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Förslag till förordning 

– 

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG* 

till kommissionens förslag 

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

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

FÖRORDNING (EU) 2018/... 

av den 

om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ▌ 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel ▌88.2 a, 

                                                 
* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med 

symbolen ▌. 
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▌ 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, 

                                                 
1 Europaparlamentets ståndpunkt av den ... [(EUT ...)/(ännu ej offentliggjord i EUT)] och rådets beslut av den .... 
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av följande skäl: 

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/...1 tilldelar Europeiska 

unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) nya uppgifter, till 

exempel att förvalta Etias bevakningslista, att lämna uppgifter om terroristbrott 

eller andra allvarliga brott till denna bevakningslista och att avge yttranden med 

anledning av begäranden från Etias nationella enheter om inhämtande av 

uppgifter. För att genomföra dessa uppgifter är det därför nödvändigt att ändra 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/7942. 

(2) I enlighet med artiklarna 1, 2 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets 

och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, 

fogat till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Förenade kungariket inte i 

antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på 

Förenade kungariket. 

(3) I enlighet med artiklarna 1, 2 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets 

och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, 

fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av 

denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/... om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och 

resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och 

(EU) 2017/2226 (EUT L …, s. …). 
 EUT: Vänligen för in i texten numret på förordningen i PE-CONS 21/18 (2016/0357 A) och komplettera 

fotnoten. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå 

för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 

2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53). 
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(4) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat 

till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av denna 

förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

▌ 
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Artikel 1 

Ändringar av förordning (EU) 2016/794 

Förordning (EU) 2016/794 ska ändras på följande sätt: 

1.  ▌Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt: 

a) Följande led ska läggas till: 

”n) ▌ Förvalta ▌Etias bevakningslista i enlighet med artiklarna 34 och 35 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/...*. 

o) Till Etias bevakningslista tillhandahålla uppgifter med koppling till 

terroristbrott eller andra grova brott som erhållits av Europol, utan att 

detta påverkar de villkor som reglerar Europols internationella 

samarbete. 

p) Lämna ett yttrande efter en begäran om samråd som avses i artikel 29 i 

förordning (EU) 2018/.... 

_____________________ 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/... om inrättande 

av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om 

ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, 

(EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L …, s. …).” 

b) Följande stycke ska läggas till: 

”Vid utförandet av den uppgift som avses i led n i första stycket i denna punkt 

ska Europols styrelse, efter att ha hört datatillsynsmannen, anta de förfaranden 

som avses i artikel 35 i förordning (EU) 2018/... ++.” 

                                                 
 EUT: Vänligen för in i texten numret på förordningen i PE-CONS 21/18 (2016/0357A(COD)) och komplettera 

fotnoten. 
 EUT: Vänligen för in numret på förordningen i PE-CONS 21/18 (2016/0357A(COD)). 
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2. Artikel 21 ska ändras på följande sätt: 

a) Rubriken ska ersättas med följande: 

”Artikel 21 

Eurojusts, Olafs och, enbart för syften som rör Etias, Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyråns åtkomst till uppgifter som lagras av Europol”. 

b) Följande punkt ska införas: 

”1a. Europol ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån inom sitt uppdrag och för de syften som 

avses i förordning (EU) 2018/... har indirekt åtkomst, på grundval av ett 

system med träff/icke träff, till uppgifter som lämnas inom ramen för 

artikel 20.2 j i den förordningen, utan att detta påverkar eventuella 

begränsningar som anges av den medlemsstat, det unionsorgan, det 

tredjeland eller den internationella organisation som tillhandahåller de 

berörda uppgifterna i enlighet med artikel 19.2 i den här förordningen. 

                                                 
 EUT: Vänligen för in numret på förordningen i PE-CONS 21/18 (2016/0357A(COD)). 
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Om sökningen ger en träff, ska Europol inleda ett förfarande genom 

vilket de uppgifter som gav upphov till träffen får lämnas ut, i enlighet 

med det beslut som har fattats av den som har lämnat uppgifterna till 

Europol, och endast i den mån de uppgifter som gav upphov till träffen är 

nödvändiga för att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska 

kunna utföra sina uppgifter avseende Etias. 

Punkt 2–7 i denna artikel ska gälla i tillämpliga delar.” 

▌ 

Artikel 2 

Ikraftträdande och tillämplighet 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning ska tillämpas från och med det datum som fastställs av kommissionen i 

enlighet med artikel 88 i förordning (EU) 2018/.... 

                                                 
 EUT: Vänligen för in numret på förordningen i PE-CONS 21/18 (2016/0357A). 
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet 

med fördragen. 

Utfärdad i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 

Or. en 

 


