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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 
 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges.  

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme 

for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om 

ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets 

afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226. 

(COM(2018)0478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2017)0478), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 16, stk. 2, artikel 74 og artikel 77, stk. 2, litra 

a), b), d) og e), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af 

hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C8-0002/2018), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0000/2018), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Med henblik på at forbedre 

forvaltningen af de ydre grænser, bidrage 

til at forebygge og bekæmpe ulovlig 

migration og bidrage til et højt 

sikkerhedsniveau inden for området med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed i 

(9) Med henblik på at forbedre 

forvaltningen af de ydre grænser, bidrage 

til at forebygge og bekæmpe ulovlig 

migration og bidrage til et højt 

sikkerhedsniveau inden for området med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed i 
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Unionen, herunder opretholdelse af den 

offentlige sikkerhed og den offentlige 

orden og beskyttelse af sikkerhed i 

medlemsstaterne, bør der skabes 

interoperabilitet mellem EU-

informationssystemer, navnlig [ind- og 

udrejsesystemet], 

visuminformationssystemet (VIS), [det 

europæiske system vedrørende 

rejseinformation og rejsetilladelse 

(ETIAS)], Eurodac, 

Schengeninformationssystemet (SIS) og 

[det europæiske informationssystem til 

udveksling af oplysninger fra 

strafferegistre vedrørende 

tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN)], så 

disse EU-informationssystemer og deres 

data supplerer hinanden. For at opnå dette 

bør der oprettes en europæisk søgeportal 

(ESP), en fælles biometrisk matchtjeneste 

(fælles BMS), et fælles identitetsregister og 

en multiidentitetsdetektor (MID) som 

interoperabilitetskomponenter. 

Unionen, herunder opretholdelse af den 

offentlige sikkerhed og den offentlige 

orden og beskyttelse af sikkerhed i 

medlemsstaterne, og at forbedre 

implementeringen af den fælles 

visumpolitik og bistå ved gennemgang af 

ansøgninger om international beskyttelse 

i den hensigt at bevare offentlighedens 

tillid til EU's migrations- og asylsystem, 

EU's sikkerhedsforanstaltninger og EU's 

evne til at forvalte de ydre grænser, bør 

der skabes interoperabilitet mellem EU-

informationssystemer, navnlig ind- og 

udrejsesystemet (EES), 

visuminformationssystemet (VIS), [det 

europæiske system vedrørende 

rejseinformation og rejsetilladelse 

(ETIAS)], Eurodac, 

Schengeninformationssystemet (SIS) og 

[det europæiske informationssystem til 

udveksling af oplysninger fra 

strafferegistre vedrørende 

tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN)], så 

disse EU-informationssystemer og deres 

data supplerer hinanden. For at opnå dette 

bør der oprettes en europæisk søgeportal 

(ESP), en fælles biometrisk matchtjeneste 

(fælles BMS), et fælles identitetsregister og 

en multiidentitetsdetektor (MID) som 

interoperabilitetskomponenter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Interoperabiliteten mellem EU-

informationssystemerne bør gøre det 

muligt for disse systemer at supplere 

hinanden for at lette en korrekt 

identifikation af personer, bidrage til at 

bekæmpe identitetssvig, forbedre og 

harmonisere datakvalitetskravene i de 

(10) Interoperabiliteten mellem EU-

informationssystemerne bør gøre det 

muligt for disse systemer at supplere 

hinanden for at lette en korrekt 

identifikation af personer, bidrage til at 

bekæmpe identitetssvig, forbedre og 

harmonisere datakvalitetskravene i de 
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enkelte EU-informationssystemer, lette den 

tekniske og praktiske gennemførelse i 

medlemsstaterne af EU's nuværende og 

fremtidige informationssystemer, styrke og 

forenkle datasikkerheden og de 

databeskyttelsesregler, der gælder for de 

respektive EU-informationssystemer, 

effektivisere de retshåndhævende 

myndigheders adgang til ind- og 

udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og Eurodac 

samt støtte formålene med ind- og 

udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, 

SIS og [ECRIS-TCN-systemet]. 

enkelte EU-informationssystemer, bidrage 

til at sikre virkningsfuld anvendelse af 

disse systemer, Europol-data og Interpol-

databaser ved at lette adgangen til dem for 

myndigheder i overensstemmelse med 

deres adgangsrettigheder og de mål og 

formål, der er opstillet i de retsakter, der 

gælder for de respektive systemer, og at 

styrke, forenkle og harmonisere 

datasikkerhed og de 

databeskyttelsesmekanismer, der styrer de 

respektive EU-informationssystemer, samt 

rationalisere og forenkle retshåndhævende 

myndigheders adgang til ind- og 

udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og Eurodac 

samt støtte formålene med ind- og 

udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, 

SIS og [ECRIS-TCN]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Den europæiske søgeportal (ESP) 

bør oprettes således, at den giver 

medlemsstaternes myndigheder og EU-

organerne bedre mulighed for at opnå 

hurtig, problemfri, effektiv, systematisk og 

kontrolleret adgang til de EU-

informationssystemer, Europol-data og 

Interpol-databaser, som de skal bruge for at 

udføre deres opgaver i overensstemmelse 

med deres adgangsrettigheder, og støtter 

formålene med ind- og udrejsesystemet, 

VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-

TCN-systemet] og Europol-dataene. Ved at 

gøre det muligt at søge samtidig i alle 

relevante EU-informationssystemer 

parallelt samt i Europol-dataene og 

Interpol-databaserne skal ESP fungere som 

en enkelt grænseflade eller 

"meddelelsesformidler" med hensyn til at 

(13) ESP bør oprettes således, at den 

giver medlemsstaternes myndigheder og 

EU-agenturerne bedre mulighed for at 

opnå adgang til de EU-

informationssystemer, Europol-data og 

Interpol-databaser, som de skal bruge for at 

udføre deres opgaver i overensstemmelse 

med deres adgangsrettigheder, og støtter 

formålene med ind- og udrejsesystemet, 

VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-

TCN] og Europol-dataene. Ved at gøre det 

muligt at søge samtidig i alle relevante EU-

informationssystemer parallelt samt i 

Europol-dataene og Interpol-databaserne 

skal ESP fungere som en enkelt 

grænseflade eller "meddelelsesformidler" 

med hensyn til at søge i forskellige centrale 

systemer og udtrække de nødvendige 

oplysninger problemfrit og under fuld 
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søge i forskellige centrale systemer og 

udtrække de nødvendige oplysninger 

problemfrit og under fuld overholdelse af 

de underliggende systemers krav til 

adgangskontrol og databeskyttelse. 

overholdelse af de underliggende 

systemers krav til adgangskontrol og 

databeskyttelse. 

 (Ændringen fra "EU-organerne" til "EU-

agenturerne" gælder for hele teksten. Hvis 

det vedtages, skal ændringerne foretages 

alle relevante steder). 

Or. en 

Begrundelse 

Ny artikel indsættes som artikel 37a for at afspejle nødvendigheden af, at alle 

interoperabilitetskomponenter bør sikre hurtig, gnidningsløs, effektiv og kontrolleret adgang 

såvel som fuld tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1. Dette bør ikke kun 

vedrøre den europæiske søgeportal. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at sikre hurtig og systematisk 

brug af alle EU-informationssystemer bør 

den europæiske søgeportal (ESP) anvendes 

til søgninger i det fælles identitetsregister, 

ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], 

Eurodac og [ECRIS-TCN-systemet]. Den 

nationale forbindelse til de forskellige EU-

informationssystemer bør dog fastholdes 

som et teknisk sikkerhedsnet. EU-

organerne bør ligeledes anvende ESP til at 

søge i det centrale SIS i overensstemmelse 

med deres adgangsrettigheder og for at 

udføre deres opgaver. ESP bør være et 

supplerende middel til søgninger i det 

centrale SIS, Europol-dataene og Interpol-

systemerne og supplere de eksisterende 

specifikke grænseflader. 

(16) For at sikre hurtig og systematisk 

brug af alle EU-informationssystemer bør 

den europæiske søgeportal (ESP) anvendes 

til søgninger i det fælles identitetsregister, 

ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], 

Eurodac og [ECRIS-TCN]. Der bør 

oprettes en central backup-portal på EU-

plan der kan yde de samme funktioner og 

med samme resultatopnåelse som den 

primære ESP for det tilfælde, at denne 

portal svigter. Den nationale forbindelse til 

de forskellige EU-informationssystemer 

bør dog fastholdes som et teknisk 

sikkerhedsnet. EU-agenturerne bør 

ligeledes anvende ESP til at søge i det 

centrale SIS i overensstemmelse med deres 

adgangsrettigheder og for at udføre deres 

opgaver. ESP bør være et supplerende 

middel til søgninger i det centrale SIS, 

Europol-data og Interpol-systemerne og 

supplere de eksisterende specifikke 
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grænseflader.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Biometriske data såsom 

fingeraftryk og ansigtsbilleder er unikke og 

derfor meget mere pålidelige end 

alfanumeriske data til at identificere en 

person. Den fælles biometriske 

matchtjeneste (fælles BMS) bør være et 

teknisk redskab, der skal styrke og lette de 

relevante EU-informationssystemers og de 

andre interoperabilitetskomponenters 

funktion. Det vigtigste formål med den 

fælles BMS bør være at lette 

identifikationen af en person, som kan 

være registreret i forskellige databaser, ved 

at matche dennes biometriske data på tværs 

af forskellige systemer og ved at anvende 

en unik teknologisk komponent i stedet for 

fem forskellige i hvert af de underliggende 

systemer. Den fælles BMS bør både 

bidrage til sikkerheden og give finansielle, 

vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige 

fordele ved at anvende en unik teknologisk 

komponent i stedet for forskellige i hvert af 

de underliggende systemer. Alle 

elektroniske 

fingeraftryksidentifikationssystemer, 

herunder dem, der i øjeblikket anvendes til 

Eurodac, VIS og SIS, anvender 

biometriske skabeloner, der består af data, 

der udledes af faktiske biometriske prøver. 

Den fælles BMS burde omgruppere og 

lagre alle disse biometriske skabeloner på 

ét enkelt sted for at lette sammenligninger 

på tværs af systemer ved hjælp af 

biometriske data og give stordriftsfordele 

med hensyn til at udvikle og opretholde 

EU's centrale systemer. 

(17) Biometriske data såsom 

fingeraftryk og ansigtsbilleder er unikke og 

derfor meget mere pålidelige end 

alfanumeriske data til at identificere en 

person. Den fælles BMS bør være et 

teknisk redskab, der skal styrke og lette de 

relevante EU-informationssystemer, og 

tilsikre effektiv anvendelse af Europol-

data og de andre 

interoperabilitetskomponenters funktion. 

Det vigtigste formål med den fælles BMS 

bør være at lette identifikationen af en 

person, som kan være registreret i 

forskellige databaser, ved at matche dennes 

biometriske data på tværs af forskellige 

EU-informationssystemer og ved at 

anvende en unik teknologisk komponent i 

stedet for fem forskellige i hvert af de 

underliggende systemer. Den fælles BMS 

bør både bidrage til sikkerheden og give 

finansielle, vedligeholdelsesmæssige og 

driftsmæssige fordele ved at anvende en 

unik teknologisk komponent i stedet for 

forskellige i hvert af de underliggende 

systemer. Alle elektroniske 

fingeraftryksidentifikationssystemer, 

herunder dem, der i øjeblikket anvendes til 

Eurodac, VIS og SIS, anvender 

biometriske skabeloner, der består af data, 

der udledes af faktiske biometriske prøver. 

Den fælles BMS burde omgruppere og 

lagre alle disse biometriske skabeloner på 

ét enkelt sted for at lette sammenligninger 

på tværs af systemer ved hjælp af 

biometriske data og give stordriftsfordele 

med hensyn til at udvikle og opretholde 
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EU's centrale systemer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Det fælles identitetsregister bør 

være et fælles register over identitetsdata 

og biometriske data for 

tredjelandsstatsborgere, der er registreret i 

ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], 

Eurodac og [ECRIS-TCN-systemet], og 

fungere som den fælles komponent mellem 

disse systemer til lagring af disse data og 

muliggøre søgninger deri. 

(25) CIR bør være et fælles register over 

identitetsdata og biometriske data for 

tredjelandsstatsborgere, der er registreret i 

ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], 

Eurodac og [ECRIS-TCN], og fungere som 

den fælles komponent mellem disse 

systemer til lagring af disse data og 

muliggøre søgninger deri. Der bør oprettes 

et centralt identitetsregister på EU-plan, 

der kan yde de samme funktioner og med 

samme resultatopnåelse som det primære 

identitetsregister for det tilfælde, at dette 

register svigter.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at sikre en korrekt 

identifikation af en person skal 

medlemsstaternes kompetente 

myndigheder med ansvar for forebyggelse 

og bekæmpelse af irregulær migration og 

de kompetente myndigheder i henhold til 

artikel 3, stk. 7, i direktiv 2016/680 have 

mulighed for at foretage søgninger i det 

fælles identitetsregister med den 

pågældende persons biometriske data, som 

blev indsamlet under en identitetskontrol.  

(27) Hvis en medlemsstats 

politimyndighed ikke har kunnet 

identificere en person ud fra en søgning i 

det fælles identitetsregister ved brug af et 

rejsedokument eller identitetsdata 

udleveret af den pågældende, eller hvis 

der hersker tvivl om ægtheden af 

rejsedokumentet eller dets ihændehavers 

identitet, skal medlemsstaternes 

kompetente myndigheder med ansvar for 

forebyggelse og bekæmpelse af irregulær 
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migration og de kompetente myndigheder i 

henhold til artikel 3, stk. 7, i direktiv 

2016/680 have mulighed for at foretage 

søgninger i det fælles identitetsregister med 

den pågældende persons biometriske data, 

som blev indsamlet under en 

identitetskontrol med henblik på at sikre 

korrekt identificering af den pågældende. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Hvis en persons biometriske data 

ikke kan bruges, eller hvis søgningen med 

disse data ikke lykkes, bør søgningen 

foretages med identitetsdata for den 

pågældende person i kombination med 

rejsedokumentdata. Hvis søgningen viser, 

at data om denne person er lagret i det 

fælles identitetsregister, bør 

medlemsstaternes myndigheder have 

adgang til denne persons identitetsdata, 

som er lagret i det fælles identitetsregister, 

uden at skulle angive, hvilket EU-

informationssystem dataene findes i. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Multiidentitetsdetektoren (MID) 

bør oprette og lagre links mellem data i de 

forskellige EU-informationssystemer med 

henblik på at påvise flere identiteter, både 

(37) MID bør oprette og lagre links 

mellem data i de forskellige EU-

informationssystemer med henblik på at 

påvise flere identiteter, både for at lette 
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for at lette identitetskontrollen af rejsende i 

god tro og bekæmpe identitetssvig. MID 

bør kun indeholde links mellem personer, 

der optræder i mere end ét EU-

informationssystem, og være strengt 

begrænset til de data, som er nødvendige 

for at verificere, at en person er registreret 

lovligt eller ulovligt under forskellige 

biografiske identiteter i forskellige 

systemer, eller for at præcisere, at to 

personer med lignende biografiske data 

måske ikke er den samme person. 

Databehandling gennem den europæiske 

søgeportal (ESP) og den fælles 

biometriske matchtjeneste (fælles BMS) 

for at forbinde de enkelte filer på tværs af 

de individuelle systemer bør holdes på et 

absolut minimum og er derfor begrænset til 

påvisning af flere identiteter på det 

tidspunkt, hvor nye data føjes til et af de 

informationssystemer, der indgår i det 

fælles identitetsregister og i SIS. MID bør 

omfatte sikkerhedsforanstaltninger mod 

potentiel forskelsbehandling eller 

ugunstige afgørelser vedrørende personer 

med flere lovlige identiteter. 

identitetskontrollen af rejsende i god tro og 

bekæmpe identitetssvig. MID bør kun 

indeholde links mellem personer, der 

optræder i mere end ét EU-

informationssystem, og være strengt 

begrænset til de data, som er nødvendige 

for at verificere, at en person er registreret 

lovligt eller ulovligt under forskellige 

biografiske identiteter i forskellige 

systemer, eller for at præcisere, at to 

personer med lignende biografiske data 

måske ikke er den samme person. 

Databehandling gennem ESP og den fælles 

BMS for at forbinde de enkelte filer på 

tværs af de individuelle systemer og 

Europol-databasen bør holdes på et 

absolut minimum og er derfor begrænset til 

påvisning af flere identiteter på det 

tidspunkt, hvor nye data føjes til et af de 

EU-informationssystemer, der indgår i det 

fælles identitetsregister og i SIS. MID bør 

omfatte sikkerhedsforanstaltninger mod 

potentiel forskelsbehandling eller 

ugunstige afgørelser vedrørende personer 

med flere lovlige identiteter.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 43 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (43a) eu-LISA bør udvikle og bestyre 

alle interoperabilitetskomponenter på en 

sådan måde, at der tilsikres hurtig, 

effektiv og kontrolleret adgang og 

uindskrænket rådighed af sådanne 

komponenter med en svartid, der stemmer 

overens med 

medlemsstatsmyndighedernes 

operationelle behov. 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 52 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(52) "(...) Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse blev 

hørt i henhold til artikel 28, stk. 2, i 

forordning (EF) nr. 45/2001, og afgav 

udtalelse den [...]." 

(52) Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse er blevet hørt i 

overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i 

forordning (EF) nr. 45/2001 og har afgivet 

udtalelse den 16. april 2018.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 53 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(53) For så vidt angår fortrolighed bør 

de relevante bestemmelser i vedtægten for 

tjenestemænd i Den Europæiske Union og 

ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 

ansatte finde anvendelse på de 

tjenestemænd eller øvrige ansatte, hvis 

arbejde har forbindelse til SIS. 

(53) For så vidt angår fortrolighed bør 

de relevante bestemmelser i vedtægten for 

tjenestemænd i Den Europæiske Union og 

ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 

ansatte finde anvendelse på de 

tjenestemænd og øvrige ansatte, hvis 

arbejde har forbindelse til de data, hvortil 

der er givet adgang gennem en hvilken 

som helst af 

interoperabilitetskomponenterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 58 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(58) Dog vil der være behov for en 

ændring af forordning (EU) 2016/399 for 

udgår 
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at tilføje forpligtelsen for grænsevagterne 

til at henvise en tredjelandsstatsborger til 

kontrol i anden linje, såfremt anvendelsen 

af multiidentitetsdetektoren (MID) via den 

europæiske søgeportal (ESP) viser et gult 

eller rødt link, for ikke at forlænge 

ventetiden ved kontrollen i første linje. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 59 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(59) Hvis forespørgslen i 

multiidentitetsdetektoren (MID) gennem 

den europæiske søgeportal (ESP) 

resulterer i et gult link eller viser et rødt 

link, bør grænsevagten i anden linje 

benytte det fælles identitetsregister eller 

Schengeninformationssystemet eller 

begge til at vurdere oplysningerne om den 

person, der kontrolleres, for manuelt at 

verificere dennes anden identitet og 

tilpasse farven på linket, hvis det er 

nødvendigt. 

(59) Hvis forespørgslen i MID gennem 

ESP resulterer i et gult link eller viser et 

rødt link, bør grænsevagten konsultere CIR 

eller SIS eller begge for at vurdere 

oplysningerne om den person, der 

kontrolleres, for manuelt at verificere 

dennes anden identitet og tilpasse farven på 

linket, hvis det er nødvendigt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning fastsætter 

sammen med [forordning 2018/xx om 

interoperabilitet i politisamarbejde og 

retligt samarbejde, asyl og migration] en 

ramme, der skal sikre interoperabilitet 

mellem ind-og udrejsesystemet, 

1. Denne forordning fastsætter 

sammen med [forordning 2018/xx om 

interoperabilitet i politisamarbejde og 

retligt samarbejde, asyl og migration] en 

ramme, der skal sikre interoperabilitet 

mellem ind-og udrejsesystemet, 
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visuminformationssystemet (VIS), [EU-

systemet vedrørende rejseinformation og 

rejsetilladelse (ETIAS)], Eurodac og 

Schengeninformationssystemet (SIS) og 

[det europæiske informationssystem til 

udveksling af oplysninger fra 

strafferegistre vedrørende 

tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN)], 

således at disse systemer og data kan 

supplere hinanden. 

visuminformationssystemet (VIS), [EU-

systemet vedrørende rejseinformation og 

rejsetilladelse (ETIAS)], Eurodac og 

Schengeninformationssystemet (SIS) og 

[det europæiske informationssystem til 

udveksling af oplysninger fra 

strafferegistre vedrørende 

tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN)]. 

Or. en 

Begrundelse 

Sidste del af dette afsnit som foreslået af Kommissionen er hverken letforståeligt i sin hensigt 

eller forekommer nødvendigt. Det bør derfor udgå. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Denne forordning fastsætter også 

bestemmelser om datakvalitetskrav, om et 

universelt meddelelsesformat (UMF) og 

om et centralt register til rapportering og 

statistik (CRRS) og fastsætter 

ansvarsområderne for medlemsstaterne og 

Agenturet for den Operationelle 

Forvaltning af Store IT-Systemer inden for 

Området med Frihed, Sikkerhed og 

Retfærdighed (eu-LISA) med hensyn til 

udformning og drift af 

interoperabilitetskomponenterne. 

3. Denne forordning fastsætter også 

bestemmelser om datakvalitetskrav, om et 

universelt meddelelsesformat (UMF) og 

om et centralt register til rapportering og 

statistik (CRRS) og fastsætter 

ansvarsområderne for medlemsstaterne og 

Agenturet for den Operationelle 

Forvaltning af Store IT-Systemer inden for 

Området med Frihed, Sikkerhed og 

Retfærdighed (eu-LISA) med hensyn til 

udformning, udvikling og drift af 

interoperabilitetskomponenterne.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Denne forordning tilpasser også 

procedurer og betingelser for adgangen for 

medlemsstaternes retshåndhævende 

myndigheder og Den Europæiske Unions 

Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde 

(Europol) til ind- og udrejsesystemet, 

visuminformationssystemet (VIS), [EU-

systemet vedrørende rejseinformation og 

rejsetilladelse (ETIAS)] og Eurodac med 

henblik på forebyggelse, opdagelse og 

efterforskning af terrorhandlinger og andre 

alvorlige strafbare handlinger, der 

henhører under deres kompetence. 

4. Denne forordning tilpasser også 

procedurer og betingelser for adgangen for 

medlemsstaternes udpegede myndigheder 

og Den Europæiske Unions Agentur for 

Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) til 

ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og 

Eurodac med henblik på forebyggelse, 

opdagelse og efterforskning af 

terrorhandlinger og andre alvorlige 

strafbare handlinger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Denne forordning muliggør også 

verifikation af en persons forskellige 

identiteter lagret i EU-

informationssystemer, der er omfattet af 

denne forordning, og identiteter påvist af 

interoperabilitetskomponenterne opstillet i 

stk. 2. Denne forordning opstiller også 

mulighed for, at medlemsstaterne kan 

anvende deres nationale 

lovgivningsprocedurer til at hjemle 

politimyndighederne til at lave 

forespørgsler til det fælles 

identitetsregister med det formål at 

identificere en person.  

Or. en 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Mål om interoperabilitet Mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) sikre korrekt identifikation af 

personer 

a) befordre korrekt identifikation af 

tredjelandsstatsborgere registreret i EU-

informationssystemerne  

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) forbedre og harmonisere 

datakvalitetskrav i de respektive EU-

informationssystemer 

c) forbedre og harmonisere kvaliteten 

af de data, der lagres i EU-

informationssystemerne  

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) lette den tekniske og operationelle 

gennemførelse i medlemsstaterne af 

eksisterende og fremtidige EU-

informationssystemer 

d) bidrage til at sikre virkningsfuld 

anvendelse af EU-

informationssystemerne, Europol-data og 

Interpol-databaserne ved at lette 

adgangen til disse for myndighederne i 

overensstemmelse med deres 

adgangsrettigheder og de mål og formål, 

der er fastlagt i retsakterne for forvaltning 

af de respektive systemer  

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) effektivisere betingelserne for 

retshåndhævende myndigheders adgang til 

ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og 

Eurodac 

f) effektivisere og forenkle 

betingelserne for retshåndhævende 

myndigheders adgang til ind- og 

udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og Eurodac  

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. "grænsemyndighed": den 

grænsevagt, der i overensstemmelse med 

national ret er udpeget til at foretage ind- 

og udrejsekontrol 

3) "grænsemyndigheder": de 

grænsevagter, der i overensstemmelse med 

national lovgivning er udpeget til at 

foretage ind- og udrejsekontrol som 

defineret i artikel 2, stk. 11, i forordning 

(EU) 2016/399  

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10. "fingeraftryksdata": data om en 

persons fingeraftryk 

10) "daktyloskopiske data": data om 

fingeraftryk og håndfladeaftryk, som på 

grund af deres unikke mønster og detaljer 

gør det muligt at foretage præcise og 

endegyldige sammenligninger vedrørende 

en persons identitet  

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

18. "EU-informationssystemer": de 

store IT-systemer, som forvaltes af eu-

LISA 

18) "EU-informationssystemer": EES, 

VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS og [ECRIS-

TCN], som forvaltes af eu-LISA  

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

19. "Europol-data": de 

personoplysninger, der forelægges Europol 

til de formål, der er omhandlet i artikel 18, 

stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/794 

19) "Europol-data": de 

personoplysninger, der behandles af 

Europol til de formål, der er omhandlet i 

artikel 18, stk. 2, litra a)-c), i forordning 

(EU) 2016/794 

Or. en 



 

PE622.263v03-00 20/95 PR\1159909DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

25. »terrorhandling« en 

lovovertrædelse i henhold til national ret, 

der svarer til eller er ligestillet med en af 

de i direktiv (EU) 2017/541 omhandlede 

lovovertrædelser 

25) "terrorhandling": en 

lovovertrædelse i henhold til national ret, 

der svarer til en af de i direktiv (EU) 

2017/541, artikel 3 til 14 omhandlede 

lovovertrædelser, eller er ligestillet med en 

af disse lovovertrædelser for de 

medlemsstaters vedkommende, som ikke 

er omfattet af dette direktiv 

Or. en 

Begrundelse 

Det foreslås at udspecificere, at begrebet "er ligestillet med" kun gælder for de lande, der 

ikke er bundet af terrordirektivet. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

31. "SIS": 

Schengeninformationssystemet som 

omhandlet [i SIS-forordningen inden for 

grænsekontrol, SIS-forordningen inden for 

retshåndhævelse og SIS-forordningen 

inden for ulovlig tilbagevenden] 

31) "SIS": 

Schengeninformationssystemet som 

omhandlet [i SIS-forordningen inden for 

grænsekontrol, SIS-forordningen inden for 

retshåndhævelse og SIS-forordningen 

inden for tilbagevenden] 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

Or. en 

Begrundelse 

Rettelse af fejl. 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

33. "ESP": den europæiske 

søgeportal som omhandlet i artikel 6 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er ikke en definition, men forklaring på en forkortelse. Forkortelserne fremsættes og 

forklares i artikel 1. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

34. "fælles BMS": den fælles 

biometriske matchtjeneste som omhandlet 

i artikel 15 "det fælles identitetsregister": 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er ikke en definition, men forklaring på en forkortelse. Forkortelserne fremsættes og 

forklares i artikel 1. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

35. det fælles identitetsregister som 

omhandlet i artikel 17 

udgår 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette er ikke en definition, men forklaring på en forkortelse. Forkortelserne fremsættes og 

forklares i artikel 1. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

36. "MID": multiidentitetsdetektoren 

som omhandlet i artikel 25 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er ikke en definition, men forklaring på en forkortelse. Forkortelserne fremsættes og 

forklares i artikel 1. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

37. "CRRS": det centrale register for 

rapportering og statistik som omhandlet i 

artikel 39. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er ikke en definition, men forklaring på en forkortelse. Forkortelserne fremsættes og 

forklares i artikel 1. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ikke-forskelsbehandling Ikkeforskelsbehandling og grundlæggende 

rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Behandling af personoplysninger i henhold 

til denne forordning må ikke medføre 

forskelsbehandling af en person på grund 

af køn, race eller etnisk oprindelse, 

religion eller tro, handicap, alder eller 

seksuel orientering. Den skal fuldt ud 

respektere den menneskelige værdighed og 

integritet. Der skal tages særligt hensyn til 

børn, ældre og personer med handicap. 

Behandling af personoplysninger i henhold 

til denne forordning må ikke medføre 

forskelsbehandling af en person på grund 

af køn, race, hudfarve, etnisk eller social 

oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 

religion eller tro, politiske eller andre 

anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 

mindretal, formue, fødsel, handicap, alder 

eller seksuel orientering. Den skal fuldt ud 

respektere den menneskelige værdighed og 

integritet og de grundlæggende 

rettigheder, herunder retten til respekt for 

privatliv og beskyttelse af 

personoplysninger. Der skal tages særligt 

hensyn til børn, ældre og personer med 

handicap. Hensynet til barnets tarv 

kommer i første række. 

Or. en 

Begrundelse 

Det foreslås at afstemme denne artikel med den aftale, der er indgået om ETIAS og dermed 

afstemme den med det grundlag, der er lagt med chartrets artikel 21. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der oprettes en europæisk 

søgeportal (ESP) med henblik på at sikre, 

at medlemsstaternes myndigheder og EU-

organerne har hurtig, problemfri, effektiv, 

systematisk og kontrolleret adgang til de 

EU-informationssystemer, Europol-data og 

Interpol-databaser, som de skal bruge til at 

udføre deres opgaver i overensstemmelse 

med deres adgangsret, og for at 

understøtte målene i ind- og 

udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, 

SIS, [ECRIS-TCN-systemet] og Europol-

dataene. 

1. Der oprettes en europæisk 

søgeportal (ESP) med henblik på at skabe 

lettere adgang for medlemsstaternes 

myndigheder og EU-agenturerne til de 

EU-informationssystemer, Europol-data og 

Interpol-databaser i udførelsen af deres 

opgaver og i overensstemmelse med deres 

adgangsret og målene og formålene i ind- 

og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], 

Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN-systemet] og 

Europol-data. 

Or. en 

Begrundelse 

Ny artikel indsættes som artikel 37a for at afspejle nødvendigheden af, at alle 

interoperabilitetskomponenter (ikke kun ESP) bør sikre hurtig, gnidningsløs, effektiv og 

kontrolleret adgang såvel som fuld tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en sikker kommunikationskanal 

mellem ESP, medlemsstaterne og de EU-

organer, der har ret til at bruge ESP i 

overensstemmelse med EU-retten 

b) en sikker kommunikationskanal 

mellem ESP, medlemsstaterne og de EU-

agenturer, der har ret til at bruge ESP 

Or. en 

Begrundelse 

Henvisningen til EU-retten er omfattet af stk. 1. Den hører ikke hjemme i det stykke, der 

beskriver IT-systemets struktur. Endvidere er termen "EU-retten" ikke tilstrækkelig nøjagtig. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) en central backup-portal på EU-

plan, der kan yde de samme funktioner og 

med samme resultatopnåelse som den 

primære ESP for det tilfælde, at denne 

portal svigter. ESP og backup-ESP 

placeres på eu-LISA's tekniske anlæg.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Brugen af ESP er forbeholdt 

medlemsstaternes myndigheder og de EU-

organer, der har adgang til ind- og 

udrejsesystemet, [ETIAS], VIS, SIS, 

Eurodac og [ECRIS-TCN-systemet], til det 

fælles identitetsregister og 

multiidentitetsdetektoren samt Europol-

dataene og Interpol-databaserne i henhold 

til EU-retten eller national ret vedrørende 

en sådan adgang. 

1. Brugen af ESP er forbeholdt 

medlemsstaternes myndigheder og de EU-

agenturer, der har adgang til ind- og 

udrejsesystemet, [ETIAS], VIS, SIS, 

Eurodac og [ECRIS-TCN] i 

overensstemmelse med de retsakter, der 

gælder for disse EU-

informationssystemer, til det fælles 

identitetsregister og 

multiidentitetsdetektoren i henhold til 

denne forordning samt Europol-data i 

henhold til forordning (EU) 2016/794 og 

Interpol-databaserne i henhold til EU-

retten eller national ret vedrørende en 

sådan adgang. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at være yderst nøjagtig vedrørende den retlige basis for adgangen til de 

forskellige systemer. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Disse medlemsstatsmyndigheder og EU-

agenturer kan kun anvende ESP og de 

tilvejebragte data til de mål og formål, der 

er fastsat i retsakterne for disse EU-

informationssystemer og i nærværende 

forordning.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de dataområder, som skal bruges til 

at forespørge 

a) de dataområder, som eventuelt skal 

bruges til at forespørge  

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) EU-informationssystemerne, 

Europol-dataene, Interpol-databaserne, der 

skal og kan konsulteres, og som skal give 

et svar til brugeren og  

b) EU-informationssystemerne, 

Europol-data, Interpol-databaserne og 

elementerne i de systemer, hvori der kan 

foretages søgning, og som skal give et svar 

til brugeren og en bruger, der udbeder sig 

data i henhold til artikel 22, skal kun 

gives en hit/intet hit-meddelelse, hvis 

brugeren er autoriseret til fra det centrale 

adgangspunkt at anmode om data fra det 

individuelle EU-informationssystem, der 

har givet et søgeresultat i henhold til 

retsakten for det pågældende system  

Or. en 
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Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter som omhandlet i artikel 63 for at 

specificere de tekniske oplysninger om de i 

stk. 1 nævnte profiler over for de brugere 

af ESP, som er nævnt i artikel 7, stk. 1, i 

overensstemmelse med deres adgangsret. 

2. Kommissionen vedtager delegerede 

retsakter som omhandlet i artikel 63 for at 

specificere de tekniske oplysninger om de i 

stk. 1 nævnte profiler over for de brugere 

af ESP, som er nævnt i artikel 7, stk. 1, i 

overensstemmelse med deres adgangsret 

som fastsat i retsakterne for EU-

informationssystemerne og national ret 

hvor relevant.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Brugerne af ESP foretager en 

forespørgsel ved at indføre data i ESP i 

overensstemmelse med deres brugerprofil 

og adgangsrettigheder. Hvis der er 

foretaget en forespørgsel, skal ESP 

foretage forespørgsler samtidigt ved hjælp 

af de data, som er indlæst af brugere af 

ESP, ind- og udrejsesystemet, [ETIAS], 

VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN-

systemet] og det fælles identitetsregister 

samt Europol-dataene og INTERPOL-

databaserne. 

1. Brugerne af ESP foretager en 

forespørgsel ved at indføre data i ESP i 

overensstemmelse med deres ESP-

brugerprofil, oprettet i henhold til 

artikel 8, og adgangsrettigheder. Hvis der 

er foretaget en forespørgsel, skal ESP 

foretage forespørgsler samtidigt ved hjælp 

af de data, som er indlæst af brugere af 

ESP, ind- og udrejsesystemet, [ETIAS], 

VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN] og det 

fælles identitetsregister samt Europol-

dataene og Interpol-databaserne.  

Or. en 
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Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Ind- og udrejsesystemet, [ETIAS], 

VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN-

systemet], det fælles identitetsregister og 

multiidentitetsdetektoren samt Europol-

dataene og Interpol-databaserne giver de 

data, de indeholder som følge af 

forespørgslen i ESP. 

4. Ind- og udrejsesystemet, [ETIAS], 

VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-TCN], det 

fælles identitetsregister og 

multiidentitetsdetektoren samt Europol-

dataene og Interpol-databaserne giver de 

data, de indeholder som følge af 

forespørgslen i ESP. ESP svarer brugeren 

så snart data fra et af systemerne 

foreligger. Svar til brugerne af ESP skal 

være unikt og indeholde alle de 

oplysninger, som brugeren har adgang til 

i henhold til EU-retten og national ret. 

Uanset artikel 20 skal svaret fra ESP 

angive, hvilket EU-informationssystem 

eller database dataene stammer fra.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Ved en forespørgsel i Interpol-

databaserne sikrer udformningen af ESP, at 

de data, der anvendes af brugeren af ESP 

til at foretage en forespørgsel, ikke deles 

med ejerne af Interpol-dataene. 

5. Ved en forespørgsel i Interpol-

databaserne sikrer udformningen af ESP, at 

ingen oplysninger afsløres over for ejeren 

af Interpol-indberetningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Svaret til brugerne af ESP er unikt 

og indeholder alle de oplysninger, som 

brugeren har adgang til i henhold til EU-

retten. Om nødvendigt angives det i svaret 

fra ESP, hvilket informationssystem eller 

database dataene kommer fra. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af [artikel 46 i 

forordningen om ind- og udrejsesystemet], 

artikel 34 i forordning (EF) nr. 767/2008, 

[artikel 59 i forslaget om ETIAS] og artikel 

12 og 18 i SIS-forordningen inden for 

grænsekontrol fører eu-LISA logfiler over 

alle databehandlinger i ESP. Disse logfiler 

skal navnlig omfatte: 

1. Med forbehold af [artikel 46 i 

forordningen om ind- og udrejsesystemet], 

artikel 34 i forordning (EF) nr. 767/2008, 

[artikel 59 i forslaget om ETIAS] og artikel 

12 og 18 i SIS-forordningen inden for 

grænsekontrol fører eu-LISA logfiler over 

alle databehandlinger i ESP. Disse logfiler 

skal omfatte: 

Or. en 

Begrundelse 

Retsakterne for informationssystemerne indeholder i deres respektive bestemmelser for 

logregistre ikke ordet "navnlig", der er yderst vagt. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) medlemsstatens myndighed og den 

enkelte bruger af ESP, herunder den 

anvendte ESP-profil som omhandlet i 

artikel 8 

a) medlemsstatens myndighed eller 

EU-agenturet, der iværksætter 

forespørgslen 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) den anvendte ESP-profil som 

omhandlet i artikel 8 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) i overensstemmelse med nationale 

regler eller, når det er relevant, 

forordning (EU) nr. 45/2001 

referenceangivelsen for den person, der 

har foretaget forespørgslen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Endvidere fører medlemsstaterne og EU-

agenturerne logfiler over individuelle og 

unikke brugeridentifikatorer for den 

person, der foretager forespørgslen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis det er teknisk umuligt at 

anvende ESP til at foretage forespørgsler i 

et eller flere af de EU-

informationssystemer, der er omhandlet i 

artikel 9, stk. 1, eller i det fælles 

identitetsregister på grund af en fejl i ESP, 

underretter eu-LISA brugerne af ESP om 

dette. 

1. Hvis det er teknisk umuligt at 

anvende ESP til at foretage forespørgsler i 

et eller flere af de EU-

informationssystemer eller i det fælles 

identitetsregister på grund af en fejl i ESP, 

underretter eu-LISA omgående brugerne af 

ESP om dette.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis det er teknisk umuligt at 

anvende ESP til at foretage forespørgsler i 

et eller flere af de EU-

informationssystemer, der er omhandlet i 

artikel 9, stk. 1, eller det fælles 

identitetsregister på grund af en fejl i den 

nationale infrastruktur i en medlemsstat, 

underretter den pågældende medlemsstats 

kompetente myndighed eu-LISA og 

Kommissionen om dette. 

2. Hvis det er teknisk umuligt at 

anvende ESP til at foretage forespørgsler i 

et eller flere af EU-

informationssystemerne eller det fælles 

identitetsregister på grund af en fejl i den 

nationale infrastruktur i en medlemsstat, 

underretter den pågældende medlemsstats 

kompetente myndighed omgående alle 

sine brugere såvel som eu-LISA og 

Kommissionen om dette.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. I begge scenarier og indtil den 3. I begge scenarier og indtil den 
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tekniske fejl er rettet, finder forpligtelsen i 

artikel 7, stk. 2 og 4, ikke anvendelse, og 

medlemsstaterne kan få adgang til de 

informationssystemer, der er nævnt i 

artikel 9, stk. 1, eller det fælles 

identitetsregister direkte ved hjælp deres 

respektive nationale ensartede grænseflader 

eller nationale 

kommunikationsinfrastruktur. 

tekniske fejl er rettet, finder forpligtelsen i 

artikel 7, stk. 2 og 4, ikke anvendelse, og 

medlemsstaterne får adgang til EU-

informationssystemerne eller det fælles 

identitetsregister direkte ved hjælp deres 

respektive nationale ensartede grænseflader 

eller nationale 

kommunikationsinfrastruktur.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis det er teknisk umuligt at 

anvende ESP til at foretage forespørgsler 

i et eller flere af EU-

informationssystemerne eller det fælles 

identitetsregister på grund af 

funktionssvigt i et EU-agenturs 

infrastruktur, underretter dette agentur 

eu-LISA og Kommissionen om dette.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der oprettes en fælles biometrisk 

matchtjeneste (fælles BMS), der lagrer 

biometriske skabeloner og gør det muligt at 

foretage forespørgsler med biometriske 

data på tværs af flere EU-

informationssystemer, med henblik på at 

understøtte det fælles identitetsregister og 

multiidentitetsdetektoren og målene for 

1. Der oprettes en fælles biometrisk 

matchtjeneste (fælles BMS), der lagrer 

biometriske skabeloner og gør det muligt at 

foretage forespørgsler med biometriske 

data på tværs af flere EU-

informationssystemer, med henblik på at 

understøtte det fælles identitetsregister og 

multiidentitetsdetektoren og målene for 
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ind- og udrejsesystemet, VIS, Eurodac, SIS 

og [ECRIS-TCN-systemet]. 

ind- og udrejsesystemet, VIS, Eurodac, SIS 

og [ECRIS-TCN] og forordning (EU) 

2016/794. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en sikker 

kommunikationsinfrastruktur mellem den 

fælles BMS, det centrale SIS og det fælles 

identitetsregister. 

b) en sikker 

kommunikationsinfrastruktur mellem den 

fælles BMS, det centrale SIS, det fælles 

identitetsregister, EU-

informationssystemerne og Europol.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) de data, der er omhandlet i artikel 

20, stk. 3, litra w) og x), i SIS-forordningen 

inden for retshåndhævelse 

d) de data, der er omhandlet i artikel 

20, stk. 3, litra w) og y), [i SIS-

forordningen inden for retshåndhævelse] 

Or. en 

Begrundelse 

Rettelse af fejl. Det var ikke meningen, at DNA-data skulle behandles. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra f 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) [de data, der er omhandlet i artikel 

13, litra a), i Eurodac-forordningen] 

f) [de data, der er omhandlet i artikel 

12, litra a) og b), artikel 13, stk. 2, litra a) 

og b), og artikel 14, stk. 2, litra a) og b) i 

Eurodac-forordningen]  

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra g a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) de biometriske data, der behandles 

af Europol til de formål, der er omhandlet 

i artikel 18, stk. 2, litra a)-c), i forordning 

(EU) 2016/794.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Lagringen af de data, der er 

omhandlet i stk. 1, skal opfylde de 

kvalitetsstandarder, der er omhandlet i 

artikel 37, stk. 2. 

4. Lagringen af de data, der er 

omhandlet i stk. 1, skal opfylde de 

kvalitetsstandarder, der er omhandlet i 

artikel 37. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er at foretrække at henvise til hele artikel 37 og ikke blot dens stk. 2, eftersom der er 

indtil flere datakontrolmekanismer omhandlet i artikel 37. 
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Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Til at søge efter de biometriske data, som 

er lagret i det fælles identitetsregister og 

SIS, anvender det fælles identitetsregister 

og SIS biometriske skabeloner, der er 

lagret i den fælles BMS. Forespørgsler med 

biometriske data finder sted i 

overensstemmelse med de formål, der er 

fastsat i denne forordning og i 

forordningen om ind- og udrejsesystemet, 

VIS-forordningen, Eurodac-forordningen, 

[SIS-forordningen], og [ECRIS-TCN-

forordningen]. 

Til at søge efter de biometriske data, som 

er lagret i det fælles identitetsregister og 

SIS, anvender det fælles identitetsregister, 

SIS og Europol-data biometriske 

skabeloner, der er lagret i den fælles BMS. 

Forespørgsler med biometriske data finder 

sted i overensstemmelse med de formål, 

der er fastsat i artikel 12, stk. 1, i denne 

forordning og i forordningen om ind- og 

udrejsesystemet, VIS, SIS, Eurodac-

forordningen [SIS-forordningerne] og 

[ECRIS-TCN-forordningen]. 

Or. en 

Begrundelse 

For at tilsikre retlig sikkerhed er det vigtigt at henvise til formålet som fastsat i artikel 12 og 

ikke til forordningen generelt. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De data, der er omhandlet i artikel 13, 

lagres i den fælles BMS, så længe de 

pågældende biometriske data lagres i det 

fælles identitetsregister eller SIS. 

De data, der er omhandlet i artikel 13, 

lagres i den fælles BMS, så længe de 

pågældende biometriske data lagres i det 

fælles identitetsregister i overensstemmelse 

med artikel 19, i SIS eller som Europol-

data. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af [artikel 46 i 

forordningen om ind- og udrejsesystemet], 

artikel 34 forordning (EF) nr. 767/2008 og 

[artikel 12 og 18 i SIS-forordningen inden 

for retshåndhævelse] fører eu-LISA 

logfiler over alle databehandlinger i den 

fælles BMS. Disse logfiler skal navnlig 

omfatte: 

1. Med forbehold af [artikel 46 i 

forordningen om ind- og udrejsesystemet], 

artikel 34 forordning (EF) nr. 767/2008 og 

[artikel 12 og 18 i SIS-forordningen inden 

for grænsekontrol] fører eu-LISA logfiler 

over alle databehandlinger i den fælles 

BMS. Disse logfiler skal omfatte: 

Or. en 

Begrundelse 

Retsakterne for informationssystemerne indeholder i deres respektive bestemmelser for 

logregistre ikke ordet "navnlig", der er yderst vagt. Der bør henvises til SIS-grænsekontrol og 

ikke SIS på retshåndhævelsesområdet. Rettelse af fejl. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) medlemsstatsmyndigheden eller 

EU-agenturet, der iværksætter 

forespørgslen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) resultaterne af forespørgslen og 

dato og tidspunkt for resultatet 

f) resultaterne af forespørgslen og 

dato og tidspunkt for resultatet og EU-

informationssystemet, hvorfra dataene 

blev modtaget 

Or. en 
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Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) i overensstemmelse med nationale 

regler eller, når det er relevant, 

forordning (EU) nr. 45/2001 

referenceangivelsen for den person, der 

har foretaget forespørgslen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Endvidere fører medlemsstaterne og EU-

agenturerne logfiler over individuelle og 

unikke brugeridentifikatorer for den 

person, der foretager forespørgslen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en sikker kommunikationskanal 

mellem det fælles identitetsregister, 

medlemsstaterne og de EU-organer, der er 

berettiget til at benytte den europæiske 

søgeportal (ESP) i overensstemmelse med 

EU-retten 

b) en sikker kommunikationskanal 

mellem det fælles identitetsregister, 

medlemsstaterne og de EU-agenturer, der 

er berettiget til at benytte det fælles 

identitetsregister i overensstemmelse med 

national ret og EU-retten 
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Or. en 

Begrundelse 

Henvisningen til det fælles identitetsregister retter en fejl i Kommissionens forslag. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) et centralt identitetsregister på EU-

plan, der kan yde de samme funktioner og 

med samme resultatopnåelse som det 

primære identitetsregister for det tilfælde, 

at dette register svigter. Det fælles 

identitetsregister og backup-

identitetsregistret kan være i brug 

samtidigt. Det fælles identitetsregister og 

backup-identitetsregistret placeres på eu-

LISA's tekniske anlæg. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis der tilføjes, ændres eller 

slettes data i ind- og udrejsesystemet, VIS 

og [ETIAS], tilføjes, ændres eller slettes de 

data, der er omhandlet i artikel 18, som er 

lagret i det fælles identitetsregister, 

automatisk. 

1. Hvis der tilføjes, ændres eller 

slettes data i ind- og udrejsesystemet, VIS 

og [ETIAS], tilføjes, ændres eller slettes 

samtidigt de data, der er omhandlet i 

artikel 18, som er lagret i det fælles 

identitetsregister, automatisk, dog uden at 

data fra de respektive EU-

informationssystemer duplikeres. 

Or. en 

 



 

PR\1159909DA.docx 39/95 PE622.263v03-00 

 DA 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Hvis en medlemsstats 

politimyndighed ikke har kunnet 

identificere en person ud fra et 

rejsedokument eller fra identitetsdata 

udleveret af den pågældende i 

overensstemmelse med regler og 

procedurer som fastlagt i national ret, 

eller hvis der hersker tvivl om ægtheden 

af rejsedokumentet eller dets 

ihændehavers identitet, skal myndigheden 

have mulighed for at foretage søgninger i 

det fælles identitetsregister i 

overensstemmelse med de regler, der er 

fastsat i stk. 1 og 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstats politimyndighed har 

beføjelse hertil i medfør af nationale 

lovgivningsmæssige foranstaltninger som 

omhandlet i stk. 2, kan den udelukkende 

med henblik på at identificere en person 

foretage en forespørgsel i det fælles 

identitetsregister med den pågældende 

persons biometriske data, som er indsamlet 

ved en identitetskontrol. 

Hvis der opstår en situation som beskrevet 

i stk. -1 og en medlemsstats 

politimyndighed har beføjelse hertil i 

medfør af nationale lovgivningsmæssige 

foranstaltninger som omhandlet i stk. 2, 

kan den udelukkende med henblik på at 

identificere en fysisk tilstedeværende 

person foretage en forespørgsel i det fælles 

identitetsregister med den pågældende 

persons biometriske data, som er indsamlet 

ved en identitetskontrol. 

Or. en 
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Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis forespørgslen viser, at dataene for den 

pågældende person er lagret i det fælles 

identitetsregister, har medlemsstatens 

myndighed adgang til at konsultere de 

data, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1. 

Hvis forespørgslen viser, at dataene for den 

pågældende person er lagret i det fælles 

identitetsregister, har medlemsstatens 

politimyndighed adgang til at konsultere de 

data, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1. 

Konsultationen må ikke afsløre, hvilket 

EU-informationssystem dataene tilhører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis de biometriske data for den 

pågældende person ikke kan anvendes, 

eller hvis forespørgslen med de 

pågældende data slår fejl, foretages 

søgningen med personens identitetsdata 

kombineret med oplysningerne i 

rejsedokumenterne eller med 

identitetsdata fra denne person. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De medlemsstater, som ønsker at 

benytte sig af muligheden i denne artikel, 

vedtager nationale lovgivningsmæssige 

foranstaltninger. Sådanne 

2. De medlemsstater, som ønsker at 

benytte sig af muligheden i denne artikel, 

vedtager nationale lovgivningsmæssige 

foranstaltninger. Sådanne 
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lovgivningsmæssige foranstaltninger skal 

indeholde det præcise formål med 

identitetskontrollen i overensstemmelse 

med de formål, der er omhandlet i artikel 2, 

stk. 1, litra b) og c). De udpeger de 

kompetente politimyndigheder og 

fastsætter procedurer, betingelser og 

kriterier for en sådan kontrol. 

lovgivningsmæssige foranstaltninger skal 

indeholde det præcise formål med 

identitetskontrollen i overensstemmelse 

med de formål, der er omhandlet i artikel 2, 

stk.2, litra b), og fastsætter procedurer, 

betingelser og kriterier for en sådan 

kontrol. De udpeger de kompetente 

politimyndigheder. Medlemsstater, der 

benytter sig af denne mulighed, 

fremsender teksten til de nationale 

lovgivningsmæssige foranstaltninger til 

Kommissionen. 

Or. en 

Begrundelse 

Procedurerne, betingelserne og kriterierne for sådan kontrol med benyttelse af EU-

informationssystemerne bør fastsættes ved lov. Teksten til denne lovgivning bør fremsendes til 

Kommissionen for at sikre et mål af gennemsigtighed i anvendelsen af disse bestemmelser. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Et svar om, at der foreligger data om den 

pågældende person i et af de systemer, der 

er omhandlet i stk. 1, kan kun benyttes til 

det formål at foretage en 

adgangsanmodning på de betingelser og 

efter de procedurer, der er fastsat i de 

respektive retsakter for adgangstilladelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De i artikel 18, stk. 1 og 2, 1. De i artikel 18, stk. 1 og 2, 
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omhandlede data slettes fra det fælles 

identitetsregister i overensstemmelse med 

bestemmelserne i [forordningen om ind- og 

udrejsesystemet], VIS-forordningen og 

[ETIAS-forordningen]. 

omhandlede data slettes automatisk fra det 

fælles identitetsregister i overensstemmelse 

med bestemmelserne i [forordningen om 

ind- og udrejsesystemet], VIS-

forordningen og [ETIAS-forordningen]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den enkelte fil lagres i det fælles 

identitetsregister, så længe de tilsvarende 

data er lagret i mindst ét af de 

informationssystemer, hvis data er 

indeholdt i det fælles identitetsregister. 

Hvis der oprettes et link, berører dette ikke 

lagringsperioden for hvert af elementerne i 

de sammenkædede data. 

2. Den enkelte fil lagres i det fælles 

identitetsregister, så længe de tilsvarende 

data er lagret i mindst ét af de 

informationssystemer, hvis data er 

indeholdt i det fælles identitetsregister. 

Hvis der oprettes et link, berører dette ikke 

lagringsperioden for hvert af elementerne i 

de sammenkædede data. Så snart alle de 

data, som der er lavet et link til, er slettet, 

slettes linket også automatisk. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvad angår adgang til det fælles 

identitetsregister i henhold til artikel 20, 

fører eu-LISA logfiler over alle 

databehandlinger i det fælles 

identitetsregister. Disse logfiler skal 

navnlig omfatte: 

2. Hvad angår adgang til det fælles 

identitetsregister i henhold til artikel 20, 

fører eu-LISA logfiler over alle 

databehandlinger i det fælles 

identitetsregister. Disse logfiler skal 

omfatte: 

Or. en 
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Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) den medlemsstatsmyndighed, der 

iværksætter forespørgslen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) resultaterne af forespørgslen d) resultaterne af forespørgslen og 

EU-informationssystemet, hvorfra 

dataene blev modtaget 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) i overensstemmelse med nationale 

regler eller forordning (EU) 2016/794 

eller, når det er relevant, forordning (EU) 

nr. 45/2001, referenceangivelsen på den 

person, der har foretaget forespørgslen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne og EU-agenturerne 

fører endvidere logfiler over individuelle 

og unikke brugeridentifikatorer for den 

person, der foretager forespørgslen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvad angår adgang til det fælles 

identitetsregister i henhold til artikel 21, 

fører eu-LISA logfiler over alle 

databehandlinger i det fælles 

identitetsregister. Disse logfiler skal 

navnlig omfatte: 

3. Hvad angår adgang til det fælles 

identitetsregister i henhold til artikel 21, 

fører eu-LISA logfiler over alle 

databehandlinger i det fælles 

identitetsregister. Disse logfiler skal 

omfatte: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) den medlemsstatsmyndighed, der 

iværksætter forespørgslen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) hvis det er relevant, de data, der 

bruges til at foretage forespørgslen 

c) de data, der bruges til at foretage 

forespørgslen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) hvis det er relevant, resultaterne af 

forespørgslen 

d) resultaterne af forespørgslen og 

EU-informationssystemet, hvorfra 

dataene blev modtaget 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) i overensstemmelse med nationale 

regler eller forordning (EU) 2016/794 

eller, når det er relevant, forordning (EU) 

nr. 45/2001, referenceangivelsen på den 

person, der har foretaget forespørgslen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny) 



 

PE622.263v03-00 46/95 PR\1159909DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne og EU-agenturerne 

fører endvidere logfiler over individuelle 

og unikke brugeridentifikatorer for den 

person, der foretager forespørgslen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvad angår adgang til det fælles 

identitetsregister i henhold til artikel 22, 

fører eu-LISA logfiler over alle 

databehandlinger i det fælles 

identitetsregister. Disse logfiler skal 

navnlig omfatte: 

Hvad angår adgang til det fælles 

identitetsregister i henhold til artikel 22, 

fører eu-LISA logfiler over alle 

databehandlinger i det fælles 

identitetsregister. Disse logfiler skal 

omfatte: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) henvisningen til den nationale fil a) formålet med adgang og 

henvisningen til den nationale fil 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c 



 

PR\1159909DA.docx 47/95 PE622.263v03-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) typen af data, der bruges til at 

foretage forespørgslen 

c) de data, der anvendes til 

iværksættelsen af forespørgslen, eller, i 

tilfælde af en forespørgsel iværksat med 

biometriske data, typen af data, der bruges 

til at foretage forespørgslen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) resultaterne af forespørgslen d) resultaterne af forespørgslen og 

EU-informationssystemet, hvorfra 

dataene blev modtaget 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) i overensstemmelse med nationale 

regler eller forordning (EU) 2016/794 

eller, når det er relevant, forordning (EU) 

nr. 45/2001, referenceangivelsen på den 

embedsmand, der har foretaget 

forespørgslen og på den embedsmand, der 

bestilte forespørgslen. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne og EU-agenturerne 

fører endvidere logfiler over individuelle 

og unikke brugeridentifikatorer for den 

person, der foretager forespørgslen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Logfilerne vedrørende denne adgang 

kontrolleres regelmæssigt af den 

kompetente tilsynsmyndighed, der er 

udpeget som fastsat i artikel 51 forordning 

(EU) 2016/679 eller som fastsat i artikel 41 

direktiv 2016/680, med intervaller på højst 

seks måneder, for at kontrollere, at de 

procedurer og betingelser, der er fastsat i 

artikel 22, stk. 1 til 3, er opfyldt. 

Logfilerne vedrørende denne adgang 

kontrolleres regelmæssigt af den 

kompetente tilsynsmyndighed, der er 

udpeget som fastsat i artikel 51 forordning 

(EU) 2016/679 eller som fastsat i artikel 41 

direktiv (EU) 2016/680, med intervaller på 

højst seks måneder, for at kontrollere, at de 

procedurer og betingelser, der er fastsat i 

artikel 22, stk. 1 til 3, er opfyldt. eu-LISA 

stiller et praktisk redskab til rådighed for 

tilsynsmyndighederne til i videst muligt 

omfang at lette og automatisere 

verifikation af logfiler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. EU-agenturer fører logfiler over 

forespørgsler fra medarbejdere, der er 
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behørigt bemyndiget til at anvende det 

fælles identitetsregister i medfør af artikel 

22. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. eu-LISA lagrer de logfiler, der er 

relateret til historikken for de data, der 

lagres i de enkelte filer, til de formål, der er 

fastsat i stk. 6. De logfiler, der vedrører 

historikken for de lagrede data, slettes, når 

dataene slettes. 

7. eu-LISA lagrer de logfiler, der er 

relateret til historikken for de data, der 

lagres i de enkelte filer, til de formål, der er 

fastsat i stk. 6. De logfiler, der vedrører 

historikken for de lagrede data, slettes 

automatisk, når dataene slettes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) SIRENE-kontoret i den 

medlemsstat, som har oprettet en [SIS-

indberetning i overensstemmelse med SIS-

forordningen inden for grænsekontrol] 

e) SIRENE-kontoret i den 

medlemsstat, som har oprettet eller 

opdateret en [SIS-indberetning i 

overensstemmelse med SIS-forordningen 

inden for grænsekontrol] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Påvisning af flere identiteter 

foretages kun for at sammenligne data i ét 

informationssystem med data i andre 

informationssystemer. 

4. Afsøgning af flere identiteter for 

samme person foretages kun for at 

sammenligne data i ét EU-

informationssystem med data i andre EU-

informationssystemer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 6 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen fastsætter de tekniske 

regler for oprettelse af links mellem data 

fra forskellige informationssystemer i 

gennemførelsesretsakter. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 64, stk. 

2. 

Kommissionen fastsætter i samarbejde 

med eu-LISA de tekniske regler for 

oprettelse af links mellem data fra 

forskellige EU-informationssystemer i 

gennemførelsesretsakter. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 64, stk. 

2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis den myndighed, der er 

ansvarlig for verifikationen af de 

forskellige identiteter i 

identitetsbekræftelsesfilen er den 

grænsemyndighed, der opretter eller 

ajourfører en individuel fil i ind- og 

udrejsesystemet, jf. artikel 14 i 

forordningen om ind- og udrejsesystemet, 

og hvis der fremkommer et gult link, 

4. Hvis den myndighed, der er 

ansvarlig for verifikationen af de 

forskellige identiteter i 

identitetsbekræftelsesfilen er den 

grænsemyndighed, der opretter eller 

ajourfører en individuel fil i ind- og 

udrejsesystemet, jf. artikel 14 i 

forordningen om ind- og udrejsesystemet, 

og hvis der fremkommer et gult link, 
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foretager grænsemyndigheden supplerende 

verifikation som en del af kontrollen i 

anden linje. Under denne kontrol i anden 

linje har grænsemyndigheden adgang til 

de relevante data i den relevante 

identitetsbekræftelsesfil og adgang til de 

forskellige identiteter og opdaterer linket 

som fastsat i artikel 31 til 33 og føjer det 

straks til identitetsbekræftelsesfilen. 

foretager grænsemyndigheden supplerende 

verifikation. Grænsemyndigheden har 

adgang til de relevante data i den relevante 

identitetsbekræftelsesfil og adgang til de 

forskellige identiteter og opdaterer linket 

som fastsat i artikel 31 til 33 i denne 

forordning og føjer det straks til 

identitetsbekræftelsesfilen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Personale tilknyttet de 

myndigheder, der er omhandlet i stk. 1 og 

2, modtager, inden de bemyndiges til at 

verificere identiteter, oplæring i, 

hvorledes der foretages verifikation af 

forskellige identiteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) de sammenkædede data har 

samme identitetsdata, men forskellige 

biometriske data, og der er ikke foretaget 

manuel verifikation af forskellige 

identiteter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Et link mellem data fra to eller flere 

informationssystemer skal klassificeres 

som grønt, hvis de sammenkædede data 

ikke har samme biometriske data, men har 

ens identitetsdata, og den myndighed, der 

er ansvarlig for verifikationen af de 

forskellige identiteter, har konkluderet, at 

det henviser til to forskellige personer. 

1. Et link mellem data fra to eller flere 

informationssystemer klassificeres som 

grønt, når 

 a)  de sammenkædede data ikke har 

samme biometriske data, men har ens 

identitetsdata, og den myndighed, der er 

ansvarlig for verifikationen af de 

forskellige identiteter, har konkluderet, at 

det henviser til to forskellige personer 

 b)  de sammenkædede data har 

samme eller tilsvarende biometriske data, 

og den myndighed, der er ansvarlig for 

verifikationen af de forskellige identiteter, 

har konkluderet, at de vedrører to 

forskellige personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Med forbehold af bestemmelserne 

vedrørende behandlingen af 

indberetninger i SIS, der er omhandlet i 

[SIS-forordningerne inden for 

grænsekontrol, retshåndhævelse og 

ulovlig tilbagesendelse] og med forbehold 

af de begrænsninger, der er nødvendige for 

at beskytte den offentlige sikkerhed og den 

offentlige orden, forebygge kriminalitet og 

4. Med forbehold af de 

begrænsninger, der er nødvendige for at 

beskytte den offentlige sikkerhed og den 

offentlige orden, forebygge kriminalitet og 

sikre, at eventuelle nationale 

efterforskninger ikke bringes i fare, 

underretter den myndighed, der er 

ansvarlig for verifikationen af de 

forskellige identiteter, hvis der oprettes et 
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sikre, at eventuelle nationale 

efterforskninger ikke bringes i fare, 

underretter den myndighed, der er 

ansvarlig for verifikationen af de 

forskellige identiteter, hvis der oprettes et 

rødt link, den pågældende person om, at 

der er flere ulovlige identiteter. 

rødt link, den pågældende person om, at 

der er flere ulovlige identiteter i 

overensstemmelse med artikel 12, 13 og 

14 i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  110 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) hvis det er relevant, den 

myndighed, der er ansvarlig for 

verifikationen af de forskellige identiteter. 

d) den myndighed, der er ansvarlig for 

verifikationen af de forskellige identiteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. eu-LISA fører logfiler over alle 

databehandlinger i 

multiidentitetsdetektoren. Disse logfiler 

skal navnlig omfatte: 

1. eu-LISA fører logfiler over alle 

databehandlinger i 

multiidentitetsdetektoren. Disse logfiler 

skal omfatte: 

Or. en 

Begrundelse 

Retsakterne for informationssystemerne indeholder i deres respektive bestemmelser for 

logregistre ikke ordet "navnlig", der er yderst vagt. 
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Ændringsforslag  112 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) den medlemsstatsmyndighed, der 

iværksætter forespørgslen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) referenceangivelsen på den 

person, der har foretaget forespørgslen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne og EU-agenturerne 

fører endvidere logfiler over individuelle 

og unikke brugeridentifikatorer for den 

person, der foretager forespørgslen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. -1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Medlemsstaterne sikrer, at 

kvaliteten af dataene i EES, [ETIAS], 

VIS, SIS, den delte BMS, det fælles 

identitetsregister og MID nøje overvåges 

med henblik på at sikre, at de generelle 

krav til, at ind- og udrejsesystemet, de 

respektive EU-informationssystemer og 

interoperabilitetskomponenterne er 

opfyldte. Medlemsstaterne drager også 

omsorg for, at alt personale, der indfører 

data i et af systemerne, har modtaget 

forudgående kursus i datakvalitet. 

Or. en 

Begrundelse 

Ekspertgruppen på højt niveau anbefalede procedurer for datakvalitetsindberetning og 

relevante kurser om datakvalitet for personale med ansvar for indførsler i systemet på 

nationalt niveau. 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. eu-LISA indfører automatiske 

mekanismer og procedurer for 

datakvalitetskontrol af de data, som er 

lagret i ind- og udrejsesystemet, ETIAS, 

VIS, SIS, den fælles biometriske 

matchtjeneste (fælles BMS), det fælles 

identitetsregister og 

multiidentitetsdetektoren (MID).  

1. eu-LISA indfører automatiske 

mekanismer og procedurer for 

datakvalitetskontrol af de data, som er 

lagret i ind- og udrejsesystemet, ETIAS, 

VIS, SIS, den fælles BMS og det fælles 

identitetsregister. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kun data, der opfylder 

minimumskvalitetskravene kan indføjes i 

EES, [ETIAS], VIS, SIS, den fælles BMS, 

det fælles identitetsregister og MID. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis en myndighed forsøger at indføje 

data, der ikke opfylder de gældende 

minimumskvalitetskrav, modtager den 

straks en automatisk genereret advarsel 

fra systemet om, at disse data ikke kan 

indføjes med samt forslag til metoder, 

hvorved minimumskvalitetskravene kan 

opfyldes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. eu-LISA aflægger regelmæssigt 

rapport om de automatiske mekanismer til 

og procedurer for datakvalitetskontrol og 

de fælles datakvalitetsindikatorer til 

medlemsstaterne. eu-LISA aflægger 

endvidere regelmæssigt rapport til 

Kommissionen om eventuelle problemer 

og de heraf berørte medlemsstater. 

3. eu-LISA aflægger regelmæssigt 

rapport om de automatiske mekanismer til 

og procedurer for datakvalitetskontrol og 

de fælles datakvalitetsindikatorer til 

medlemsstaterne. eu-LISA aflægger 

endvidere regelmæssigt rapport til 

Kommissionen om eventuelle problemer 

og de heraf berørte medlemsstater. eu-

LISA fremsender også denne rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet efter 
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anmodning. Ingen af rapporterne 

omfattet af dette stykke må indeholde 

persondata.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

Forslag til forordning 

Artikel 37 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 37a 

 Rådighed og svartid for søgninger 

 Alle interoperabilitetskomponenter 

udvikles og forvaltes på en sådan måde, at 

der tilsikres hurtig, gnidningsløs, effektiv, 

kontrolleret adgang, og at de står til fuld 

rådighed som fastsat i artikel 53, stk. 1, 

samt at svartiden er i overensstemmelse 

med medlemsstatsmyndighedernes 

operationelle behov. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. UMF-standarden anvendes i 

forbindelse med udviklingen af ind- og 

udrejsesystemet, [ETIAS], den europæiske 

søgeportal, det fælles identitetsregister, 

MID og, når det er relevant, i forbindelse 

med eu-LISA's eller et andet EU-organs 

udvikling af nye modeller til 

informationsudveksling og 

informationssystemer inden for retlige og 

indre anliggender. 

2. UMF-standarden anvendes i 

forbindelse med udviklingen af ind- og 

udrejsesystemet, [ETIAS], ESP, det fælles 

identitetsregister, MID i gennemførligt 

omfang og, når det er relevant, i 

forbindelse med eu-LISA's eller et andet 

EU-agenturs udvikling af nye modeller til 

informationsudveksling og EU-

informationssystemer inden for retlige og 

indre anliggender. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  122 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det kan overvejes at gennemføre 

UMF-standarden i VIS, SIS og i 

eventuelle eksisterende eller nye modeller 

til grænseoverskridende 

informationsudveksling og 

informationssystemer inden for retlige og 

indre anliggender, som er udviklet af 

medlemsstaterne eller associerede lande. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Bestemmelsen har ingen retlig værdi og bør derfor ikke indgå i en tekst til forordning. Det 

foreslås i stedet at flytte dette til betragtningerne. 

 

Ændringsforslag  123 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der oprettes et centralt register til 

rapportering og statistik (CRRS) med 

henblik på at støtte målene for ind- og 

udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og SIS og 

til at generere statistiske data og analytisk 

rapportering på tværs af systemerne til 

politiske, operationelle og 

datakvalitetsmæssige formål. 

1. Der oprettes et centralt register til 

rapportering og statistik (CRRS) med 

henblik på at støtte målene for ind- og 

udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og SIS og 

til at fremlægge statistiske data og 

analytisk rapportering på tværs af 

systemerne til politiske, operationelle og 

datakvalitetsmæssige formål.  

Or. en 

Begrundelse 

Brugen af ordet "generere" kan misforstås derhen, at der skal foregå en yderligere form for 

databehandling. 
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Ændringsforslag  124 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Europol kan tilgå data opbevaret i 

CRRS med henblik på udførelse af dets 

opgaver som omhandlet i artikel 4 i 

forordning (EU) 2016/794. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning kan tilgå data 

opbevaret hos CRRS til udførelse af dets 

opgaver som omhandlet i artikel 8 i 

forordning (EU) 2016/1624. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. eu-LISA anonymiserer dataene og 

registrerer disse anonyme data i CRRS. 

Anonymiseringen af dataene foregår 

automatisk. 

3. eu-LISA anonymiserer dataene og 

registrerer disse anonyme data i CRRS. 

Anonymiseringen af dataene foregår 

automatisk. Der tilstås ikke direkte adgang 

for eu-LISA-personale til persondata 

opbevaret i EU-informationssystemerne 

eller i interoperabilitetskomponenterne. 
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Or. en 

Begrundelse 

Bestemmelsen vedrørende eu-LISA-personale er omhandlet i betragtning 47 som foreslået af 

Kommissionen. Eftersom betragtninger ikke er juridisk bindende, bør dette indgå i en artikel. 

 

Ændringsforslag  127 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Dataene i CRRS må ikke give mulighed 

for identifikation af enkeltpersoner. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne del tilføjes som en væsentlig sikkerhedsmekanisme. 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en central infrastruktur bestående af 

et dataregister, der gør det muligt at 

anonymisere data 

a) en central infrastruktur bestående af 

et dataregister og en mekanisme til at gøre 

det muligt at anonymisere data, der skal 

lagres i registret 

Or. en 

 

Ændringsforslag  129 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) betragtes Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning som 

a) betragtes Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning som 
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registeransvarlig, jf. artikel 2, litra b), i 

forordning (EF) nr. 45/2001 i forhold til 

den behandling af personoplysninger, der 

foretages af den centrale ETIAS-enhed 

registeransvarlig, jf. artikel 2, litra d), i 

forordning (EF) nr. 45/2001 i forhold til 

den behandling af personoplysninger, der 

foretages af den centrale ETIAS-enhed 

Or. en 

Begrundelse 

Rettelse af fejl. I forordning (EF) nr. 45/2001, artikel 2, litra d), defineres "registeransvarlig". 

 

Ændringsforslag  130 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. For så vidt angår styring af 

informationssikkerheden ved 

interoperabilitetskomponenterne, 

betragtes eu-LISA som databehandler, jf. 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til ETIAS-teksten 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår behandlingen af 

personoplysninger i det fælles 

identitetsregister betragtes eu-LISA som 

databehandler, jf. artikel 2, litra e), i 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

For så vidt angår behandlingen af 

personoplysninger i det fælles BMS, det 

fælles identitetsregister og MID, betragtes 

eu-LISA som databehandler, jf. artikel 2, 

litra e), i forordning (EF) nr. 45/2001.  

Or. en 
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Begrundelse 

De to manglende interoperabilitetskomponenter, hvor der finder databehandling sted, skal 

tilføjes. Der er ingen grund til at tilføje ESP, da der her ikke finder persondatabehandling 

sted. 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Både eu-LISA og medlemsstaternes 

myndigheder sørger for sikkerheden i 

forbindelse med den behandling af 

personoplysninger, der finder sted i 

henhold til anvendelsen af denne 

forordning. eu-LISA, [den centrale ETIAS-

enhed] og medlemsstaternes myndigheder 

samarbejder om sikkerhedsrelaterede 

opgaver. 

1. eu-LISA, medlemsstaternes 

myndigheder og Europol sørger for 

sikkerheden i forbindelse med den 

behandling af personoplysninger, der 

finder sted i henhold til denne forordning. 

eu-LISA, [den centrale ETIAS-enhed], 

Europol og medlemsstaternes 

myndigheder samarbejder om 

sikkerhedsrelaterede opgaver. 

Or. en 

Begrundelse 

Europol behandler også data og bør derfor være indbefattet i denne artikel. Formuleringen "i 

henhold til anvendelsen af denne forordning" er uklar. 

 

Ændringsforslag  133 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 3 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) forhindre uautoriserede personer i 

at få adgang til databehandlingsudstyr og 

-installationer. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til EES-artikel 43. 
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Ændringsforslag  134 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) at forhindre brugen af 

automatiserede databehandlingssystemer 

af personer uden bemyndigelse ved 

anvendelse af datakommunikationsudstyr 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til EES-artikel 43. 

 

Ændringsforslag  135 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 3 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) at sikre, at de installerede systemer 

i tilfælde af afbrydelse kan genetableres 

til normal drift 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til EES-artikel 43. 

 

Ændringsforslag  136 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra h b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 hb) at sikre pålidelighed ved at sørge 

for, at eventuelle funktionsfejl i 

interoperabilitetskomponenterne behørigt 

indberettes. 
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Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til EES-artikel 43. 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne træffer 

foranstaltninger svarende til dem, der er 

nævnt i stk. 3, for så vidt angår sikkerhed, 

når myndigheder, der har adgangsret til en 

hvilken som helst af 

interoperabilitetskomponenterne, behandler 

personoplysninger. 

4. Medlemsstaterne, Europol og den 

centrale ETIAS-enhed træffer 

foranstaltninger svarende til dem, der er 

nævnt i stk. 3, for så vidt angår sikkerhed, 

når myndigheder, der har adgangsret til en 

hvilken som helst af 

interoperabilitetskomponenterne, behandler 

personoplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fortrolighed vedrørende SIS-data Databeskyttelse 

Or. en 

Begrundelse 

Det er uklart, hvorfor forpligtelserne vedrørende databeskyttelse skal være begrænset til SIS-

data. 

 

Ændringsforslag  139 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat anvender i 

overensstemmelse med national lovgivning 

sine egne regler for tavshedspligt eller 

tilsvarende fortrolighedskrav i forbindelse 

med alle personer og organer, der skal 

arbejde med SIS-data, som de har adgang 

til via en af 

interoperabilitetskomponenterne. Denne 

pligt fortsætter med at bestå, efter at de 

pågældende personer er fratrådt deres 

stilling, eller det pågældende organs 

virksomhed er ophørt. 

1. Hver medlemsstat anvender i 

overensstemmelse med national lovgivning 

sine egne regler for tavshedspligt eller 

tilsvarende fortrolighedskrav i forbindelse 

med alle personer og organer, der skal 

arbejde med data, som de har adgang til via 

en af interoperabilitetskomponenterne. 

Denne pligt fortsætter med at bestå, efter at 

de pågældende personer er fratrådt deres 

stilling, eller det pågældende organs 

virksomhed er ophørt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  140 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. eu-LISA anvender passende regler 

for tavshedspligt eller tilsvarende 

fortrolighedskrav i forhold til alt personale, 

der skal arbejde med SIS-data, efter 

standarder svarende til dem, der er fastsat i 

stk. 1, jf. dog artikel 17 i vedtægten for 

tjenestemænd i Den Europæiske Union og 

ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 

ansatte. Denne pligt fortsætter med at 

bestå, efter at de pågældende personer er 

fratrådt deres stilling, eller deres 

virksomhed er ophørt. 

2. eu-LISA anvender passende regler 

for tavshedspligt eller tilsvarende 

fortrolighedskrav i forhold til alt personale, 

der skal arbejde med data, efter standarder 

svarende til dem, der er fastsat i stk. 1 i 

denne artikel, jf. dog artikel 17 i vedtægten 

for tjenestemænd i Den Europæiske Union 

og ansættelsesvilkårene for Unionens 

øvrige ansatte. Denne pligt fortsætter med 

at bestå, efter at de pågældende personer er 

fratrådt deres stilling, eller deres 

virksomhed er ophørt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  141 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Når eu-LISA eller en medlemsstat 

samarbejder med eksterne kontrahenter 

om en opgave, der vedrører 

interoperabilitetskomponenterne, skal den 

nøje overvåge kontrahentens aktiviteter 

med henblik på at sikre efterlevelse af alle 

bestemmelser i denne forordning, 

herunder navnlig vedrørende sikkerhed, 

fortrolighed og databeskyttelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uden at det berører anmeldelsen og 

kommunikationen af et brud på 

persondatasikkerheden, jf. artikel 33 i 

forordning (EU) 2016/679, artikel 30 i 

direktiv (EU) 2016/680 eller begge, 

underretter medlemsstaterne 

Kommissionen, eu-LISA og Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse om sikkerhedshændelser. 

I tilfælde af en sikkerhedshændelse, der 

vedrører interoperabilitetskomponenternes 

centrale infrastruktur, underretter eu-LISA 

Kommissionen og Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse. 

3. Uden at det berører anmeldelsen og 

kommunikationen af et brud på 

persondatasikkerheden, jf. artikel 33 i 

forordning (EU) 2016/679, artikel 30 i 

direktiv (EU) 2016/680 eller begge, 

underretter medlemsstaterne og Europol 

omgående Kommissionen, eu-LISA og 

Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse om enhver 

sikkerhedshændelse. I tilfælde af en 

sikkerhedshændelse, der vedrører 

interoperabilitetskomponenternes centrale 

infrastruktur, underretter eu-LISA 

Kommissionen og Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Der gives oplysninger om en 

sikkerhedshændelse, der har eller kan have 

indvirkning på driften af 

interoperabilitetskomponenterne eller på 

tilgængeligheden, integriteten og 

fortroligheden af dataene, til 

medlemsstaterne, og der rapporteres herom 

i overensstemmelse med den 

hændelsesstyringsplan, som eu-LISA skal 

udforme. 

4. Der gives omgående oplysninger 

om en sikkerhedshændelse, der har eller 

kan have indvirkning på driften af 

interoperabilitetskomponenterne eller på 

tilgængeligheden, integriteten og 

fortroligheden af dataene, til 

medlemsstaterne, om fornødent til den 

centrale ETIAS-enhed og til Europol, og 

der rapporteres herom i overensstemmelse 

med den hændelsesstyringsplan, som eu-

LISA skal udforme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De berørte medlemsstater og eu-

LISA samarbejder i tilfælde af en 

sikkerhedshændelse. Kommissionen 

fastsætter retningslinjerne for dette 

samarbejde ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 64, stk. 

2. 

5. De berørte medlemsstater og den 

centrale ETIAS-enhed, Europol og eu-

LISA samarbejder i tilfælde af en 

sikkerhedshændelse. Kommissionen 

fastsætter retningslinjerne for dette 

samarbejde ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 64, stk. 

2.  

Or. en 

Begrundelse 

Det foreslås at afpasse teksten til ETIAS-teksten. 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne og de relevante EU-

organer sikrer, at enhver myndighed, der 

har ret til adgang til 

interoperabilitetskomponenterne, træffer de 

foranstaltninger, der er nødvendige for at 

sikre overholdelsen af denne forordning, 

og samarbejder i nødvendigt omfang med 

den nationale tilsynsmyndighed. 

Medlemsstaterne og de relevante EU-

agenturer sikrer, at enhver myndighed, der 

har ret til adgang til 

interoperabilitetskomponenterne, træffer de 

foranstaltninger, der er nødvendige for at 

sikre overholdelsen af denne forordning, 

og samarbejder med den nationale 

tilsynsmyndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  146 

Forslag til forordning 

Artikel 45 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 45a 

 Sanktioner 

 Medlemsstaterne fastsætter regler for de 

sanktioner, der finder anvendelse i 

tilfælde af overtrædelser af 

bestemmelserne i denne forordning, og 

træffer alle nødvendige foranstaltninger 

for at sikre implementering. Sanktionerne 

skal være effektive, proportionelle og have 

afskrækkende virkning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Forslag til forordning 

Artikel 45 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 45 b 

 Ansvar 
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 1.  Uden at det berører retten til 

erstatning fra den dataansvarlige eller 

databehandleren, herunder deres 

erstatningsansvar, i henhold til 

forordning (EF) nr. 45/2001, direktiv 

(EU) 2016/679 og forordning 

(EU) 2016/680, gælder, at: 

 a)  en person eller medlemsstat, der 

har lidt materiel eller immateriel skade 

som følge af en ulovlig behandling af 

personoplysninger eller enhver anden 

handling, der er i strid med denne 

forordning, fra en medlemsstats side, har 

ret til erstatning fra den pågældende 

medlemsstat 

 b)  enhver person eller medlemsstat, 

der har lidt materiel eller immateriel 

skade som følge af enhver handling fra 

eu-LISA's side, der er i strid med denne 

forordning, har ret til erstatning fra dette 

agentur. eu-LISA er ansvarligt for 

ulovlige behandlinger af 

personoplysninger i overensstemmelse 

med sin rolle som databehandler eller, 

hvis det er relevant, dataansvarlig. 

 Den pågældende medlemsstat eller eu-

LISA fritages helt eller delvis for deres 

erstatningsansvar, hvis de beviser, at de 

ikke er skyld i den hændelse, der gav 

anledning til skaden. 

 2. Hvis en medlemsstats manglende 

opfyldelse af sine forpligtelser i henhold 

til denne forordning forårsager skade på 

interoperabilitetskomponenterne, holdes 

den pågældende medlemsstat ansvarlig 

for skaden, medmindre og for så vidt eu-

LISA eller en anden medlemsstat, der er 

retligt forpligtet af denne forordning, ikke 

har truffet rimelige foranstaltninger for at 

forhindre skaden i at opstå eller for at 

begrænse dens omfang. 

 3. Erstatningskrav mod en medlemsstat 

for den skade, der nævnes i stk. 1 og 2, 

behandles efter den sagsøgte 

medlemsstats nationale lovgivning. 

Erstatningskrav mod den dataansvarlige 

eller eu-LISA for skader som omhandlet i 
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stk. 1 og 2, finder anvendelse på de 

betingelser, der er fastsat i traktaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at dette berører retten til 

oplysninger, jf. artikel 11 og 12 i 

forordning (EF) 45/2001 og artikel 13 og 

14 i forordning (EU) 2016/679, 

underrettes personer, hvis data er lagret i 

den fælles biometriske matchtjeneste, det 

fælles identitetsregister eller 

multiidentitetsdetektoren, af den 

myndighed, der indsamler deres data, på 

det tidspunkt, hvor deres data indsamles, 

om behandlingen af personoplysninger 

med henblik på denne forordning, 

herunder om identitets- og 

kontaktoplysninger for de respektive 

registeransvarlige, og om procedurerne 

for udøvelse af deres ret til indsigt, 

berigtigelse og sletning, samt om 

kontaktoplysninger for Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse og den 

nationale tilsynsmyndighed i den 

medlemsstat, der er ansvarlig for 

indsamlingen af data. 

1. Den myndighed, der indsamler 

data om personer, hvis data er lagret i den 

fælles biometriske matchtjeneste, det fælles 

identitetsregister eller 

multiidentitetsdetektoren, udleverer til 

disse de oplysninger, der er påkrævet i 

henhold til artikel 11 og 12 i forordning 

(EF) nr. 45/2001 og artikel 12, 13 og 14 i 

forordning (EU) 2016/679 efter den 

fremgangsmåde, der er fastsat i disse 

bestemmelser. Myndigheden udleverer 

oplysningerne på det tidspunkt, disse 

personers data indsamles. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at kunne udøve sin ret i henhold 1. For at kunne udøve sin ret i henhold 
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til artikel 13, 14, 15 og 16 i forordning 

(EF) 45/2001 og artikel 15, 16, 17 og 18 i 

forordning (EU) 2016/679 har enhver 

person ret til at henvende sig til den 

medlemsstat, der er ansvarlig for den 

manuelle verifikation af forskellige 

identiteter, eller enhver anden medlemsstat, 

der undersøger og besvarer anmodningen. 

til artikel 13, 14, 15 og 16 i forordning 

(EF) nr. 45/2001 og artikel 15, 16, 17 og 

18 i forordning (EU) 2016/679 for så vidt 

angår behandling af persondata i det 

fælles identitetsregister, det fælles BMS 

og MID har enhver person ret til at 

henvende sig til den medlemsstat, der er 

ansvarlig for den manuelle verifikation af 

forskellige identiteter, eller enhver anden 

medlemsstat, der undersøger og besvarer 

anmodningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den ansvarlige medlemsstat for 

manuel verifikation af forskellige 

identiteter, jf. artikel 29, eller den 

medlemsstat, hvortil anmodningen er rettet, 

besvarer sådanne anmodninger senest 45 

dage efter modtagelsen heraf. 

2. Den ansvarlige medlemsstat for 

manuel verifikation af forskellige 

identiteter, jf. artikel 29, eller den 

medlemsstat, hvortil anmodningen er rettet, 

besvarer sådanne anmodninger så hurtigt 

som muligt og senest 45 dage efter 

modtagelsen heraf. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis en anmodning om berigtigelse 

eller sletning af personoplysninger 

indgives til en anden medlemsstat end den 

ansvarlige medlemsstat, kontakter den 

medlemsstat, som anmodningen er indgivet 

til, myndighederne i den ansvarlige 

medlemsstat inden for syv dage, og den 

3. Hvis en anmodning om adgang, 

berigtigelse eller sletning af 

personoplysninger indgives til en anden 

medlemsstat end den ansvarlige 

medlemsstat, kontakter den medlemsstat, 

som anmodningen er indgivet til, 

myndighederne i den ansvarlige 
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ansvarlige medlemsstat kontrollerer 

rigtigheden af dataene og lovligheden af 

databehandlingen senest 30 dage efter 

denne henvendelse. 

medlemsstat inden for syv dage, og den 

ansvarlige medlemsstat kontrollerer 

rigtigheden af dataene og lovligheden af 

databehandlingen hurtigst muligt og senest 

30 dage efter denne henvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis det efter en undersøgelse 

konstateres, at de data, der er lagret i 

multiidentitetsdetektoren (MID), er 

ukorrekte eller ulovligt registreret, 

berigtiger eller sletter den ansvarlige 

medlemsstat eller i givet fald den 

medlemsstat, som anmodningen er indgivet 

til, disse data. 

4. Hvis det efter en undersøgelse 

konstateres, at de data, der er lagret i det 

fælles identitetsregister, det fælles BMS 

og MID, er ukorrekte eller ulovligt 

registreret, berigtiger eller sletter den 

ansvarlige medlemsstat eller hvis relevant 

den medlemsstat, som anmodningen er 

indgivet til, omgående disse data. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis data i MID ændres af den 

ansvarlige medlemsstat i løbet af 

gyldighedsperioden, gennemfører den 

ansvarlige medlemsstat behandlingen i 

artikel 27 og, hvis det er relevant artikel 29 

for at fastslå, om de ændrede data skal 

sammenkædes. Såfremt behandlingen ikke 

resulterer i et hit, sletter den ansvarlige 

medlemsstat eller i givet fald den 

medlemsstat, som anmodningen er indgivet 

til, dataene i identitetsbekræftelsesfilen. 

Hvis den automatiserede behandling 

5. Hvis data i det fælles 

identitetsregister, det fælles BMS eller 
MID ændres af den ansvarlige medlemsstat 

i løbet af gyldighedsperioden, gennemfører 

den ansvarlige medlemsstat behandlingen i 

artikel 27 og, hvis det er relevant artikel 29 

for at fastslå, om de ændrede data skal 

sammenkædes. Såfremt behandlingen ikke 

resulterer i et hit, sletter den ansvarlige 

medlemsstat eller i givet fald den 

medlemsstat, som anmodningen er indgivet 

til, dataene i identitetsbekræftelsesfilen. 
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resulterer i et eller flere hit, opretter eller 

ajourfører den ansvarlige medlemsstat det 

relevante link i overensstemmelse med de 

relevante bestemmelser i denne forordning. 

Hvis den automatiserede behandling 

resulterer i et eller flere hit, opretter eller 

ajourfører den ansvarlige medlemsstat det 

relevante link i overensstemmelse med de 

relevante bestemmelser i denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  154 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis den ansvarlige medlemsstat 

eller i givet fald den medlemsstat, som 

anmodningen er indgivet til, ikke er enig i, 

at de data, som er lagret i MID, er faktuelt 

ukorrekte eller er registreret ulovligt, 

træffer denne medlemsstat en administrativ 

afgørelse og forklarer straks skriftligt den 

pågældende person, hvorfor den ikke er 

villig til at berigtige eller slette dataene om 

vedkommende. 

6. Hvis den ansvarlige medlemsstat 

eller i givet fald den medlemsstat, som 

anmodningen er indgivet til, ikke er enig i, 

at de data, som er lagret i det fælles 

identitetsregister, det fælles BMS eller i 
MID, er faktuelt ukorrekte eller er 

registreret ulovligt, træffer denne 

medlemsstat en administrativ afgørelse og 

forklarer straks skriftligt den pågældende 

person, hvorfor den ikke er villig til at 

berigtige eller slette dataene om 

vedkommende. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Denne afgørelse skal også give den 

berørte person oplysninger om muligheden 

for at anfægte afgørelsen vedrørende den i 

stk. 3 omhandlede anmodning, og, hvis det 

er relevant, om, hvordan der kan klages 

over afgørelsen til de kompetente 

myndigheder eller afgørelsen kan prøves 

ved domstolene, samt om eventuel bistand 

7. Denne afgørelse skal også give den 

berørte person oplysninger om muligheden 

for at anfægte afgørelsen vedrørende den i 

stk. 3 omhandlede anmodning, og om 

hvordan der kan klages over afgørelsen til 

de kompetente myndigheder, eller 

afgørelsen kan prøves ved domstolene, 

samt om eventuel bistand hertil, herunder 
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hertil, herunder fra de kompetente 

nationale tilsynsmyndigheder. 

fra de kompetente nationale 

tilsynsmyndigheder samt disses 

kontaktoplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Personoplysninger, der lagres eller tilgås af 

interoperabilitetskomponenterne, må ikke 

overføres til eller stilles til rådighed for et 

tredjeland, en international organisation 

eller en privat part med undtagelse af 

overførsler til INTERPOL med henblik på 

den automatiserede behandling, der er 

omhandlet i [artikel 18, stk. 2, litra b) og 

m), i ETIAS-forordningen] eller artikel 8, 

stk. 2, i forordning (EU) 2016/399. 

Sådanne overførsler af personoplysninger 

til INTERPOL skal være i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

artikel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 og 

kapitel V i forordning (EU) 2016/679. 

Personoplysninger, der lagres eller tilgås af 

interoperabilitetskomponenterne, må ikke 

overføres til eller stilles til rådighed for et 

tredjeland, en international organisation 

eller en privat part, medmindre dog andet 

gælder i henhold til [artikel 55 i ETIAS-

forordningen], artikel 44 i forordning 

(EU) 2017/2226, artikel 31 i forordning 

(EF) nr. 676/2008 og forespørgsel til 

Interpol-databaser via ESP som 

omhandlet i artikel 9, stk. 5 i nærværende 

forordning. Overførsler af 

personoplysninger til Interpol skal være i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

artikel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 og 

kapitel V i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør være henvisning til bestemmelserne for dataoverførsler fra de respektive IT-systemer. 

Endvidere bør der være henvisning til den eneste nye bestemmelse om overførsler i denne 

forordning, dvs. forespørgsler til Interpol-data gennem ESP. Retsgrundlaget for den 

automatiserede behandling med henblik på vurdering af en ansøgning om rejsetilladelse er 

fastsat i ETIAS-forordningen og bør udgå fra nærværende forordning. 

 

Ændringsforslag  157 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. -1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Hver medlemsstat drager omsorg 

for, at den tilsynsførende myndighed 

omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning 

(EU) 2016/679 uafhængigt fører tilsyn 

med lovmæssigheden af den pågældende 

medlemsstats behandling af persondata i 

henhold til nærværende forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. -1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1a. Hver medlemsstat sikrer, at de 

nationale love og administrative 

bestemmelser, der er vedtaget i henhold til 

direktiv (EU) 2016/680, også finder 

anvendelse på politimyndighedernes og de 

udpegede myndigheders adgang til 

interoperabilitetskomponenterne, 

herunder i relation til rettighederne for de 

personer, hvis oplysninger der således 

gives adgang til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. -1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1b. Den tilsynsmyndighed, der er 

oprettet i overensstemmelse med 

artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, 

forestår tilsyn med lovligheden af 

medlemsstaternes politimyndigheders og 
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udpegede myndigheders adgang til 

personoplysninger. Artikel 49, stk. 2 og 

2a, i denne forordning finder i 

overensstemmelse hermed anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den eller de nationale 

tilsynsmyndighed(er), som er udpeget i 

henhold til artikel 49 i forordning (EU) 

2016/679, sikrer, at de ansvarlige nationale 

myndigheder mindst hvert fjerde år 

foretager en revision af behandlingen af 

data i overensstemmelse med relevante 

internationale revisionsstandarder. 

1. Den eller de nationale 

tilsynsmyndighed(er), som der henvises til 

i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 

2016/679, sikrer, at de ansvarlige nationale 

myndigheder mindst hvert fjerde år 

foretager en revision af behandlingen af 

data i overensstemmelse med relevante 

internationale revisionsstandarder. Der kan 

tages hensyn til resultaterne af denne 

revision i de evalueringer, der foretages i 

henhold til den mekanisme, der er blevet 

oprettet ved Rådets forordning (EU) 

nr. 1053/20131a. De tilsynsmyndigheder, 

der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i 

forordning (EU) 2016/679, offentliggør 

årligt antallet af anmodninger om 

berigtigelse, supplering eller sletning eller 

begrænsning af behandling af 

oplysninger, tiltag foranlediget heraf samt 

antallet af berigtigelser, suppleringer, 

sletninger og begrænsninger af 

behandling, der er foretaget som følge af 

anmodninger fra berørte personer. 

  

 1aRådets forordning (EU) nr. 1053/2013 

af 7. oktober 2013 om indførelse af en 

evaluerings- og overvågningsmekanisme 

til kontrol af anvendelsen af 

Schengenreglerne og om ophævelse af 

Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. 

september 1998 om nedsættelse af et 

stående udvalg for evaluering og 
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anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 

295 af 6.11.2013, s. 27). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at deres 

tilsynsmyndighed har tilstrækkelige 

ressourcer til at udføre de opgaver, som er 

tillagt den i henhold til denne forordning. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at deres 

tilsynsmyndighed har tilstrækkelige 

ressourcer til at udføre de opgaver, som er 

tillagt den i henhold til denne forordning, 

og har adgang til rådgivning fra personer 

med tilstrækkeligt kendskab til 

biometriske data. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne videregiver alle 

de oplysninger, som den 

tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 

artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 

2016/679, anmoder om, herunder navnlig 

oplysninger om de aktiviteter, der 

gennemføres i overensstemmelse med 

deres ansvarsområder som fastsat i denne 

forordning. Medlemsstaterne giver den 

tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 

artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 

2016/679, adgang til deres logfiler og til 

enhver tid adgang til alle de af deres 

lokaler og anlæg, der anvendes til 

interoperabilitetsformål. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse er ansvarlig for 

overvågningen af aktiviteter, der foretages 

af eu-LISA, Europol og Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i 

henhold til denne forordning, og for at 

sikre, at sådanne aktiviteter udføres i 

overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 45/2001 og med denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eu-LISA udleverer de oplysninger, som 

Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse anmoder om, giver den 

Tilsynsførende adgang til alle dokumenter 

og til sine logfiler som omhandlet i 

artikel 10, 16, 24 og 36 og giver til enhver 

tid den Tilsynsførende adgang til alle sine 

lokaler og anlæg. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse handler i tæt samarbejde 

med de nationale tilsynsmyndigheder med 

hensyn til specifikke spørgsmål, der 

kræver nationalt engagement, især hvis 

Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse eller en national 

tilsynsmyndighed finder store forskelle 

mellem medlemsstaternes praksis eller 

potentielt ulovlige overførsler ved hjælp af 

kommunikationskanalerne for 
interoperabilitetskomponenterne eller i 

forbindelse med spørgsmål rejst af en 

eller flere nationale tilsynsmyndigheder 

om gennemførelsen og fortolkningen af 
denne forordning. 

1. Tilsynsmyndighederne og den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse, der hver især handler 

inden for deres respektive beføjelser, 

samarbejder aktivt inden for rammerne af 

deres respektive ansvarsområder og sikrer 

samordnet tilsyn med anvendelsen af 
interoperabilitetskomponenterne og af de 

øvrige bestemmelser i denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  166 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde sikres 

det koordinerede tilsyn som fastsat i 

artikel 62 i forordning (EU) XXXX / 2018 

[revideret forordning (EF) nr. 45/2001]. 

2. Den Europæiske Tilsynsførende 

for Databeskyttelse og 

tilsynsmyndighederne udveksler relevante 

oplysninger, bistår hinanden i forbindelse 

med gennemførelse af revisioner og 

inspektioner, drøfter vanskeligheder ved 

fortolkning eller anvendelse af denne 

forordning, undersøger problemer med 

udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller med 

de registreredes udøvelse af deres 

rettigheder, udarbejder harmoniserede 

forslag til fælles løsninger på ethvert 

problem og fremmer bevidstheden om 

databeskyttelsesrettigheder i fornødent 

omfang. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette stykke er det eneste tilfælde i forslaget af, at Kommissionen henviser til forslaget til 

revision af forordning (EF) nr. 45/2001, mens den i resten af forordningen henviser til den 

gældende forordning. Eftersom den nye forordning endnu ikke er vedtaget forekommer det 

mere passende at bibeholde bestemmelsen som i forbindelse med IT-systemerne. 

 

Ændringsforslag  167 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Tilsynsmyndighederne og Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse mødes med henblik på 

stk. 2 mindst to gange om året inden for 

rammerne af Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd, der er oprettet ved 

forordning (EU) 2016/679 (»Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd«). Rådet 

afholder udgifterne til disse møder og 

forestår også organiseringen af dem. En 

forretningsorden vedtages på første møde. 

Øvrige arbejdsmetoder udvikles i 

fællesskab efter behov. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  168 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd sender en fælles 

aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet, 

Rådet, Kommissionen, Europol, Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og eu-LISA to år efter 

denne forordnings ikrafttrædelse og 

derefter hvert andet år. Rapporten skal 

indeholde et kapitel om hver medlemsstat, 

som udarbejdes af den pågældende 
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medlemsstats tilsynsmyndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  169 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Interoperabilitetskomponenterne 

hostes af eu-LISA på dettes tekniske 

lokaliteter og leverer de funktionaliteter, 

der er fastsat i denne forordning, i 

overensstemmelse med betingelserne for 

sikkerhed, tilgængelighed, kvalitet og 

hastighed, jf. artikel 53, stk. 1. 

2. Interoperabilitetskomponenterne 

hostes af eu-LISA på dettes tekniske 

lokaliteter og leverer de funktionaliteter, 

der er fastsat i denne forordning, i 

overensstemmelse med betingelserne for 

sikkerhed, tilgængelighed, kvalitet og 

hastighed, jf. artikel 37, artikel 37a og 

artikel 53, stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

eu-LISA er ansvarlig for udviklingen af 

interoperabilitetskomponenterne, for 

eventuelle tilpasninger, der kræves for at 

skabe interoperabilitet mellem de centrale 

systemer i ind- og udrejsesystemet, VIS, 

[ETIAS], SIS og Eurodac og [ECRIS-

TCN-systemet] og den europæiske 

søgeportal, den fælles biometriske 

matchtjeneste, det fælles identitetsregister 

og multiidentitetsdetektoren. 

eu-LISA er ansvarlig for udformningen og 

udviklingen af 

interoperabilitetskomponenterne, for 

eventuelle tilpasninger, der kræves for at 

skabe interoperabilitet mellem de centrale 

systemer i ind- og udrejsesystemet, VIS, 

[ETIAS], SIS og Eurodac og [ECRIS-

TCN] og ESP, den fælles BMS, det fælles 

identitetsregister, MID og CRRS. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilføjelse nødvendig som følge af artikel 39, stk. 2. 
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Ændringsforslag  171 

Forslag til forordning 

Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelse 

og gennemførelse af de tekniske 

specifikationer, afprøvning og samlet 

projektkoordinering. 

Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelse 

og gennemførelse af de tekniske 

specifikationer, afprøvning og samlet 

projektstyring og -koordinering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  172 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Efter idriftsættelsen af hver 

interoperabilitetskomponent er eu-LISA 

ansvarlig for den tekniske forvaltning af 

den centrale infrastruktur og de nationale 

ensartede grænseflader. I samarbejde med 

medlemsstaterne sikrer det den til enhver 

tid bedste disponible teknologi på grundlag 

af en cost-benefit-analyse. eu-LISA er også 

ansvarligt for den tekniske forvaltning af 

kommunikationsinfrastrukturen, der er 

omhandlet i artikel 6, 12, 17, 25 og 39. 

Efter idriftsættelsen af hver 

interoperabilitetskomponent er eu-LISA 

ansvarlig for den tekniske og 

sikkerhedsmæssigeforvaltning af 

interoperabilitetskomponenternes centrale 

infrastruktur, herunder vedligeholdelse og 

teknologiske fremskridt. I samarbejde med 

medlemsstaterne sikrer det, at den til 

enhver tid bedste disponible teknologi 

anvendes på grundlag af en cost-benefit-

analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den 

tekniske forvaltning og sikkerheden af 

kommunikationsinfrastrukturen, der er 

omhandlet i artikel 6, 12, 17, 25 og 39. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  173 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den tekniske forvaltning af 

interoperabilitetskomponenterne omfatter 

alle de opgaver, der er nødvendige for, at 

interoperabilitetskomponenterne kan 

fungere døgnet rundt alle ugens syv dage i 

henhold til denne forordning, navnlig den 

vedligeholdelse og tekniske udvikling, der 

er nødvendig for at sikre, at 

komponenterne fungerer på et 

tilfredsstillende niveau i forhold til den 

tekniske kvalitet, særligt hvad angår den 

tid, der kræves til søgninger i de centrale 

infrastrukturer i overensstemmelse med de 

tekniske specifikationer. 

Den tekniske forvaltning af 

interoperabilitetskomponenterne består af 

alle de opgaver, der er nødvendige for, at 

interoperabilitetskomponenterne kan 

fungere døgnet rundt alle ugens syv dage i 

henhold til denne forordning, navnlig den 

vedligeholdelse og tekniske udvikling, der 

er nødvendig for at sikre, at 

komponenterne fungerer på et 

tilfredsstillende niveau i forhold til den 

tekniske kvalitet, særligt hvad angår den 

tid, der kræves til søgninger i de centrale 

infrastrukturer i overensstemmelse med de 

tekniske specifikationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Sikkerhedsforvaltning af 

interoperabilitetskomponenterne 

indbefatter alle de opgaver, der er 

nødvendige for at sikre komponenternes 

ukrænkelighed, fortrolighed og 

tilgængelighed i henhold til denne 

forordning, navnlig de præventive 

foranstaltninger til at undgå både fysiske 

og IT-sikkerhedsmæssige hændelser og de 

tiltag, der er nødvendige for at reagere på 

og afhjælpe sådanne hændelser, dersom 

de ikke kan undgås. 

Or. en 
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Ændringsforslag  175 

Forslag til forordning 

Artikel 54 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 54a 

 Europols ansvarsområder 

 1.  Europol sikrer behandlingen af 

forespørgsler fra ESP og den fælles BMS 

om Europol-dataene og tilpasser derfor 

grænsefladen til sit forespørgselssystem 

(QUEST) til data på grundlæggende 

beskyttelsesniveau. 

 2.  Europol er ansvarlig for at forvalte 

og tilrettelægge sine behørigt 

bemyndigede medarbejderes adgang til at 

bruge henholdsvis ESP og det fælles 

identitetsregister i overensstemmelse med 

denne forordning og føre og regelmæssigt 

ajourføre en liste over medarbejdere og 

deres profiler. 

 3.  Al databehandling foretaget af 

Europol i henhold til denne forordning er 

omfattet af forordning (EU) 2016/794. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  176 

Forslag til forordning 

Artikel 55a – stk. 1  

Forordning (EU) nr. 2016/399 

Artikel 8 – stk. 4a – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Grænsevagten i anden linje konsulterer 

multiidentitetsdetektoren sammen med det 

fælles identitetsregister som omhandlet i 

[artikel 4, stk. 35, i forordning 2018/XX 

om interoperabilitet] eller 

Schengeninformationssystemet eller begge 

for at vurdere forskellene i de 

sammenkædede identiteter og foretager 

Grænsevagten konsulterer 

multiidentitetsdetektoren sammen med det 

fælles identitetsregister som omhandlet i 

[artikel 4, stk. 35, i forordning 2018/XX 

om interoperabilitet] eller 

Schengeninformationssystemet eller begge 

for at vurdere forskellene i de 

sammenkædede identiteter og foretager 
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eventuel yderligere verifikation for at 

træffe en beslutning om status af og farven 

på linket samt for at træffe afgørelse om 

den pågældende persons indrejse eller 

nægtelse af indrejse. 

eventuel yderligere verifikation for at 

træffe en beslutning om status af og farven 

på linket samt for at træffe afgørelse om 

den pågældende persons indrejse eller 

nægtelse af indrejse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  177 

Forslag til forordning 

Artikel 55b – stk. 1 – nr. 14 

Forordning (EU) nr. 2017/2226 

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Adgang til ind- og udrejsesystemet som et 

værktøj til identifikation af en ukendt 

mistænkt eller gerningsmand eller et 

formodet offer for en terrorhandling eller 

anden alvorlig strafbar handling er kun 

tilladt, når der er foretaget en forespørgsel i 

det fælles identitetsregister, jf. [artikel 22 

forordning 2018/XX om interoperabilitet], 

og alle de betingelser, der er anført i stk. 1 

og stk. 1a, er opfyldt. 

Adgang til ind- og udrejsesystemet som et 

værktøj til identifikation af en ukendt 

mistænkt eller gerningsmand eller et 

formodet offer for en terrorhandling eller 

anden alvorlig strafbar handling er kun 

tilladt, når der er foretaget en forespørgsel i 

det fælles identitetsregister, jf. [artikel 22 

forordning 2018/XX om interoperabilitet], 

og alle de betingelser, der er anført i denne 

artikels stk. 1 og stk. 1a, er opfyldt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  178 

Forslag til forordning 

Artikel 55d - stk. 1 - nr. 1 - indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) I artikel 1 indsættes følgende 

stykke: 

1) I artikel 2 tilføjes følgende stykke: 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 2 opregner formålene med VIS, mens artikel 1 omhandler emne og 
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anvendelsesområde. 

 

Ændringsforslag  179 

Forslag til forordning 

Artikel 55d – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 767/2008 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved at lagre identitetsdata, 

rejsedokumenter og biometriske data i det 

fælles identitetsregister, der er oprettet ved 

[artikel 17 i forordning 2018/XX om 

interoperabilitet], bidrager VIS til at lette 

og bistå med en korrekt identifikation af 

personer registreret i VIS på de betingelser 

og med henblik på det endelige mål, der er 

fastsat i stk. 1 i denne artikel. 

2. Ved at lagre identitetsdata, 

rejsedokumenter og biometriske data i det 

fælles identitetsregister oprettet ved 

[artikel 17 i forordning 2018/XX om 

interoperabilitet] bidrager VIS til at lette og 

bistå med en korrekt identifikation af 

personer registreret i VIS på de betingelser 

og udelukkende med det 

identifikationsmål for øje, der er 

omhandlet i artikel 20 i denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  180 

Forslag til forordning 

Artikel 56 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) personens nationalitet, køn og 

fødselsår 

b) personens nationalitet, køn og 

fødselsår; anvendelsen af disse data må 

ikke muliggøre identifikation af en person 

Or. en 

 

Ændringsforslag  181 

Forslag til forordning 

Artikel 56 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) personens nationalitet, køn og a) personens nationalitet, køn og 
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fødselsår fødselsår; anvendelsen af disse data må 

ikke muliggøre identifikation af en person 

Or. en 

 

Ændringsforslag  182 

Forslag til forordning 

Artikel 56 – stk. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) antallet af led mellem de 

forskellige EU-informationssystemer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  183 

Forslag til forordning 

Artikel 56 – stk. 3 – litra d b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) den tidsperiode, i hvilken der 

bestod et gult link i systemet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  184 

Forslag til forordning 

Artikel 56 – stk. 3 – litra d c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 dc) den tidsperiode, i hvilken der 

bestod et rødt link i systemet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  185 

Forslag til forordning 

Artikel 59 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I en periode på et år, efter at eu-

LISA har underrettet om afslutningen af 

den test, der henvises til i artikel 62, stk. 1, 

litra b), om multiidentitetsdetektoren 

(MID), og før idriftsættelsen af MID, er 

den centrale ETIAS-enhed, der er 

omhandlet i [artikel 33, litra a), i 

forordning (EU) 2016/1624] ansvarlig for 

at påvise flere identiteter blandt de data, 

der er lagret i VIS, Eurodac og SIS. 

Påvisning af flere identiteter foretages 

udelukkende ved hjælp af biometriske data, 

jf. denne forordnings artikel 27, stk. 2. 

1. I en periode på et år, efter at eu-

LISA har underrettet om afslutningen af 

den test, der henvises til i artikel 62, stk. 1, 

litra b), om MID, og før idriftsættelsen af 

MID, er den centrale ETIAS-enhed, der er 

omhandlet i [artikel 33, litra a), i 

forordning (EU) 2016/1624] ansvarlig for 

at påvise flere identiteter blandt de data, 

der er lagret i VIS, Eurodac, EES og SIS. 

Påvisning af flere identiteter foretages 

udelukkende ved hjælp af biometriske data, 

jf. denne forordnings artikel 27, stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  186 

Forslag til forordning 

Artikel 59 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Meddelelser i henhold til 

artikel 61, stk. 3, foretages først, når alle 

gule links er blevet verificeret og ændret 

til enten grøn eller rød. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  187 

Forslag til forordning 

Artikel 59 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. eu-LISA bistår om nødvendigt den 

centrale ETIAS-enhed med at påvise flere 

udgår 
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identiteter som omhandlet i denne artikel. 

Or. en 

Begrundelse 

Idet eu-LISA ikke har adgang til data, kan det ikke bistå med at udføre påvisning af flere 

identiteter. 

 

Ændringsforslag  188 

Forslag til forordning 

Artikel 62 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) eu-LISA har erklæret, at en 

omfattende test af den relevante 

interoperabilitetskomponent, som skal 

udføres af eu-LISA i samarbejde med 

medlemsstaterne, er gennemført på 

vellykket vis. 

b) eu-LISA har erklæret, at en 

omfattende test af den relevante 

interoperabilitetskomponent, som skal 

udføres af eu-LISA i samarbejde med 

medlemsstaterne, den centrale ETIAS-

enhed og Europol, er gennemført på 

vellykket vis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  189 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen udarbejder i tæt samarbejde 

med medlemsstaterne, eu-LISA og andre 

relevante agenturer en praktisk vejledning i 

gennemførelsen og forvaltningen af 

interoperabilitetskomponenter. Den 

praktiske vejledning skal indeholde 

tekniske og operationelle retningslinjer, 

anbefalinger og bedste praksis. 

Kommissionen vedtager vejledningen i 

form af en henstilling. 

Kommissionen opdaterer i tæt samarbejde 

med medlemsstaterne, eu-LISA og andre 

relevante agenturer de praktiske 

vejledninger, der stilles til rådighed for 

EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS og 

[ECRIS-TCN], med den fornødne 

information og stiller en praktisk 

vejledning til rådighed i gennemførelsen og 

forvaltningen af 

interoperabilitetskomponenter. 

Vejledningerne skal indeholde tekniske og 

operationelle retningslinjer, anbefalinger 

og bedste praksis. Kommissionen vedtager 
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opdateringer i overensstemmelse med 

reglerne og i den form, der er fastsat i de 

respektive retsakter. Vejledningen om 

interoperabilitetskomponenterne vedtages 
i form af en henstilling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  190 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Fire år efter idriftsættelsen af de 

enkelte interoperabilitetskomponenter og 

derefter hvert fjerde år forelægger eu-LISA 

Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen en rapport om, hvordan 

interoperabilitetskomponenterne fungerer 

teknisk set, herunder deres sikkerhed. 

4. Tre år efter idriftsættelsen af de 

enkelte interoperabilitetskomponenter og 

derefter hvert tredje år forelægger eu-LISA 

Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen en rapport om, hvordan 

interoperabilitetskomponenterne fungerer 

teknisk set, herunder deres sikkerhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  191 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) en vurdering af medlemsstaternes 

brug af det fælles identitetsregister 

Or. en 

 

Ændringsforslag  192 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) en vurdering af det fælles 

identitetsregisters forespørgsler til 

retshåndhævelsesformål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  193 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) en vurdering af søgninger i 

Interpol-databaser via ESP, inklusive 

information om antallet af søgeresultater i 

Interpol-databaser og oplysninger om 

eventuelle opståede problemer. 

Or. en 

Begrundelse 

Der har været forlydender om politisk motiveret misbrug af Interpol-indberetninger fra visse 

tredjelandes side. Det er derfor nødvendigt at overvåge EU-systemernes anvendelse af 

Interpol-databaser. Ændringsforslaget følger et tilsvarende ÆF, der blev vedtaget i 

forbindelse med ETIAS-forordningen. 

 

Ændringsforslag  194 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 8 – afsnit 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen sender disse rapporter til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Den 

Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse og Den Europæiske 

Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder. 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

Forslagets baggrund og indhold 
 

Kommissionen fremlagde forslaget til en ramme for interoperabiliteten mellem EU-

informationssystemer (grænser og visum) (COM(2017)0793) og forslaget om en ramme for 

interoperabilitet mellem EU-informationssystemer (politi- og retssamarbejde, asyl og 

migration) (COM(2017)0794) ledsaget af en finansieringsoversigt og baseret på en 

konsekvensanalyse den 12. december 2017. Dette er en opfølgning på blandt andet meddelelsen 

fra Kommissionen af 6. april 2016 med titlen "Stærkere og mere intelligente 

informationssystemer for grænser og sikkerhed" (COM(2016)0205), hvori Kommissionen 

skitserede behovet for, at EU styrker og forbedrer sine IT-systemer, datastruktur og 

informationsudveksling inden for grænseforvaltning, retshåndhævelsesarbejde og 

terrorbekæmpelse, og den endelige rapport fra ekspertgruppen på højt niveau om 

informationssystemer og interoperabilitet af 11. maj 2017, der konkluderede, at det er 

nødvendigt såvel som teknisk gennemførligt at arbejde hen imod praktiske løsninger for 

interoperabilitet og at disse løsninger i princippet kan give både driftsmæssige gevinster og 

implementeres i overensstemmelse med databeskyttelseskravene. 

 

Forslaget opstiller fire interoperabilitetskomponenter: den europæiske søgeportal (ESP); den 

fælles biometriske matchtjeneste (fælles BMS); det fælles identitetsregister; og 

Multiidentitetsdetektoren (MID), og fastsætter bestemmelser for målene for 

interoperabilitetskomponenter, deres tekniske strukturer, regler for anvendelse af komponenter, 

lagring af logfiler, datakvalitet, regler for databeskyttelse, tilsyn og de ansvarsforpligtelser, der 

påhviler de enkelte agenturer og medlemsstater. Det indeholder desuden ændringer til en række 

andre retsakter. 

 

Sagsforløb 

 

Med henblik på vurdering af Kommissionens forslag og forberedelse af dette udkast til 

betænkning har ordførerne indhentet input fra et bredt udvalg af kilder. Hele forslaget er blevet 

uddybende drøftet på skyggeordførerplan under en række møder med Kommissionens 

tjenestegrene. Forskellige interesserede parter og eksperter blev desuden inviteret til at deltage 

i møder med skyggeordførerne. Det drejede sig om de EU-agenturer, der berøres af eller har en 

interesse i forslagene (nemlig eu-LISA, Europol, Frontex, FRA) og Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse. Disse møder suppleredes med en anmodning om en 

udtalelse fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og et besøg på eu-LISA's tekniske 

anlæg i Strasbourg. 

 

Ordførernes holdning 

 

Ordførerne glæder sig over Kommissionens forslag om opstilling af rammer for 

interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer. EU-borgerne forventer, at den 

Europæiske Union er i stand til effektivt at forvalte asyl- og indvandringssystemet, de ydre 

grænser samt imødegå de stadige trusler mod den indre sikkerhed. Flygtningekrisen såvel som 

en række terrorangreb i de seneste år har vist, hvor presserende det er at forbedre den relevante 

informationsdeling. Det er vigtigt at vise resultater på dette område for at bevare 

offentlighedens tillid til EU's migrations- og asylsystem, dens sikkerhedsforanstaltninger og 

dens evne til at forvalte de eksterne grænser.  
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Ordførerne er endvidere enige med Kommissionen i, at de muligheder, som interoperabilitet 

giver som et middel til at øge sikkerheden og beskyttelsen af de ydre grænser, skal vejes op 

imod forpligtelsen til at sikre, at indgreb i de grundlæggende rettigheder, som kan forekomme 

som følge af det nye interoperabilitetsmiljø, er begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt for 

reelt at nå de mål af almen interesse, som forfølges og under hensyntagen til 

proportionalitetsprincippet. Denne balancegang er nøje afspejlet i de foreslåede ændringer. 

Ordførerne er endvidere af den opfattelse, at interoperabilitetskomponenterne udgør en 

mulighed for at højne beskyttelsesniveauet for de grundlæggende rettigheder, eksempelvis ved 

at sikre korrekt identifikation af personer i god tro og bekæmpelse af identitetssvig. 

 

Etableringen af interoperabilitet forbedrer forvaltningen af de eksterne grænser ved at sikre 

hurtig, enkel og effektiv adgang til EU-informationssystemerne. Vi er derfor nødt til at være 

forsigtige med ikke at øge antallet af opgaver, som grænsevagterne pålægges. Ordførerne har 

stillet indtil flere forslag til at opnå dette: For det første bør der ikke gælde noget ufravigeligt 

krav til grænsevagter om at tage sig af gule flag ved kontrol i anden linje. Det bør bero på 

grænsevagternes eget skøn at træffe en sådan beslutning, eftersom de er uddannede i at afdække 

identitetssvig. For det andet bør den europæiske søgeportal ESP give grænsevagterne svar 

umiddelbart efter, at de underliggende systemer har svaret. ESP bør ikke vente, til alle svar fra 

de underliggende systemer er blevet indsamlet, før grænsevagten ser søgeresultatet. For det 

tredje bør der lægges vægt på at give grænsevagter en grundig oplæring i at betjene det manuelle 

identifikationssystem, som indføres med dette forslag.  

 

Ordførerne har indføjet en særskilt artikel, der fremhæver behovet for, at alle 

interoperabilitetskomponenter tilsikrer hurtig, gnidningsløs, effektiv og kontrolleret adgang ved 

brug af den bedst tilgængelige teknologi med henblik på at opnå kort svartid på forespørgsler, 

så det passer til de operationelle behov. En lang række opgaver, som dagligt udføres af 

grænsevagter, politifolk, immigrationsembedsfolk eller konsulært personale vil afhænge af, at 

disse interoperabilitetskomponenter fungerer korrekt. Det er derfor aldeles afgørende at sikre, 

at komponenterne fungerer ordentligt, men ordførerne finder det tilsvarende vigtigt at skabe et 

backup-system, navnlig for det fælles identitetsregister og for ESP. At samtlige disse 

komponenter såvel som de underliggende systemer fungerer korrekt vil komme til at afhænge 

af disse to komponenter, og der bør derfor opstilles en backup-struktur. 

 

Ordførerne finder det væsentligt at fremhæve, at interoperabilitetskomponenterne ikke vil 

betyde ændringer i de underliggende systemer eller disses regler og procedurer. 

Interoperabilitetskomponenterne bør lette adgangen, men selve adgangsrettighederne vil ikke 

blive ændret med dette forslag. Der er blevet stillet en række ændringsforslag for at gøre dette 

tydeligt. De eneste ændringer vedrørende adgangsrettigheder forekommer i forbindelse med 

adgang af retshåndhævelsesgrunde, idet kaskadeproceduren her erstattes med en hit/intet hit-

mekanisme. Dette optimerer ikke blot adgangen til de underliggende systemer, men tilsikrer 

samtidig, at der kun søges i de databaser, der indeholder relevant information. Ordførerne 

ændrede proceduren i forslaget i den hensigt at sikre, at kun de retshåndhævende embedsfolk, 

der tillades fuld adgang til datasystemerne, vil være i stand til at foretage søgninger heri gennem 

hit/intet hit-proceduren.  

 

Endvidere gør forslaget det muligt for medlemsstaternes politimyndigheder, såfremt de har 

hjemmel i national ret, at anvende det fælles identitetsregister til identifikation af en person i 

forbindelse med en personkontrol. Ordførerne er af den opfattelse, at proceduren for 
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identifikation bør afspejle den gængse praksis i medlemsstaterne. Derfor er ændringerne 

udformet således, at en person først forsøges identificeret ved at følge regler og procedurer i 

national ret ved hjælp af legitimation eller rejsedokumenter, og først derefter kan der søges i 

det fælles identitetsregister ved brug af personens biometriske data. Det kan kun forsøges at 

identificere en person gennem det fælles identitetsregister, når vedkommende er fysisk til stede.  

 

Med henblik på at styrke Kommissionens, Rådet og Europa-Parlamentets evne til at overvåge 

og evaluere, hvorledes forslaget her fungerer i praksis, er der stillet yderligere ændringsforslag 

til denne artikel. Navnlig for så vidt angår anvendelsen af det fælles identitetsregister med 

henblik på identifikation, retshåndhævelsesformål og anvendelsen af Interpol-databasen via 

ESP. 

 


