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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro 
přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a 
nařízení (EU) 2019/816
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2019)0003),

– s ohledem na čl. 294, odst. 2 a čl. 82 odst. 1 a článek 87 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0025/2019),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-
0254/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
stanoví podmínky pro přístup do jiných 
informačních systémů EU a kterým se 
mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení 
(EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN]

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
stanoví podmínky pro přístup do jiných 
informačních systémů EU a kterým se 
mění nařízení (EU) 2018/1862, nařízení 
(EU) 2019/816 a nařízení (EU) 2019/818
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Toto nařízení stanoví, jak se má 
tato interoperabilita provádět, a podmínky 
pro nahlížení do údajů uložených v jiných 
informačních systémech EU a údajích 
Europolu prostřednictvím 
automatizovaného zpracování v systému 
ETIAS pro účely identifikace shod. Proto 
je nezbytné změnit nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 
(nařízení o SIS v oblasti policejní 
spolupráce) a (EU) yyyy/xxxx (nařízení o 
ECRIS-TCN)), aby se ústřední systém 
ETIAS propojil s ostatními informačními 
systémy EU a s údaji Europolu a aby byly 
upřesněny údaje, které budou zasílány do 
těchto informačních systémů EU a údajů 
Europolu a z nich.

(4) Toto nařízení stanoví, jak se má 
tato interoperabilita provádět, a podmínky 
pro nahlížení do údajů uložených v jiných 
informačních systémech EU a údajích 
Europolu prostřednictvím 
automatizovaného zpracování v systému 
ETIAS pro účely identifikace shod. Proto 
je nezbytné změnit nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 
(nařízení o SIS v oblasti policejní 
spolupráce)26 a (EU) 2019/816 (nařízení o 
ECRIS-TCN)27a (EU) 2019/818 (nařízení 
o interoperabilitě v oblasti policie)27a, aby 
se ústřední systém ETIAS propojil s 
ostatními informačními systémy EU a s 
údaji Europolu a aby byly upřesněny údaje, 
které budou zasílány do těchto 
informačních systémů EU a údajů 
Europolu a z nich.

__________________ __________________
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 
o zřízení, provozu a využívání 
Schengenského informačního systému 
(SIS) v oblasti policejní spolupráce 
a justiční spolupráce v trestních věcech, 
o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 
2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, 
s. 56).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 
o zřízení, provozu a využívání 
Schengenského informačního systému 
(SIS) v oblasti policejní spolupráce 
a justiční spolupráce v trestních věcech, 
o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 
2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, 
s. 56).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) YYYY/xxx ... (Úř. věst. L , , s. ).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, 
kterým se zřizuje centralizovaný systém 
pro identifikaci členských států, jež mají 
informace o odsouzeních státních 
příslušníků třetích zemí a osob bez státní 
příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění 
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Evropského informačního systému 
rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení 
(EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 
22.5.2019, s. 1).
27a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 
2019, kterým se zřizuje rámec pro 
interoperabilitu mezi informačními 
systémy EU v oblasti policejní a justiční 
spolupráce, azylu a migrace a kterým se 
mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 
2018/1862 a (EU) 2019/816 
(Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Z důvodu efektivity a za účelem 
snížení nákladů by systém ETIAS měl, jak 
je uvedeno v čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 
2018/1240, opětovně využívat hardwarové 
a softwarové prvky vyvinuté pro Systém 
vstupu/výstupu (EES) k vývoji sdíleného 
úložiště údajů o totožnosti. Toto úložiště 
používané pro uchovávání 
alfanumerických údajů o totožnosti jak 
žadatelů v systému ETIAS, tak státních 
příslušníků třetích zemí registrovaných v 
EES by mělo být vyvinuto tak, aby je bylo 
v budoucnu možné rozšířit na společné 
úložiště údajů o totožnosti. Ve stejném 
duchu by měl být vyvinut nástroj, který 
systému ETIAS umožní porovnávat jeho 
údaje s údaji všech ostatních systémů 
konzultovaných v průběhu jednoho 
vyhledávání, a to takovým způsobem, aby 
bylo možné jej dále vyvíjet tak, aby se v 
budoucnu stal Evropským vyhledávacím 
portálem.

(6) Z důvodu efektivity a za účelem 
snížení nákladů by systém ETIAS měl, jak 
je uvedeno v čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 
2018/1240, opětovně využívat hardwarové 
a softwarové prvky vyvinuté pro Systém 
vstupu/výstupu (EES) k vývoji sdíleného 
úložiště údajů o totožnosti. Toto úložiště 
používané pro uchovávání 
alfanumerických údajů o totožnosti jak 
žadatelů v systému ETIAS, tak státních 
příslušníků třetích zemí registrovaných v 
EES by mělo být vyvinuto tak, aby je bylo 
v budoucnu možné rozšířit.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Evropský vyhledávací portál 
(ESP), zřízený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/8171a, 
umožní porovnání údajů uložených v 
ETIAS s údaji uloženými ve všech 
ostatních informačních systémech EU 
prostřednictvím jednoho vyhledávání.
______________
1a. Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 
2019, kterým se zřizuje rámec pro 
interoperabilitu mezi informačními 
systémy EU v oblasti hranic a víz a mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí 
Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV 
(Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byla plně zajištěna realizace 
cílů ETIAS a aby se pokročilo v plnění cílů 
Schengenského informačního systému 
(SIS), je nutné do rozsahu působnosti 
automatických ověření zahrnout novou 
kategorii záznamů zavedenou nedávnou 
revizí SIS, a to záznam o osobách, které 
podléhají vyšetřovacím kontrolám.

(8) Aby byla plně zajištěna realizace 
cílů ETIAS a aby se pokročilo v plnění cílů 
Schengenského informačního systému 
(SIS), je nutné do rozsahu působnosti 
automatických ověření zahrnout nové 
kategorie záznamů zavedené nedávnou 
revizí SIS, a to záznam o osobách, které 
podléhají vyšetřovacím kontrolám, a 
záznam o státních příslušnících třetích 
zemí, na něž se vztahuje rozhodnutí o 
navrácení.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/xxxx 
[nařízení o ECRIS-TCN] a v souladu se 
záměrem, který byl vyjádřen v nařízení 
(EU) 2018/1240, by systém ETIAS měl být 
schopen ověřit, zda existují shody mezi 
údaji v souborech žádostí ETIAS a údaji v 
Evropském informačním systému rejstříku 
trestů pro státní příslušníky třetích zemí 
(systém „ECRIS-TCN“) ve společném 
úložišti údajů o totožnosti („CIR“) ohledně 
toho, které členské státy mají informace 
o odsouzeních státních příslušníků třetích 
zemí a osob bez státní příslušnosti za 
teroristický trestný čin nebo jiný závažný 
trestný čin.

(10) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/816 a v 
souladu se záměrem, který byl vyjádřen v 
nařízení (EU) 2018/1240, by systém 
ETIAS měl být schopen ověřit, zda existují 
shody mezi údaji v souborech žádostí 
ETIAS a údaji v Evropském informačním 
systému rejstříku trestů pro státní 
příslušníky třetích zemí (systém „ECRIS-
TCN“) ve společném úložišti údajů o 
totožnosti („CIR“) ohledně toho, které 
členské státy mají informace o odsouzeních 
státních příslušníků třetích zemí a osob bez 
státní příslušnosti za teroristický trestný čin 
za posledních 20 let nebo jiný závažný 
trestný čin za posledních 10 let, jak je 
uvedeno v příloze k nařízení (EU) 
2018/1240, přičemž tyto trestné činy lze 
potrestat v rámci vnitrostátních právních 
předpisů trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným se 
zbavením osobní svobody s horní hranicí 
sazby v délce nejméně 3 roky.

__________________ __________________
29 [Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) yyyy/xx …. (Úř. věst. L , , s. )].

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy již shromažďují a 
zpracovávají údaje státních příslušníků 
třetích zemí a osob bez státní příslušnosti 
pro účely nařízení o ECRIS-TCN. Toto 
nařízení by nemělo členským státům 
ukládat žádnou povinnost měnit či 
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rozšiřovat údaje státních příslušníků 
třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, 
které jsou již shromažďovány podle 
nařízení o ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1862 (nařízení o SIS v 
oblasti policejní spolupráce) a (EU) 
yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN] by 
proto měla být změněna.

(22) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1862 (nařízení o SIS v 
oblasti policejní spolupráce) a (EU) 
2019/816 (nařízení o ECRIS-TCN) a (EU) 
2019/818 (nařízení o interoperabilitě v 
oblasti policie) by proto měla být změněna.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2018/1862
Čl. 44 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) manuální zpracování žádostí v 
ETIAS národní jednotkou ETIAS podle 
článku 8 nařízení (EU) 2018/1240.

g) manuální zpracování žádostí v 
ETIAS národní jednotkou ETIAS podle 
článku 8 nařízení (EU) 2018/1240.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
Nařízení (EU) 2018/1862
Čl. 50a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ústřední jednotka ETIAS, zřízená v 
rámci Evropské agentury pro pohraniční a 
pobřežní stráž v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2018/1240, má pro účely 
plnění úkolů, které jí byly svěřeny 

1. Ústřední jednotka ETIAS, zřízená v 
rámci Evropské agentury pro pohraniční a 
pobřežní stráž v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2018/1240, má pro účely 
plnění úkolů, které jí byly svěřeny 
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nařízením (EU) 2018/1240, právo na 
přístup k příslušným údajům vloženým do 
SIS a právo v těchto údajích vyhledávat. 
Na tento přístup a vyhledávání se vztahují 
ustanovení čl. 50 odst. 4 až 8 tohoto 
nařízení.

nařízením (EU) 2018/1240, právo na 
přístup k příslušným údajům vloženým do 
SIS a právo v těchto údajích vyhledávat v 
souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného 
nařízení. Na tento přístup a vyhledávání se 
vztahují ustanovení čl. 50 odst. 4 až 8 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
Nařízení (EU) 2018/1862
Čl. 50 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud ověření provedené ústřední 
jednotkou ETIAS potvrdí shodu mezi údaji 
zaznamenanými v souborech žádostí 
ETIAS a údaji v záznamu v SIS, použijí se 
články 23, 24 a 26 nařízení (EU) 
2018/1240.

2. Pokud ověření provedené ústřední 
jednotkou ETIAS podle článku 22 a čl. 23 
odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 potvrdí 
shodu mezi údaji zaznamenanými v 
souborech žádostí ETIAS a údaji v 
záznamu v SIS nebo pokud přetrvávají 
pochybnosti, použijí se články 23, 24 a 26 
nařízení (EU) 2018/1240.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
Nařízení (EU) 2018/1862
Čl. 50 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jakmile bude systém ETIAS 
uveden do provozu, jak je uvedeno v čl. 88 
odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, propojí se 
ústřední systém SIS s nástrojem uvedeným 
v článku 11 nařízení (EU) 2018/1240 s 
cílem umožnit automatizované zpracování 
uvedené ve zmíněném článku.

1. Jakmile bude systém ETIAS 
uveden do provozu, jak je uvedeno v čl. 88 
odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, propojí se 
ústřední systém SIS s ESP s cílem umožnit 
automatizované zpracování uvedené v 
článku 11.

Pozměňovací návrh 13
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
Nařízení (EU) 2018/1862
Čl. 50 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem ověření podle čl. 20 
odst. 2 písm. a), d) a m) bodu i) a článku 
23 nařízení (EU) 2018/1240 použije 
ústřední systém ETIAS k porovnání údajů 
uvedených v čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 
2018/1240 s údaji v SIS v souladu s čl. 11 
odst. 8 uvedeného nařízení nástroj 
uvedený v článku 11 uvedeného nařízení.

3. Za účelem ověření podle čl. 20 
odst. 2 písm. a), d) a písm. m) bodu i), čl. 
23 odst. 1, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a 
čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 
2018/1240 použije ústřední systém ETIAS 
k porovnání údajů uvedených v čl. 11 odst. 
5 nařízení (EU) 2018/1240 s údaji v SIS 
v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného 
nařízení ESP.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
Nařízení (EU) 2018/1862
Čl. 50 b – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je do SIS vložen nový záznam podle 
čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1240 o 
tom, že cestovní doklad je nahlášen jako 
odcizený, neoprávněně užívaný, ztracený 
nebo neplatný, předá SIS informaci o 
tomto záznamu prostřednictvím 
automatizovaného zpracování a nástroje 
uvedeného v článku 11 uvedeného 
nařízení ústřednímu systému ETIAS, aby 
ověřil, zda tento nový záznam neodpovídá 
platnému cestovnímu povolení.“

Pokud je do SIS vložen nový záznam podle 
čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1240 o 
tom, že cestovní doklad je nahlášen jako 
odcizený, neoprávněně užívaný, ztracený 
nebo neplatný, předá SIS informaci o 
tomto záznamu prostřednictvím 
automatizovaného zpracování a ESP 
ústřednímu systému ETIAS, aby ověřil, 
zda tento nový záznam neodpovídá 
platnému cestovnímu povolení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změny nařízení (EU) yyyy/xxxx [nařízení 
o ECRIS-TCN]

Změny nařízení (EU) 2019/816

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení yyyy/xxxx [nařízení o ECRIS-
TCN] se mění takto44 45:

Nařízení 2019/816 [nařízení o ECRIS-
TCN] se mění takto44 45:

_________________ _________________
44 Uvedené změny zohledňují návrh 
Komise, COM(2017) 344 final.

44 Uvedené změny zohledňují návrh 
Komise, COM(2017) 344 final.

45 Číslování zohledňuje změnu tohoto 
nařízení obsaženou v návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi 
informačními systémy EU (policejní a 
justiční spolupráce, azyl a migrace), 
COM(2018) 480 final.

45 Číslování zohledňuje změnu tohoto 
nařízení obsaženou v návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi 
informačními systémy EU (policejní a 
justiční spolupráce, azyl a migrace), 
COM(2018) 480 final.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se stanoví podmínky, podle nichž 
lze údaje vložené do systému ECRIS-TCN 
využívat pro účely správy hranic v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1240*.

d) se stanoví podmínky, podle nichž 
může ústřední jednotka ETIAS údaje 
státních příslušníků třetích zemí a osob 
bez státní příslušnosti vložené do systému 
ECRIS-TCN využívat pro účely podpory 
cíle uvedeného v čl. 4 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1240*, jímž je zjistit, zda by 
přítomnost žadatelů v systému ETIAS na 
území členských států představovala 
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bezpečnostní riziko.

_________________ _________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, 
kterým se zřizuje Evropský systém pro 
cestovní informace a povolení (ETIAS) 
a kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 
2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 
2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, 
s. 1).

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, 
kterým se zřizuje Evropský systém pro 
cestovní informace a povolení (ETIAS) 
a kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 
2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 
2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se uplatňuje na zpracovávání 
informací o totožnosti státních příslušníků 
třetích zemí, kteří byli odsouzeni v 
členských státech, a to za účelem zjištění 
členského státu nebo členských států, v 
nichž byl takový odsuzující rozsudek 
vydán, a pro účely správy hranic [a pro 
usnadnění a podporu správného zjištění 
totožnosti osob].

Toto nařízení se uplatňuje na zpracovávání 
informací o totožnosti státních příslušníků 
třetích zemí, kteří byli odsouzeni v 
členských státech, a to za účelem zjištění 
členského státu nebo členských států, v 
nichž byl takový odsuzující rozsudek 
vydán.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení též usnadňuje a podporuje 
správné zjištění totožnosti osob v souladu 
s tímto nařízením a s nařízením (EU) 
2019/818.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 2 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení rovněž podporuje cíl 
uvedený v čl. 4 písm. a) nařízení (EU) 
2018/1240, jímž je zjistit, zda by 
přítomnost žadatelů v systému ETIAS na 
území členských států představovala 
bezpečnostní riziko.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou čl. 5 odst. 1 písm. b) bodu ii) 
se ustanovení tohoto nařízení, která se 
vztahují za státní příslušníky třetích zemí, 
vztahují též na občany Unie, kteří mají také 
státní příslušnost třetí země a kteří byli 
odsouzeni v členských státech.;

S výjimkou ustanovení týkajících se čl. 4 
písm. a) nařízení (EU) 2018/1240 a čl. 5 
odst. 1 písm. b) bodu ii) se ustanovení 
tohoto nařízení, která se vztahují na státní 
příslušníky třetích zemí, vztahují též na 
občany Unie, kteří mají také státní 
příslušnost třetí země a kteří byli odsouzeni 
v členských státech;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) písmeno f) se nahrazuje tímto: a) bod 6 se nahrazuje tímto:

f) „příslušnými orgány“ ústřední 
orgány a instituce Unie (Eurojust, Europol, 

„6) „příslušnými orgány“ ústřední 
orgány a Eurojust, Europol, Úřad 
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Úřad evropského veřejného žalobce, 
ústřední jednotka ETIAS zřízená v rámci 
Evropské agentury pro pohraniční a 
pobřežní stráž) oprávněné vstupovat do 
systému ECRIS-TCN nebo vyhledávat v 
něm v souladu s tímto nařízením;“;

evropského veřejného žalobce a ústřední 
jednotka ETIAS zřízená v souladu s 
článkem 7 nařízení (EU) 2018/1240 
oprávněné vstupovat do systému ECRIS-
TCN nebo vyhledávat v něm v souladu s 
tímto nařízením; ”;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 3 – písm. t a u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňují se nová písmena, která 
znějí:

vypouští se

t) „teroristickým trestným činem“ 
trestný čin, který odpovídá nebo je 
rovnocenný jednomu z trestných činů 
uvedených ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/541*;
u) „závažným trestným činem“ 
trestný čin, který odpovídá nebo je 
rovnocenný jednomu z trestných činů 
uvedených v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/SVV**, pokud 
jej lze podle vnitrostátního práva potrestat 
odnětím svobody s horní hranicí sazby 
v délce nejméně tři roky nebo ochranným 
opatřením spojeným s omezením svobody 
ve stejné délce.
_____________
* Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 
15. března 2017 o boji proti terorismu, 
kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí 
Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 
31.3.2017, s. 6).
** Rámcové rozhodnutí Rady 
2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o 
evropském zatýkacím rozkazu a postupech 
předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 
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L 190, 18.7.2002, s. 1)“;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případně označení, že dotčená 
osoba byla odsouzena za teroristický 
trestný čin nebo jiný závažný trestný čin, 
přičemž se v takových případech uvede 
kód odsuzujícího členského státu nebo 
členských států.“;

c) případně označení pro účely 
nařízení (EU) 2018/1240 uvádějící, že 
dotčený státní příslušník třetí země byl v 
posledních 20 letech odsouzen za 
teroristický trestný čin nebo v posledních 
10 letech za jakýkoli jiný trestný čin 
uvedený v příloze nařízení 
(EU) 2018/1240, pokud za tyto trestné 
činy lze podle vnitrostátního práva uložit 
trest odnětí svobody nebo ochranné 
opatření spojené se zbavením osobní 
svobody s horní hranicí sazby v délce 
nejméně 3 roky, přičemž se v takových 
případech uvede kód odsuzujícího 
členského státu nebo členských států.“;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 5 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. [CIR obsahuje údaje uvedené v 
odst. 1 písm. b) a c) a v odstavci 2 a 
následující údaje uvedené v odst. 1 písm. 
a): příjmení: jméno (jména); datum 
narození; místo narození (obec a země); 
státní příslušnost nebo příslušnosti; 
pohlaví; druh a číslo cestovního dokladu 
nebo dokladů dané osoby, jakož i název 
vydávajícího orgánu; případně dřívější 
jména, pseudonym (pseudonymy) a/nebo 

1a. CIR obsahuje údaje uvedené v odst. 
1 písm. b) a c) a v odstavci 2 a následující 
údaje uvedené v odst. 1 písm. a): příjmení: 
jméno (jména); datum narození; místo 
narození (obec a země); státní příslušnost 
nebo příslušnosti; pohlaví; případně 
dřívější jména, pseudonym (pseudonymy) 
a/nebo přezdívka (přezdívky), případně 
druh a číslo cestovních dokladů dané 
osoby, jakož i název vydávajícího orgánu, 
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přezdívka (přezdívky) a v případech 
uvedených v odst. 1 písm. c) kód 
odsuzujícího členského státu Ostatní údaje 
ECRIS-TCN se uchovávají v ústředním 
systému ECRIS-TCN.];

a v případech uvedených v odst. 1 písm. c) 
kód odsuzujícího členského státu. Ostatní 
údaje ECRIS-TCN se uchovávají v 
ústředním systému ECRIS-TCN.;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový odstavec, který 
zní:
„6a. Označení a kód odsuzujícího 
členského státu (členských států) uvedené 
v odst. 1 písm. c) tohoto článku jsou 
přístupné a vyhledávatelné pouze v 
ústředním systému ETIAS pro účely 
ověření podle článku 7a tohoto nařízení 
ve spojení s čl. 20 odst. 2 písm. n) nařízení 
(EU) 2018/1240, pokud jsou na základě 
automatizovaného zpracování uvedeného 
v článku 11 uvedeného nařízení zjištěny 
shody.
Aniž je dotčen první pododstavec, nejsou 
označení a kód odsuzujícího členského 
státu (členských států) uvedené v odst. 1 
písm. c) viditelné pro žádný jiný orgán než 
ústřední orgán odsuzujícího členského 
státu, který označený záznam pořídil.“

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) v článku 7 se odstavec 5 nahrazuje (5) v článku 7 se odstavec 7 nahrazuje 
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tímto: tímto:

“5. V případě výskytu shody poskytne 
ústřední systém [nebo CIR] příslušnému 
orgánu automaticky informace o členském 
státu nebo členských státech, které mají 
informace z rejstříku trestů o státním 
příslušníkovi třetí země, spolu se 
souvisejícím referenčním číslem nebo čísly 
uvedenými v čl. 5 odst. 1 a odpovídajícími 
informacemi o totožnosti. Tyto informace 
o totožnosti se použijí pouze za účelem 
ověření totožnosti dotyčného státního 
příslušníka třetí země. Výsledek 
vyhledávání v ústředním systému lze 
použít pouze pro účely podání žádosti 
podle článku 6 rámcového rozhodnutí 
2009/315/JHA, žádosti uvedené v čl. 16 
odst. 4 tohoto nařízení nebo pro účely 
správy hranic [a pro usnadnění a podporu 
správného zjištění totožnosti osob 
zaznamenaných v systému ECRIS-
TCN].“;

“7. V případě výskytu shody poskytne 
ústřední systém nebo CIR příslušnému 
orgánu automaticky informace o členském 
státu nebo členských státech, které mají 
informace z rejstříku trestů o státním 
příslušníkovi třetí země, spolu se 
souvisejícím referenčním číslem nebo čísly 
a odpovídajícími informacemi o totožnosti. 
Tyto informace o totožnosti se použijí 
pouze za účelem ověření totožnosti 
dotyčného státního příslušníka třetí země. 
Výsledek vyhledávání v ústředním systému 
lze použít pouze pro účely podání žádosti 
podle článku 6 rámcového rozhodnutí 
2009/315/JHA, žádosti uvedené v čl. 17 
odst. 3 tohoto nařízení nebo pro účely 
usnadnění a podpory správného zjištění 
totožnosti osob a pro účely podpory cíle 
uvedeného v čl. 4 písm. a) nařízení (EU) 
2018/1240, kterým je zjistit, zda by 
přítomnost žadatelů v systému ETIAS na 
území členských států představovala 
bezpečnostní riziko.“;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 7 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ústřední jednotka ETIAS, zřízená v 
rámci Evropské agentury pro pohraniční 
a pobřežní stráž v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2018/1240, má pro účely 
plnění úkolů, které jí byly svěřeny 
nařízením (EU) 2018/1240, právo na 
přístup k údajům ECRIS-TCN v [CIR] a 
právo v těchto údajích vyhledávat. Má však 
přístup pouze k datovým záznamům 
opatřeným označením podle čl. 5 odst. 1 
písm. c) tohoto nařízení.

1. Ústřední jednotka ETIAS má v 
souladu s článkem 7 nařízení (EU) 
2018/1240 pro účely plnění úkolů, které jí 
byly svěřeny nařízením (EU) 2018/1240, 
právo na přístup k údajům ECRIS-TCN v 
CIR a právo v těchto údajích vyhledávat. 
Má však přístup v souladu s čl. 11 odst. 8 
uvedeného nařízení pouze k datovým 
záznamům opatřeným označením podle čl. 
5 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 7 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. [CIR] je připojeno k nástroji 
uvedenému v článku 11 nařízení (EU) 
2018/1240, aby bylo možné 
automatizované zpracování uvedené ve 
zmíněném článku.

2. CIR je připojeno k ESP, aby bylo 
možné automatizované zpracování 
uvedené v článku 11 nařízení (EU) 
2018/1240. .

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 7 a – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 
odst. 2 písm. n) nařízení (EU) 2018/1240 
použije ústřední jednotka ETIAS k 
porovnání údajů v systému ETIAS s údaji 
opatřenými označením ECRIS-TCN [v 
CIR] podle čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení a s čl. 11 odst. 8 nařízení (EU) 
2018/1240 nástroj uvedený v článku 11 
nařízení (EU) 2018/1240, a to za pomocí 
srovnávací tabulky v příloze II.“;

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 
odst. 2 písm. n) nařízení (EU) 2018/1240 
použije ústřední jednotka ETIAS k 
porovnání údajů v systému ETIAS s údaji 
opatřenými označením ECRIS-TCN [v 
CIR] podle čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení a s čl. 11 odst. 8 nařízení (EU) 
2018/1240 ESP, a to za pomocí srovnávací 
tabulky v příloze II.“;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

“2. Po uplynutí doby uchovávání 
uvedené v odstavci 1 ústřední orgán 

“2. Po uplynutí doby uchovávání 
uvedené v odstavci 1 ústřední orgán 
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odsuzujícího členského státu vymaže 
datový záznam z ústředního systému a 
[CIR], a to včetně otisků prstů, zobrazení 
obličeje nebo označení podle čl. 5 odst. 1 
písm. c). V případech, kdy jsou údaje 
týkající se odsouzení za teroristický trestný 
čin nebo jinou formu závažného trestného 
činu uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) 
vymazány z vnitrostátního rejstříku trestů, 
ale informace o jiných odsouzeních téže 
osoby jsou zachovány, odstraní se z 
datového záznamu pouze označení podle 
čl. 5 odst. 1 písm. c). Tento výmaz se 
provede, pokud možno, automaticky, a v 
každém případě však nejpozději jeden 
měsíc po uplynutí této doby uchovávání.“; 

odsuzujícího členského státu vymaže 
datový záznam z ústředního systému a 
CIR, a to včetně údajů o otiscích prstů či 
zobrazení obličeje nebo označení podle čl. 
5 odst. 1 písm. c). Výmaz se provádí pokud 
možno automaticky a v každém případě 
nejpozději jeden měsíc po uplynutí doby 
uchovávání.

Pokud se uplynutí doby uchovávání týká 
označení podle čl. 5 odst. 1 písm. c), 
vymaže ústřední orgán odsuzujícího 
členského státu takové označení z 
ústředního systému a CIR. Tento výmaz se 
provádí automaticky.“;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 201816
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) v článku 22 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

(8) v článku 24 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

“1. Údaje vložené do ústředního 
systému [a CIR] se zpracovávají pouze za 
účelem zjištění členského státu nebo 
členských států, které mají informace z 
rejstříku trestů o státních příslušnících 
třetích zemí, a pro účely správy hranic [a 
pro usnadnění a podporu správného zjištění 
totožnosti osob zaznamenaných v systému 
ECRIS-TCN].“;

“1. Údaje vložené do ústředního 
systému a CIR se zpracovávají pouze za 
účelem zjištění členského státu nebo 
členských států, které mají informace z 
rejstříku trestů o státních příslušnících 
třetích zemí, a pro účely usnadnění a 
podpory správného zjištění totožnosti osob 
a pro účely podpory cíle uvedeného v čl. 4 
písm. a) nařízení (EU) 2018/1240, jímž je 
zjistit, zda by přítomnost žadatelů v 
systému ETIAS na území členských států 
představovala bezpečnostní riziko.“;
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) v čl. 30 odst. 4 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

(9) v čl. 32 odst. 3 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Agentura eu-LISA předkládá Komisi 
každý měsíc statistiky, které neumožňují 
individuální identifikaci a které se týkají 
zaznamenávání, ukládání a výměny 
informací získaných z rejstříku trestů 
prostřednictvím systému ECRIS-TCN a 
referenčního provedení systému ECRIS, a 
to včetně datových záznamů zahrnujících 
označení podle čl. 5 odst. 1 písm. c).“

„Agentura eu-LISA předkládá Komisi 
každý měsíc statistiky, které se týkají 
zaznamenávání, ukládání a výměny 
informací získaných z rejstříku trestů 
prostřednictvím systému ECRIS-TCN a 
referenčního provedení systému ECRIS, a 
to včetně datových záznamů zahrnujících 
označení podle čl. 5 odst. 1 písm. c).“ 
Agentura eu-LISA zajistí, aby na základě 
těchto statistik nebylo možné identifikovat 
jednotlivce. Na žádost Komise poskytne 
agentura eu-LISA statistiky o konkrétních 
aspektech týkajících se provádění tohoto 
nařízení.“

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 29 a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a Článek 31a
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Vedení a uchovávání protokolů pro účely 
ETIAS

Vedení a uchovávání protokolů pro účely 
interoperability se systémem ETIAS

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 29 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely nahlížení do údajů, jak je 
uvedeno v článku 7a tohoto nařízení, se 
v souladu s článkem 69 nařízení (EU) 
2018/1240 vedou a uchovávají protokoly 
o všech operacích zpracování údajů v 
[CIR] a ETIAS.“;

Pro účely nahlížení do údajů, jak je 
uvedeno v článku 7a tohoto nařízení, se 
v souladu s článkem 69 nařízení (EU) 
2018/1240 vedou a uchovávají protokoly 
o všech operacích zpracování údajů v CIR 
a ETIAS.“;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 36 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. v čl. 36 odst. 8 se doplňuje 
následující písmeno:
„8a. Jeden rok po zahájení provozu 
systému ECRIS-TCN Komise vyhodnotí, 
zda je vyhledávání v systému ECRIS-TCN 
prostřednictvím systému ETIAS nezbytné 
pro podporu cíle uvedeného v čl. 4 písm. 
a) nařízení (EU) 2018/1240, jímž je zjistit, 
zda by přítomnost žadatelů v systému 
ETIAS na území členských států 
představovala bezpečnostní riziko. Komise 
toto hodnocení předá Evropskému 
parlamentu, Radě, evropskému 
inspektorovi ochrany údajů a Agentuře 
Evropské unie pro základní práva.“
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 b (nový)
Nařízení (EU) 2019/816
Čl. 36 – odst. 10 – písm. ca (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. v čl. 36 odst. 10 se doplňuje 
následující písmeno:
aa) míra, do jaké bylo vyhledávání v 
systému ECRIS-TCN prostřednictvím 
systému ETIAS na základě příslušných 
statistických údajů a dalších informací od 
členských států nezbytné pro podporu cíle 
podle čl. 4 písm. a) nařízení (EU) 
2018/1240, kterým je zjistit, zda by 
přítomnost žadatelů v systému ETIAS na 
území členských států představovala 
bezpečnostní riziko;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) 2019/816
Příloha II – tabulka

Znění navržené Komisí

Údaje podle čl. 17 odst. 2 nařízení 
2018/1240 zasílané ústředním systémem 
ETIAS

Odpovídající údaje v systému ECRIS-TCN 
uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení v 
[CIR], na jejichž základě by se měly 
kontrolovat údaje v systému ETIAS

příjmení příjmení

rodné příjmení dřívější jména

jméno (jména) jméno (jména)

další jména (přezdívky, umělecká jména, 
obvyklá jména)

pseudonym (pseudonymy) a/nebo přezdívka 
(přezdívky)

datum narození datum narození

místo narození místo narození (obec a země)

země narození místo narození (obec a země)
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pohlaví pohlaví

současná státní příslušnost státní příslušnost nebo příslušnosti

případné další státní příslušnosti státní příslušnost nebo příslušnosti

druh cestovního dokladu druh dokladů totožnosti

číslo cestovního dokladu číslo dokladů totožnosti

země vydání cestovního dokladu název vydávajícího orgánu

Pozměňovací návrh

Údaje podle čl. 17 odst. 2 nařízení 
2018/1240 zasílané ústředním systémem 
ETIAS

Odpovídající údaje v systému ECRIS-TCN 
uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení v CIR, 
na jejichž základě by se měly kontrolovat 
údaje v systému ETIAS

příjmení příjmení

rodné příjmení dřívější jména

jméno (jména) jméno (jména)

další jména (přezdívky, umělecká jména, 
obvyklá jména)

pseudonym (pseudonymy) a/nebo přezdívka 
(přezdívky)

datum narození datum narození

místo narození místo narození (obec a země)

země narození místo narození (obec a země)

pohlaví pohlaví

současná státní příslušnost státní příslušnost nebo příslušnosti

případné další státní příslušnosti státní příslušnost nebo příslušnosti

druh cestovního dokladu druh cestovních dokladů či dokladů 
totožnosti

číslo cestovního dokladu číslo cestovních dokladů či dokladů 
totožnosti

země vydání cestovního dokladu název vydávajícího orgánu

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a

Změny nařízení (EU) 2019/818 
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(interoperabilita v oblasti policie)
Nařízení (EU) 2019/818 se mění takto:
(1) v článku 18 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„1a. Pro účely článku 20 nařízení (EU) 
2018/1240 obsahuje CIR rovněž údaje 
uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení 
(EU) 2019/816, které jsou logicky 
odděleny od údajů uvedených v odstavci 1 
tohoto článku. Údaje uvedené v čl. 5 odst. 
1 písm. c) nařízení (EU) 2019/816 jsou 
přístupné pouze způsobem uvedeným v čl. 
5 odst. 6a uvedeného nařízení.“
(2) v článku 68 odst. 1 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„1a. Aniž by tím byl dotčen odstavec 1, 
pro účely automatizovaného zpracování 
článku 20, článku 23, čl. 24 odst. 6 písm. 
c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. 
b) nařízení (EU) 2018/1240 zahájí ESP 
provoz v rozsahu omezeném pro tyto 
účely, jakmile jsou splněny podmínky 
stanovené v článku 88 nařízení (EU) 
2018/1240.“

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne stanoveného v souladu 
s čl. 96 druhým pododstavcem nařízení 
(EU) 2018/1240.

vypouští se
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti a obsah návrhu

Poté, co v září 2018 přijaly Rada a Evropský parlament dva legislativní akty vymezující systém 
ETIAS – nařízení, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení 
(nařízení o ETIAS)1, a změnu nařízení o Europolu za účelem zřízení systému ETIAS2 –, 
předložila Komise návrhy tzv. následných změn systému ETIAS.

Nařízení o ETIAS v čl. 11 odst. 2 stanoví, že: „změny právních aktů zřizujících informační 
systémy EU, jež jsou nezbytné pro dosažení interoperability s ETIAS, jakož i doplnění 
odpovídajících ustanovení tohoto nařízení budou předmětem samostatného právního nástroje“. 
Na tomto základě Komise dne 7. ledna 2019 předložila dva různé návrhy následných změn, 
jejichž cílem je stanovit technické změny nezbytné pro úplné zřízení systému ETIAS změnou 
právních aktů týkajících se unijních informačních systémů ve vztahu k vyhledávání v systému 
ETIAS a souvisejících ustanovení a příslušným způsobem změnit nařízení o ETIAS (2019/0001 
(COD) a 2019/0002 (COD)).

V neposlední řadě by se systém ETIAS měl v souladu se sdělením „Silnější a inteligentnější 
informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ z dubna 2016 opírat o opětovné 
využívání hardwarových a softwarových prvků vyvinutých pro systém EES. Jedná se rovněž o 
přístup, ze kterého vycházejí legislativní návrhy týkající se interoperability informačních 
systémů. Technický vývoj společného úložiště údajů o totožnosti a Evropského vyhledávacího 
portálu podle legislativních návrhů týkajících se interoperability informačních systémů by 
probíhal na základě prvků EES/ETIAS. V tomto návrhu se proto předkládají změny nařízení o 
ETIAS s cílem upřesnit, že by ústřední systém ETIAS vycházel z hardwarových 
a softwarových prvků ústředního systému EES za účelem zřízení sdíleného úložiště údajů 
o totožnosti pro uchovávání identifikačních alfanumerických údajů jak žadatelů v systému 
ETIAS, tak státních příslušníků třetích zemí registrovaných v EES.

Postup
Vzhledem k tomu, že k návrhům Komise nebyla přiložena posouzení dopadů, a za účelem 
řádného posouzení návrhů a přípravy návrhu této zprávy se koordinátoři politických skupin 
rozhodli požádat o náhradní posouzení dopadů výzkumné služby Evropského parlamentu 
(EPRS), které bylo dokončeno a předloženo výboru LIBE v prosinci 2019. 

Zpravodaj zdůrazňuje, že posouzení dopadů je nutné k tomu, aby bylo možné důkladně 
posoudit a řádně analyzovat obsah nových legislativních návrhů a to, zda naplňují zásadu 
kvalitní tvorby právních předpisů.

Kromě toho byly za účelem doplnění informací požádány o stanovisko Agentura pro základní 
práva, Evropská služba pro ochranu údajů a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský 
systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) 
č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1241 ze dne 12. září 2018, kterým se mění nařízení (EU) 
2016/794 za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (Úř. věst. 
L 236, 19.9.2018, s. 72).
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Postoj zpravodaje
Zpravodaj návrhy následných změn Evropského systému pro cestovní informace a povolení 
obecně vítá. Domnívá se však, že existuje prostor ke zlepšení, pokud jde o některé pozměněné 
články a v návaznosti na doporučení náhradního posouzení dopadů, které vypracovaly 
výzkumné služby Parlamentu. 

Podporuje celkový smysl a hlavní prvky návrhů Komise a uznává, že návrhy jsou důsledkem a 
právní povinností vyplývající z ustanovení nařízení 2018/1240 (nařízení o ETIAS), na němž se 
dohodly legislativní orgány. Automatické kontroly požadované nařízením o ETIAS lze 
provádět pouze tehdy, pokud je ústřední systém ETIAS schopen komunikovat s jinými 
informačními systémy EU. Návrhy stanoví technické prvky, jež jsou nutné k porovnání 
osobních údajů v různých aplikacích s údaji obsaženými v záznamech nebo souborech 
obsažených v informačních systémech a databázích EU s ohledem na interoperabilitu 
informačních systémů pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace.

Vzhledem k tomu, že návrhy Komise byly předloženy dne 7. ledna 2019, tedy v době, kdy stále 
probíhala interinstitucionální jednání o návrzích týkajících se interoperability a o návrhu 
týkajícím se ECRIS-TCN, bylo nutné návrhy Komise aktualizovat v souladu s dohodami o 
těchto aktech, které byly mezitím přijaty. 

V souladu s doporučeními uvedenými v náhradním posouzení dopadů vypracovaném 
výzkumnými službami Parlamentu byla provedena další zlepšení postupu označování státních 
příslušníků třetích zemí, kteří byli odsouzeni za terorismus nebo závažné trestné činy. Dále byla 
posílena ustanovení týkající se monitorování a statistik s cílem uložit Komisi povinnost 
pravidelně vyhodnocovat vyhledávání v systému ECRIS-TCN prostřednictvím systému ETIAS 
a informovat Evropský parlament a evropského inspektora ochrany údajů. V neposlední řadě 
se zpravodaj domnívá, že definování částečné shody mezi záznamy informačních systémů EU 
prostřednictvím prováděcího aktu je nevhodná. Vzhledem k možnému významnému dopadu na 
práva soukromého života a ochranu osobních údajů je vhodnější tak učinit prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci, aby byl zajištěn řádný dohled Evropského parlamentu v souladu s 
obdobnými ustanoveními nařízení o interoperabilitě. 

Zpravodaj je rovněž přesvědčen, že vyhledávání v Schengenském informačním systému (SIS) 
má přidanou hodnotu i v případě záznamů o státních příslušnících třetích zemí, na něž se 
vztahuje rozhodnutí o navrácení. Vyhledání tohoto typu záznamů v SIS v rané fázi, dříve než 
státní příslušník třetí země přicestuje na hranici členského státu, bude ku prospěchu členského 
státu i státního příslušníka třetí země.
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