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2.6.2021 A9-0254/42

Predlog spremembe 42
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročilo A9-0254/2020
Jeroen Lenaers
Posledične spremembe sistema ETIAS: policijsko in pravosodno sodelovanje
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001A(COD))

Predlog uredbe
–

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA*

k predlogu Komisije

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

UREDBA (EU) 2021/...

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne ...

o ▌spremembi uredb (EU) 2018/1862 in ▌(EU) 2019/818 glede določitve pogojev za dostop 

do drugih informacijskih sistemov EU za namene Evropskega sistema za potovalne 

informacije in odobritve

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti točke (a) člena 87(2) ▌Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so 
bili črtani.
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▌

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom1,

1 Stališče Evropskega parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu) in 
odločitev Sveta z dne ... .
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta2 je bil vzpostavljen 

Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) za državljane tretjih 

držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti pri prehodu zunanjih meja Unije. Z 

navedeno uredbo so bili določeni pogoji in postopki za izdajo ali zavrnitev potovalne 

odobritve v okviru ETIAS.

(2) ETIAS omogoča obravnavo, ali bi prisotnost teh državljanov tretjih držav na 

območju držav članic predstavljala tveganje za varnost ali nezakonito priseljevanje 

oziroma visoko tveganje za epidemijo.

(3) Da se omogoči obdelava dosjejev prosilcev v centralnem sistemu ETIAS, kot je 

navedena v Uredbi (EU) 2018/1240, je treba vzpostaviti interoperabilnost med 

informacijskim sistemom ETIAS na eni strani ter sistemom vstopa/izstopa (SVI), 

Vizumskim informacijskim sistemom (VIS), Schengenskim informacijskim 

sistemom (SIS), sistemom Eurodac in evropskim informacijskim sistemom 

kazenskih evidenc – državljani tretjih držav (v nadaljnjem besedilu: sistem ECRIS-

TCN) (v nadaljnjem besedilu: drugi informacijski sistemi EU) ter podatki 

Europola, kot so opredeljeni v ▌navedeni uredbi (v nadaljnjem besedilu: podatki 

Europola), na drugi strani. ▌

2 Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o 
vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter 
spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 
2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).
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(4) Ta uredba skupaj z uredbama (EU) 2021/…3+ in (EU) 2021/…4++ Evropskega 

parlamenta in Sveta določa pravila za izvajanje interoperabilnosti med 

informacijskim sistemom ETIAS na eni strani ter drugimi informacijskimi sistemi 

EU in podatki Europola na drugi strani ter pogoje za vpogled v podatke, shranjene v 

drugih informacijskih sistemih EU, in podatke Europola prek ETIAS za namen 

samodejnega prepoznavanja zadetkov. Zato je treba spremeniti uredbi (EU) 

2018/1862 ▌5 in (EU) 2019/8186 Evropskega parlamenta in Sveta, da bi se centralni 

sistem ETIAS lahko povezal z drugimi informacijskimi sistemi EU in podatki 

Europola ter da se določijo podatki, ki se bodo pošiljali med temi informacijskimi 

sistemi EU in podatki Europola.

3 Uredba (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o spremembi uredb 
(EU) 2019/816 in (EU) 2019/818 glede določitve pogojev za dostop do drugih 
informacijskih sistemov EU za namene Evropskega sistema za potovalne informacije 
in odobritve (UL L …).

+ UL: prosimo, da v besedilo vstavite številko uredbe iz dokumenta PE 16/21 
(2019/0001B(COD)), v opombo pa vstavite številko, datum in sklic na UL.

4 Uredba (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o spremembi uredb 
(ES) št. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 
2018/1861 in (EU) 2019/817 glede določitve pogojev za dostop do drugih 
informacijskih sistemov EU za namene Evropskega sistema za potovalne informacije 
in odobritve (UL L …).

++ UL: prosimo, da v besedilo vstavite številko uredbe iz dokumenta PE 17/21 
(2019/0002(COD)), v opombo pa vstavite številko, datum in sklic na UL.

5 Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o 
vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na 
področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, 
o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU 
(UL L 312, 7.12.2018, str. 56).

6 Uredba (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju 
policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb 
(EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85).
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(5) Kar se tiče izvajanja interoperabilnosti s sistemom Eurodac, bodo v skladu z Uredbo 

(EU) 2018/1240 po sprejetju prenovljene Uredbe (EU) št. 603/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta7 sprejete potrebne posledične spremembe.

▌

(6) Evropski iskalni portal (ESP), vzpostavljen z Uredbo (EU) 2019/817 Evropskega 

parlamenta in Sveta8 in Uredbo (EU) 2019/818, bo omogočil vzporedno 

poizvedovanje po podatkih, shranjenih v ETIAS, in podatkih, shranjenih v drugih 

zadevnih informacijskih sistemih EU.

(7) Vzpostaviti bi bilo treba tehnične ureditve, da bi lahko ETIAS v drugih 

informacijskih sistemih EU redno in samodejno preverjal, ali so še vedno izpolnjeni 

pogoji za hrambo dosjejev prosilcev, kot je določeno v Uredbi (EU) 2018/1240.

7 Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe 
Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države 
članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od 
držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za 
primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona 
držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 180, 29.6.2013, 
str. 1).

8 Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja 
in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, 
(EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta 
ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, 
str. 27).
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(8) Potovalne odobritve ETIAS se lahko prekličejo po vnosu novih razpisov ukrepov o 

zavrnitvi vstopa in prepovedi bivanja v SIS ali novih razpisov ukrepov za potno 

listino, ki je bila prijavljena kot izgubljena, ukradena, odtujena ali razveljavljena. Da 

bi lahko SIS samodejno obveščal centralni sistem ETIAS o teh novih razpisih 

ukrepov, bi bilo treba vzpostaviti avtomatiziran postopek med SIS in ETIAS.

▌
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(9) Pogoje, pod katerimi imajo centralna enota ETIAS in nacionalne enote ETIAS 

možnost vpogledati v podatke, shranjene v drugih informacijskih sistemih EU, za 

namene ETIAS, vključno s pravicami dostopa, bi bilo treba zaščititi z jasnimi in 

natančnimi pravili glede dostopa centralne enote ETIAS in nacionalnih enot ETIAS 

do podatkov, shranjenih v drugih informacijskih sistemih EU, vrst poizvedb in 

kategorij podatkov, vse to pa bi bilo treba omejiti na tisto, kar je nujno potrebno za 

opravljanje njihovih nalog. Podobno bi morali biti podatki, shranjeni v dosjejih 

prosilcev v ETIAS, vidni samo tistim državam članicam, ki upravljajo zadevne 

informacijske sisteme v skladu z ureditvami za njihovo sodelovanje.

(10) Na podlagi Uredbe (EU) 2018/1240 je za zasnovo in razvoj informacijskega sistema 

ETIAS odgovorna Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), 

ustanovljena z Uredbo (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta9.

9 Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o 
Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s 
področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 
1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99).
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(11) Ta uredba ne posega v Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta10.

(12) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen 

Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), 

Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej 

ne uporablja. Ker ta uredba nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu 

s členom 4 navedenega protokola ▌v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme to 

uredbo, odloči, ali jo bo ▌prenesla v svoje nacionalno pravo. ▌

▌

10 Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in 
razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 
75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 
30.4.2004, str. 77).
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(13) Kolikor se določbe te uredbe nanašajo na SIS, kakor ga ureja Uredba (EU) 

2018/1862, Irska sodeluje pri tej uredbi v skladu s členom 5(1) Protokola št. 19 o 

schengenskem pravnem redu, vključenem v okvir Evropske unije, ki je priložen PEU 

in PDEU, in členom 6(2) Sklepa Sveta 2002/192/ES ▌11. Nadalje Irska, kolikor se 

določbe te uredbe nanašajo na Europol ter sistema Eurodac in ECRIS‑TCN, ▌v 

skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske 

glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen PEU in PDEU, in brez 

poseganja v člen 4 navedenega protokola, ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki 

zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

▌

11 Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri 
izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, 
str. 20).
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(14) ▌Ta uredba za Ciper in Hrvaško prestavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem 

redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz 

leta 2003 oziroma člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2011. V zvezi s Hrvaško je treba 

to uredbo brati v povezavi s Sklepom Sveta (EU) 2017/73312 ▌. 

(15) ▌Ta uredba za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega 

pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko 

Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju 

schengenskega pravnega reda13, ki spadajo na področje iz točke G člena 1 Sklepa 

Sveta 1999/437/ES14. 

12 Sklep Sveta (EU) 2017/733 z dne 25. aprila 2017 o uporabi določb schengenskega 
pravnega reda v zvezi s schengenskim informacijskim sistemom v Republiki Hrvaški 
(UL L 108, 26.4.2017, str. 31).

13 UL L 176, 10.7.1999, str. 36.
14 Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 nekaterih izvedbenih predpisih za 

uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo 
ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in 
razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=OJ:L:1999:176:TOC
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(16) ▌Ta uredba za Švico predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v 

smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko 

konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju 

schengenskega pravnega reda15, ki spadajo na področje iz točke G člena 1 Sklepa 

1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/149/PNZ16. 

15 UL L 53, 27.2.2008, str. 52.
16 Sklep Sveta 2008/149/PNZ z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med 

Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi 
Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega 
reda v imenu Evropske unije (UL L 53, 27.2.2008, str. 50).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=OJ:L:2008:053:TOC
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(17) ▌Ta uredba za Lihtenštajn predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v 

smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo 

in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med 

Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi 

Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega 

reda17, ki spadajo na področje iz točke G člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s 

členom 3 Sklepa Sveta 2011/349/EU18.

(18) Uredbi ▌(EU) 2019/1862 ▌in (EU) 2019/818 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. 

17 UL L 160, 18.6.2011, str. 21.
18 Sklep Sveta 2011/349/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko 

unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o 
pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko 
skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k 
izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi zlasti s 
pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, v 
imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=OJ:L:2011:160:TOC
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(19) Ker ciljev te uredbe, in sicer spremembe uredb (EU) 2018/1862 in (EU) 2019/818, 

da bi se centralni sistem ETIAS povezal z drugimi informacijskimi sistemi EU in 

podatki Europola ter določili podatki, ki se bodo pošiljali med temi informacijskimi 

sistemi EU in podatki Europola, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, 

temveč se zaradi njihovega obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko 

Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(20) V skladu s členom 41(2) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta19 

je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

19 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in 
agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).
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Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) 2018/1862 ▌

Uredba (EU) 2018/1862 se spremeni:

(1) vstavi se naslednji člen:

„Člen 18b

Vodenje dnevnikov za namene interoperabilnosti z ETIAS

Dnevniki vseh postopkov obdelave podatkov, ki se izvedejo v okviru SIS in 

Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) v skladu s 

členom 50b te uredbe, se vodijo v skladu s členom 18 te uredbe in členom 69 Uredbe 

(EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta*.

_____________

* Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 

2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve 

(ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 

2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).“;
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(2) v členu 44(1) se doda naslednja točka:

„(h) ročna obdelava prošenj ETIAS s strani nacionalne enote ETIAS na podlagi 

člena 8 Uredbe (EU) 2018/1240.“;

(3) vstavi se naslednji člen:

„Člen 49aDostop centralne enote ETIAS do podatkov v SIS

1. Za namene opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, ima 

centralna enota ETIAS, ustanovljena v okviru Evropske agencije za mejno in 

obalno stražo v skladu s členom 7 navedene uredbe pravico dostopa do 

podatkov v SIS in iskanja po njih v skladu s členom 11(8) navedene uredbe. 

Za tak dostop in iskanje se uporablja člen 50(4) do (8) te uredbe.
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2. Kadar preverjanje, ki ga opravi centralna enota ETIAS v skladu s členom 22 in 

členom 23(2) Uredbe (EU) 2018/1240, potrdi, da podatki, zabeleženi v dosjeju 

prosilca v ETIAS ustrezajo razpisu ukrepa v SIS, ali kadar po takšnem 

preverjanju ostajajo dvomi, se uporabijo členi 23, 24 in 26 navedene uredbe.“;

(4) vstavi se naslednji člen:

„Člen 50b

Interoperabilnost z ETIAS

1. Od datuma začetka delovanja ETIAS, kot je določeno v skladu s členom 88(1) 

Uredbe (EU) 2018/1240, se centralni SIS poveže z ESP, da se omogočijo 

avtomatska preverjanja v skladu s ▌členom 20, členom 23, točko (c)(ii) člena 

24(6), členom 41 in točko (b) člena 54(1) navedene uredbe ter nadaljnja 

preverjanja iz členov 22, 23 in 26 navedene uredbe.

2. Za namene izvedbe preverjanj iz točk (a), (d) in (m)(i) člena 20(2) ▌ter iz 

člena 23(1) Uredbe (EU) 2018/1240 centralni sistem ETIAS, kot je opredeljen 

v točki 25 člena 3(1) navedene uredbe, uporablja ESP za primerjavo podatkov 

iz člena 11(5) navedene uredbe s podatki v SIS v skladu s členom 11(8) 

navedene uredbe.

3. Za namen izvedbe preverjanj iz točke (c)(ii) člena 24(6) in točke (b) člena 

54(1) Uredbe (EU) 2018/1240 centralni sistem ETIAS uporablja ESP za 

redno preverjanje, ali je bil izbrisan razpis ukrepa za prazne uradne 

dokumente ali osebne dokumente, vnesen v SIS, iz točk (k) in (l) člena 38(2) 

te uredbe, zaradi katerega je bila potovalna odobritev zavrnjena, 

razveljavljena ali preklicana.
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4. Kadar se v SIS vnese nov razpis ukrepa ▌o potni listini, ki je prijavljena kot 

izgubljena, ukradena, odtujena ali razveljavljena, centralni SIS v skladu s 

členom 41(3) Uredbe (EU) 2018/1240 z uporabo avtomatizirane obdelave in 

ESP posreduje informacije o tem razpisu ukrepa centralnemu sistemu ETIAS, 

da ta sistem preveri, ali se ta novi razpis ukrepa ujema s katero od veljavnih 

potovalnih odobritev.“.

Člen 2

Sprememba Uredbe (EU) 2019/818 

V členu 68 Uredbe (EU) 2019/818 se vstavi naslednji odstavek:

„1b. Brez poseganja v odstavek 1 tega člena začne ESP delovati samo za namene 

avtomatskega preverjanja na podlagi člena 20, člena 23, točke (c)(ii) člena 24(6), 

člena 41 in točke (b) člena 54(1) Uredbe (EU) 2018/1240, ko so izpolnjeni pogoji iz 

člena 88 navedene uredbe.“.
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Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

▌

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s 

Pogodbama.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

predsednik predsednik

Or. en


