
 

AM\1157654PL.docx 1/8 PE621.707v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

28.6.2018 A8-0323/3 

Poprawka  3 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

 

Sprawozdanie A8-0323/2017 

Kinga Gál 

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

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

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2018/... 

z dnia ... 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/794  

w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży 

 oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ▌ 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. ▌88 

ust. 2 lit. a), 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 

▌sygnalizuje skreślenia. 
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▌ 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

                                                 
1  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ....[(Dz.U....) /(dotychczas nieopublikowane 

w Dzienniku Urzędowym)] i decyzja Rady z dnia ... . 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... 1+przypisuje 

Europejskiej Agencji Ochrony Porządku Prawnego (Europol) nowe zadania, takie 

jak zarządzanie listą ostrzegawczą ETIAS, wprowadzanie danych dotyczących 

przestępstw terrorystycznych lub innych poważnych przestępstw oraz 

przedstawianie opinii po otrzymaniu od jednostek krajowych ETIAS próśb 

o konsultacje. W celu realizacji tych zadań należy zatem odpowiednio zmienić 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/7942. 

(2) Zgodnie z art. 1, 2 i art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska 

Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej 

(TUE) i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), bez uszczerbku 

dla art. 4 tego protokołu, Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w przyjęciu 

niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związane ani go nie stosuje. 

(3) Zgodnie z art. 1 i 2 oraz art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska 

Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do TUE i do TFUE, bez uszczerbku 

dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego 

rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje. 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... ustanawiające 

europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 

i (UE) 2017/2226 (Dz.U. L ..., s. ...). 
+  Proszę wstawić do tekstu numer rozporządzenia w PE-CONS 21/18 (2016/0357 A) oraz 

uzupełnić odpowiadający przypis. 
2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 

r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), 

zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 

2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW. 
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(4) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do 

TUE i TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie 

jest nim związana ani go nie stosuje, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

▌ 
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Artykuł 1 

Zmiany w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/794 

W rozporządzeniu (UE) 2016/794 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ▌w art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się litery  w brzmieniu: 

„n) ▌ zarządza ▌listą ostrzegawczą ETIAS zgodnie z art. 34 i 35 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/...*+; 

o) wprowadza dane do  listy ostrzegawczej ETIAS dotyczące przestępstw 

terrorystycznych lub innych poważnych przestępstw, uzyskane przez 

Europol, nie naruszając warunków regulujących współpracę 

międzynarodową Europolu; 

p) przedstawia opinię, po otrzymaniu prośby o konsultacje, o której mowa 

w art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/...++. 

____________________ 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... 

ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na 

podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) 

nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz.U. 

L ..., s. ...).”; 

b) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Do celów wykonywania zadań, o których mowa w lit. n) akapitu pierwszego 

niniejszego ustępu zarząd Europolu, po zasięgnięciu opinii EIOD przyjmuje 

procedury, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/...++.”.  

                                                 
+ Proszę wstawić do tekstu numer rozporządzenia PE-CONS 21/18 (2016/0357 A(COD)) 

oraz uzupełnić odpowiadający przypis.  
++  Proszę wstawić numer rozporządzenia PE-CONS 21/18 (2016/0357 A(COD)). 
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2) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 21 

Dostęp Eurojustu, OLAF i, wyłącznie do celów ETIAS, Europejskiej Agencji 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej do informacji przechowywanych przez 

Europol”; 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. Europol podejmuje wszelkie właściwe środki, aby umożliwić 

Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w ramach jej 

mandatu i do celów rozporządzenia (UE) 2018/...+, pośredni dostęp, 

w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje), do danych 

przekazywanych do celów art. 20 ust. 2 lit. j) tego rozporządzenia, bez 

uszczerbku dla jakichkolwiek ograniczeń wskazanych przez państwa 

członkowskie, organy Unii, państwa trzecie lub organizacje 

międzynarodowe przekazujące informacje, zgodnie z art. 19 ust. 2 

niniejszego rozporządzenia. 

                                                 
+  Proszę wstawić numer rozporządzenia PE-CONS 21/18 (2016/0357 A(COD)). 
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W przypadku trafienia Europol wszczyna procedurę, dzięki której można 

wymieniać informacje będące przedmiotem trafienia, zgodnie z decyzją 

podmiotu, który dostarczył te informacje do Europolu, i wyłącznie 

w zakresie, w jakim dane, które wywołały trafienie, są niezbędne do 

wykonywania zadań Europejskiej Agencji Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej związanych z ETIAS. 

Zastosowanie mają odpowiednio ust. 2–7 niniejszego artykułu.”. 

▌ 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty ustalonej przez Komisję zgodnie z art. 88 

rozporządzenia (UE) 2018/...+. 

                                                 
+  Proszę wstawić numer rozporządzenia PE-CONS 21/18 (2016/0357 A(COD)). 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach 

członkowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w … 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

 

 

 

Or. en 

 


