder medlemsstaternes 
kompetente myndigheder bistand i nær 
realtid til afsløring og identifikation af 
forfalskede dokumenter.
3. Agenturet er ansvarligt for at uploade 
de oplysninger, der modtages fra 
medlemsstaterne, rettidigt og effektivt for 
at sikre oplysningernes ensartethed og 
kvalitet og samtidig sikre overholdelse af 
princippet om dataminimering, jf. artikel 
4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 
2018/1725.
4. Agenturet er ansvarligt for at uploade 
oplysninger om dokumenter fra 
tredjelande, territoriale enheder, 
internationale organisationer og andre 
enheder, som er underlagt international 
ret, og oplysninger om forfalskninger 
heraf.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, hvilke foranstaltninger agenturet vil skulle træffe for at opfylde en 
forpligtelse til at "indsamle" dokumenter fra tredjelande, territoriale enheder og 
internationale organisationer. Det er logisk at uploade tilgængelige oplysninger om sådanne 
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dokumenter, men at stille krav til agenturet om at indsamle sådanne oplysninger ligger uden 
for denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 66
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 80 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80c
Agenturets behandling af 
personoplysninger
I forbindelse med behandling af 
personoplysninger anvender agenturet 
forordning (EU) 2018/1725.
Agenturet uploader kun 
personoplysninger i det omfang, det er 
strengt nødvendigt for at beskrive eller 
illustrere sikkerhedselementerne eller 
forfalskningsmetoden. Agenturet sikrer, 
at de pågældende oplysninger er 
tilstrækkeligt anonymiserede i det 
omfang, det kan ske på en måde, der 
forhindrer identifikation af en person 
gennem FADO uden yderligere data. Det 
er forbudt at identificere en person 
gennem FADO.
Tredjeparter, der har adgang til FADO, 
skal indgå en bindende aftale, som kan 
håndhæves, med agenturet om ikke at 
anvende FADO til identifikation af 
personer, hvis personoplysninger findes i 
FADO, jf. artikel 48, stk. 2, litra a), i 
forordning (EU) 2018/1725.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til forordningen om databeskyttelse i EU's institutioner og agenturer, også for at 
sikre, at garantierne fra artikel 48 finder anvendelse.
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Ændringsforslag 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Forslag til forordning
Artikel 80 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80c
Gennemførelsesforanstaltninger

Kommissionen vedtager, under 
hensyntagen til de pågældende 
dokumenters følsomme karakter, 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastlægge:
a) de tekniske specifikationer for 
indlæsning af oplysninger og lagring 
heraf i FADO i henhold til høje 
standarder
b) procedurerne for kontrol og 
verifikation af oplysningerne i FADO
c) foranstaltninger, der giver begrænset 
adgang på forskellige niveauer til FADO 
for tredjeparter såsom luftfartsselskaber, 
EU-institutioner, -organer, -kontorer og -
agenturer, tredjelande eller internationale 
organisationer.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
X(X).

Or. en

Begrundelse

Artikel X (X) står for artiklens stk. 2, som fastsætter udvalgsproceduren.

Ændringsforslag 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Forslag til forordning
Artikel 80 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 80d
FADO's struktur og adgang til systemet

FADO's struktur skal gøre det muligt for:
a) dokumenteksperter i de myndigheder i 
medlemsstaterne, der er kompetente med 
hensyn til dokumentfalsk, såsom 
grænsepoliti og andre retshåndhævende 
myndigheder, at få ubegrænset adgang til 
systemet
b) medlemsstaternes myndigheder og 
tredjeparter såsom EU-institutioner, -
organer, -kontorer og -agenturer at få 
begrænset adgang til systemet, hvis de har 
brug for adgang til begrænsede 
oplysninger om sikkerhedselementer i og 
forfalskning af dokumenter
c) tredjeparter såsom luftfartsselskaber, 
tredjelande eller internationale 
organisationer, der ikke har brug for 
detaljerede oplysninger om 
sikkerhedselementer i og forfalskning af 
dokumenter, at få begrænset adgang til 
systemet, men må ikke give dem adgang 
til personoplysninger, der ikke er omfattet 
af den pågældende persons samtykke
d) offentligheden at få begrænset adgang 
til systemet for at se dokumentmodeller, 
men må ikke give den adgang til 
personoplysninger, der ikke er omfattet af 
den pågældende persons samtykke; 
offentligheden gives kun adgang til 
offentlige oplysninger om 
sikkerhedselementer.

Or. en

Begrundelse

Hvis adgangen ikke er ubegrænset, foreligger der en begrænsning af mængden af oplysninger 
til denne bruger. I sådanne tilfælde vil brugeren have behov for visse oplysninger om 
sikkerhedselementer, men ikke alle oplysninger, jf. brugerkategorien i litra a). Der synes ikke 
at være nogen klar forskel mellem kategori b) og c) i udkastet til betænkning, og de kan derfor 
slås sammen for at opnå lovgivningsmæssig effektivitet.
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Ændringsforslag 69
Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 80 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80d
Ophævelse og overgangsbestemmelser
1. Fælles aktion 98/700/RIA ophæves med 
virkning fra datoen for Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings 
faktiske gennemførelse af systemet, som 
skal fastsættes ved en 
gennemførelsesretsakt, der vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 80i, stk. 
2.
2. Generalsekretariatet for Rådet 
overfører de nuværende FADO-data om 
ægte og falske dokumenter til systemet.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden "shall agree" i den engelske sprogudgave er en modstridende formulering. Når 
forordningen er trådt i kraft, vil overførelsen ske på grundlag af forordningen, og der bør 
ikke være behov for en yderligere aftale.

Ændringsforslag 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Forslag til forordning
Artikel 80 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80d
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved Rådets forordning (EF) nr. 
1683/951a. Dette udvalg er et udvalg som 
omhandlet i forordning (EU) nr. 
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182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.
_________________
1a Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 
29. maj 1995 om ensartet udformning af 
visa (EFT L 164 af 14.7.1995). 

Or. en

Ændringsforslag 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Forslag til forordning
Artikel 80 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80e
Agenturets behandling af 

personoplysninger
I forbindelse med behandling af 
personoplysninger anvender agenturet 
forordning (EU) 2018/1725. I henhold til 
artikel 80b uploader agenturet kun 
personoplysninger, i form af 
ansigtsbilleder, i det omfang at disse 
billeder er strengt nødvendige for at 
beskrive eller illustrere 
sikkerhedsfunktionen eller 
forfalskningsmetoden.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de foreslåede ændringer i artikel 80b bør der kun uploades 
ansigtsbilleder i FADO. Et ansigtsbillede kan ikke anonymiseres.

Ændringsforslag 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume
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Forslag til forordning
Artikel 80 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80f
Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter

1. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 80g vedrørende:
a) fastsættelse af foranstaltninger, der 
giver adgang til FADO for de 
myndigheder i medlemsstaterne, der er 
kompetente med hensyn til dokumentfalsk
b) fastsættelse af foranstaltninger, der 
giver begrænset adgang til FADO for 
tredjeparter såsom luftfartsselskaber, EU-
institutioner, -organer, -kontorer og -
agenturer, tredjelande og internationale 
organisationer
2. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel X 
vedrørende fastsættelse af:
a) tekniske specifikationer for indlæsning 
og lagring af oplysninger i systemet
b) procedurer for kontrol og verifikation 
af oplysningerne i systemet
c) fastsættelse af datoen for agenturets 
faktiske indførelse af FADO.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel X.

Or. en

Begrundelse

Elementerne i stk. 2, litra a) og b), er supplerende ikke-væsentlige bestemmelser i 
lovgivningen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. Elementerne i stk. 1, litra a), b) og 
c) kræver derimod ensartede betingelser for gennemførelse af forordningen i 
overensstemmelse med artikel 291 i TEUF.
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Ændringsforslag 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Forslag til forordning
Artikel 80 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80g
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 80f, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubestemt periode 
fra … [datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].
3. Den i artikel 80f, stk. 1, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 80f, stk. 1, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
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frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en


