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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky 
prístupu do iných informačných systémov EÚ a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2018/1862 a nariadenie (EÚ) 2019/816
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0003),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1 písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C8-0025/2019),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– zo zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0254/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 
stanovujú podmienky prístupu do iných 
informačných systémov EÚ a ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 
a nariadenie (EÚ) rrrr/xxx [ECRIS-TCN]

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 
stanovujú podmienky prístupu do iných 
informačných systémov EÚ a ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) 2018/1862, 
nariadenie (EÚ) 2019/816 a nariadenie 
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(EÚ) 2019/818

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4) V tomto nariadení sa stanovuje, ako 
sa má táto interoperabilita realizovať, 
a podmienky pre nahliadanie do údajov 
uchovávaných v iných informačných 
systémoch EÚ a do údajov Europolu 
prostredníctvom automatizovaného 
postupu ETIAS na účely identifikácie 
pozitívnych lustrácií. V dôsledku toho je 
potrebné zmeniť nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 
(systém SIS v oblasti policajnej 
spolupráce)26 a nariadenie (EÚ) rrrr/xxxx 
(ECRIS-TCN)27 s cieľom prepojiť 
centrálny systém ETIAS s inými 
informačnými systémami EÚ a údajmi 
Europolu a vymedziť údaje, ktoré sa budú 
zasielať do a z uvedených informačných 
systémov EÚ a údajov Europolu.

4) V tomto nariadení sa stanovuje, ako 
sa má táto interoperabilita realizovať, 
a podmienky pre nahliadanie do údajov 
uchovávaných v iných informačných 
systémoch EÚ a do údajov Europolu 
prostredníctvom automatizovaného 
postupu ETIAS na účely identifikácie 
pozitívnych lustrácií. V dôsledku toho je 
potrebné zmeniť nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 
(systém SIS v oblasti policajnej 
spolupráce)26, nariadenie (EÚ) 2019/816 
(ECRIS-TCN)27 a nariadenie (EÚ) 
2019/818 (interoperabilita v oblasti 
policajnej spolupráce)27a s cieľom prepojiť 
centrálny systém ETIAS s inými 
informačnými systémami EÚ a údajmi 
Europolu a vymedziť údaje, ktoré sa budú 
zasielať do a z uvedených informačných 
systémov EÚ a údajov Europolu.

__________________ __________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 
2018 o zriadení, prevádzke a využívaní 
Schengenského informačného systému 
(SIS) v oblasti policajnej spolupráce 
a justičnej spolupráce v trestných veciach, 
o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 
2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, 
s. 56).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 
2018 o zriadení, prevádzke a využívaní 
Schengenského informačného systému 
(SIS) v oblasti policajnej spolupráce 
a justičnej spolupráce v trestných veciach, 
o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 
2010/261/EÚ (Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, 
s. 56).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) rrrr/xxx ... (Ú. v. EÚ L , , p. ).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/816 zo 17. apríla 2019, 
ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém 
na identifikáciu členských štátov, ktoré 
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majú informácie o odsúdeniach štátnych 
príslušníkov tretích krajín a osôb bez 
štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), 
s cieľom doplniť Európsky informačný 
systém registrov trestov, a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1726 
(Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 1).
27a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/818 z 20. mája 2019 o 
stanovení rámca pre interoperabilitu 
medzi informačnými systémami EÚ v 
oblasti policajnej a justičnej spolupráce, 
azylu a migrácie a o zmene nariadení 
(EÚ) 2018/1726, (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 
2019/816, (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 
85).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6) Z dôvodov efektívnosti a s cieľom 
znížiť náklady by systém ETIAS mal v 
súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na rozvoj zdieľaného registra 
údajov o totožnosti opätovne použiť 
hardvérové a softvérové komponenty 
vyvinuté pre systém vstup/výstup (EES). 
Tento register používaný na uchovávanie 
alfanumerických údajov o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS a 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup by 
sa mal vytvoriť tak, aby ho bolo možné 
rozšíriť s cieľom urobiť z neho v 
budúcnosti spoločný register údajov o 
totožnosti. V rovnakom duchu by sa mal 
vytvoriť nástroj, ktorý systému ETIAS 
umožní porovnávať jeho údaje s údajmi 
každého iného systému prostredníctvom 
jediného dotazu, aby sa z neho 
v budúcnosti mohol vyvinúť európsky 
vyhľadávací portál.

6) Z dôvodov efektívnosti a s cieľom 
znížiť náklady by systém ETIAS mal v 
súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na rozvoj zdieľaného registra 
údajov o totožnosti opätovne použiť 
hardvérové a softvérové komponenty 
vyvinuté pre systém vstup/výstup (EES). 
Tento register používaný na uchovávanie 
alfanumerických údajov o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS a 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup by 
sa mal vytvoriť tak, aby ho bolo možné 
rozšíriť.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a) Európsky vyhľadávací portál 
(ESP) zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/8171a 
umožní prostredníctvom jediného 
vyhľadávania porovnať údaje 
uchovávané v systéme ETIAS s údajmi 
uchovávanými v ktoromkoľvek inom 
informačnom systéme EÚ.
______________
1a. Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 z 20. 
mája 2019 o stanovení rámca pre 
interoperabilitu medzi informačnými 
systémami EÚ v oblasti hraníc a víz a o 
zmene nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, 
(EÚ) 2016/399, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 
2018/1240, (EÚ) 2018/1726 a (EÚ) 
2018/1861 a rozhodnutí Rady 
2004/512/ES a 2008/633/SVV, (Ú. v. EÚ 
L 135, 22.5.2019, s. 27).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8) Na účely zabezpečenia úplného 
dosiahnutia cieľov systému ETIAS, ako aj 
cieľov Schengenského informačného 
systému (SIS), je potrebné zahrnúť do 
rozsahu automatizovaného overovania 
novú kategóriu zápisov zavedenú v rámci 
nedávnej revízie SIS, a to zápisy 
o osobách, ktoré podliehajú zisťovacím 
kontrolám.

8) Na účely zabezpečenia úplného 
dosiahnutia cieľov systému ETIAS, ako aj 
cieľov Schengenského informačného 
systému (SIS) je potrebné zahrnúť do 
rozsahu automatizovaného overovania 
nové kategórie zápisov zavedené v rámci 
nedávnej revízie SIS, a to zápisy 
o osobách, ktoré podliehajú zisťovacím 
kontrolám, a zápisy o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, na ktorých sa 
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vzťahuje rozhodnutie o návrate.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10) V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/xxxx 
[ECRIS-TCN]29 a v súlade so zámerom 
vyjadreným v nariadení (EÚ) 2018/1240 
by systém ETIAS mal byť schopný overiť, 
či existujú zhody medzi údajmi v súboroch 
žiadostí v systéme ETIAS a údajmi 
Európskeho informačného systému 
registrov trestov pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín (ECRIS-TCN) v spoločnom 
registri údajov o totožnosti (CIR), pokiaľ 
ide o to, ktoré členské štáty majú 
k dispozícii informácie o odsúdeniach 
štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb 
bez štátnej príslušnosti za trestný čin 
terorizmu alebo iný závažný trestný čin.

10) V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 
[ECRIS-TCN] a v súlade so zámerom 
vyjadreným v nariadení (EÚ) 2018/1240 
by systém ETIAS mal byť schopný overiť, 
či existujú zhody medzi údajmi v súboroch 
žiadostí v systéme ETIAS a údajmi 
Európskeho informačného systému 
registrov trestov pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín (ECRIS-TCN) v spoločnom 
registri údajov o totožnosti (CIR), pokiaľ 
ide o to, ktoré členské štáty majú k 
dispozícii informácie o odsúdeniach 
štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb 
bez štátnej príslušnosti za trestný čin 
terorizmu za predchádzajúcich 20 rokov 
alebo iný závažný trestný čin uvedený v 
prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/1240 za 
predchádzajúcich 10 rokov, ak sa tieto 
trestné činy v rámci vnútroštátneho práva 
trestajú trestom odňatia slobody s hornou 
hranicou sadzby v dĺžke najmenej troch 
rokov alebo ochranným opatrením 
spojeným s obmedzením osobnej slobody v 
dĺžke najmenej troch rokov.

__________________ __________________
29 [Nariadenie (EÚ) rrrr/xx Európskeho 
parlamentu a Rady ….( Ú. v. EÚ L , , p.  
).]

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a) Členské štáty už zhromažďujú a 
spracúvajú údaje štátnych príslušníkov 
tretích krajín a osôb bez štátnej 
príslušnosti na účely nariadenia o 
ECRIS-TCN. Týmto nariadením by sa 
členským štátom nemala ukladať 
povinnosť meniť alebo rozširovať 
množstvo údajov štátnych príslušníkov 
tretích krajín a osôb bez štátnej 
príslušnosti, ktoré sa podľa nariadenia o 
ECRIS-TCN už zhromažďujú.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1862 (systém SIS 
v oblasti policajnej spolupráce) 
a nariadenie (EÚ) rrrr/xxxx [ECRIS-TCN] 
by sa preto mali zmeniť.

22) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1862 (systém SIS 
v oblasti policajnej spolupráce), nariadenie 
2019/816 (ECRIS-TCN) a nariadenie 
2019/818 (interoperabilita v oblasti 
policajnej spolupráce) by sa preto mali 
zmeniť.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 44 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) manuálneho spracúvania žiadostí 
uvedených v systéme ETIAS národnými 
jednotkami ETIAS podľa článku 8 
nariadenia (EÚ) 2018/1240.

g) manuálneho spracúvania žiadostí 
uvedených v systéme ETIAS národnými 
jednotkami ETIAS podľa článku 8 
nariadenia (EÚ) 2018/1240.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch. V 
prípade tohto prístupu a vyhľadávania sa 
uplatňujú ustanovenia článku 50 ods. 4 až 
8 tohto nariadenia.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade 
s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia právo na prístup k príslušným 
údajom v systéme SIS a na vyhľadávanie 
v týchto údajoch. V prípade tohto prístupu 
a vyhľadávania sa uplatňujú ustanovenia 
článku 50 ods. 4 až 8 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak overenie centrálnou jednotkou 
ETIAS potvrdí zhodu údajov 
zaznamenaných v súboroch žiadostí 
v systéme ETIAS so zápisom v systéme 
SIS, uplatňujú sa články 23, 24 a 26 
nariadenia (EÚ) 2018/1240.

2. Ak overenie centrálnou jednotkou 
ETIAS podľa článku 22 a článku 23 ods. 
2 nariadenia (EÚ) 2018/1240 potvrdí 
zhodu údajov zaznamenaných v súboroch 
žiadostí v systéme ETIAS so zápisom 
v systéme SIS, alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, uplatňujú sa články 23, 24 
a 26 nariadenia (EÚ) 2018/1240.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50b – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od uvedenia systému ETIAS do 
prevádzky, ako sa uvádza v článku 88 ods. 
1 nariadenia (EÚ) 2018/1240, je centrálny 
systém SIS prepojený s nástrojom 
uvedeným v článku 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 s cieľom umožniť 
automatizované spracovanie podľa 
uvedeného článku.

1. Od uvedenia systému ETIAS do 
prevádzky, ako sa uvádza v článku 88 ods. 
1 nariadenia (EÚ) 2018/1240, je centrálny 
systém SIS prepojený s portálom ESP 
s cieľom umožniť automatizované 
spracovanie podľa článku 11.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. a), d) a písm. m) 
bode ii) a článku 23 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 centrálny systém ETIAS 
využíva nástroj uvedený v článku 11 
uvedeného nariadenia na porovnanie 
údajov uvedených v článku 11 ods. 5 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 s údajmi 
v systéme SIS v súlade s článkom 11 ods. 8 
uvedeného nariadenia.

3. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. a), d) a písm. m) 
bode i), článku 23 ods. 1, článku 24 ods. 6 
písm. c) bode ii) a článku 54 ods. 1 písm. 
b) nariadenia (EÚ) 2018/1240 centrálny 
systém ETIAS využíva portál ESP na 
porovnanie údajov uvedených v článku 11 
ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/1240 s údajmi 
v systéme SIS v súlade s článkom 11 ods. 8 
uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50b – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je do systému SIS vložený nový zápis 
uvedený v článku 41 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 týkajúci sa cestovných 
dokladov, ktoré sú nahlásené ako 
odcudzené, stratené, zneužité alebo 
neplatné, systém SIS prostredníctvom 

Ak je do systému SIS vložený nový zápis 
uvedený v článku 41 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 týkajúci sa cestovných 
dokladov, ktoré sú nahlásené ako 
odcudzené, stratené, zneužité alebo 
neplatné, systém SIS prostredníctvom 
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automatizovaného spracovania a nástroja 
uvedeného v článku 11 uvedeného 
nariadenia prenesie informácie o tomto 
zápise do centrálneho systému ETIAS 
s cieľom overiť, či tento nový zápis 
zodpovedá existujúcemu cestovnému 
povoleniu.

automatizovaného spracovania a portálu 
ESP prenesie informácie o tomto zápise do 
centrálneho systému ETIAS s cieľom 
overiť, či tento nový zápis zodpovedá 
existujúcemu cestovnému povoleniu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmeny nariadenia (EÚ) rrrr/xxxx [ECRIS-
TCN]

Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/816

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie rrrr/xxxx (nariadenie o ECRIS-
TCN) sa mení takto44: 45:

Nariadenie 2019/816 (nariadenie o ECRIS-
TCN) sa mení takto44: 45:

_________________ _________________
44 V týchto zmenách je zohľadnený návrh 
Komisie, COM(2017) 344 final.

44 V týchto zmenách je zohľadnený návrh 
Komisie, COM(2017) 344 final.

45 V číslovaní je zohľadnená zmena tohto 
nariadenia na základe návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o stanovení 
rámca pre interoperabilitu medzi 
informačnými systémami EÚ (policajná 
a justičná spolupráca, azyl a migrácia), 
COM(2018) 480 final.

45 V číslovaní je zohľadnená zmena tohto 
nariadenia na základe návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o stanovení 
rámca pre interoperabilitu medzi 
informačnými systémami EÚ (policajná 
a justičná spolupráca, azyl a migrácia), 
COM(2018) 480 final.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„d) stanovujú podmienky, za ktorých sa 
údaje zahrnuté do systému ECRIS-TCN 
môžu použiť na účely riadenia hraníc 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240*.

„d) stanovujú podmienky, za ktorých 
môže centrálna jednotka ETIAS použiť 
údaje štátnych príslušníkov tretích krajín 
alebo osôb bez štátnej príslušnosti 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN na účely 
podpory cieľa článku 4 písm. a) 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1240*, ktorým je určiť, či 
prítomnosť žiadateľov, zaznamenaných v 
systéme ETIAS, na území členských 
štátov môže predstavovať bezpečnostné 
riziko.

_________________ _________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 
2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém 
pre cestovné informácie a povolenia 
(ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 
2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 
2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 
1)“.

* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 
2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém 
pre cestovné informácie a povolenia 
(ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 
2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 
2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 
1)“.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na účely 
identifikácie členského(-ých) štátu(-ov), 
v ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, 
s cieľom identifikovať členské štáty, 
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rozsudky vynesené, ako aj na účely 
riadenia hraníc [a uľahčenia a podpory 
správnej identifikácie osôb].

v ktorých boli odsúdenia vynesené.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie tiež uľahčuje a 
podporuje správnu identifikáciu osôb 
v súlade s týmto nariadením a s 
nariadením (EÚ) 2019/818.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa tiež podporuje cieľ 
podľa článku 4 písm. a nariadenia (EÚ) 
2018/1240, ktorým je určiť, či prítomnosť 
žiadateľov, zaznamenaných v systéme 
ETIAS, na území členských štátov môže 
predstavovať bezpečnostné riziko.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výnimkou článku 5 ods. 1 písm. b) bodu 
ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa 

S výnimkou ustanovení týkajúcich sa 
článku 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 
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uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí 
sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny 
a ktorí boli odsúdení v členských štátoch.;

2018/1240 a článku 5 ods. 1 písm. b) bodu 
ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa 
uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí 
sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a 
ktorí boli odsúdení v členských štátoch.;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Písmeno f) sa nahrádza takto: a) bod 6 sa nahrádza takto:

„f) „príslušné orgány“ sú ústredné 
orgány a orgány Únie (Eurojust, Europol, 
Európska prokuratúra, centrálna jednotka 
ETIAS zriadená v rámci Európskej 
agentúry pre pohraničnú a pobrežnú 
stráž), ktoré majú oprávnenie na prístup do 
systému ECRIS-TCN a vyhľadávanie 
v ňom v súlade s týmto nariadením;“;

„6) „príslušné orgány“ sú ústredné 
orgány a Eurojust, Europol, Európska 
prokuratúra a centrálna jednotka ETIAS 
zriadená v súlade s článkom 7 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240), ktoré majú oprávnenie 
na prístup do systému ECRIS-TCN 
a vyhľadávanie v ňom v súlade s týmto 
nariadením; “;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 3 – písmená t a u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dopĺňajú sa tieto písmená: vypúšťa sa
„t) „trestný čin terorizmu“ je trestný 
čin, ktorý zodpovedá alebo je rovnocenný 
jednému z trestných činov uvedených 
v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/541*;
u) „závažný trestný čin“ je čin, ktorý 
zodpovedá alebo je rovnocenný jednému 
z trestných činov uvedených v článku 2 
ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 
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2002/584/SVV**, za ktorý možno na 
základe vnútroštátneho práva uložiť trest 
odňatia slobody alebo ochranné opatrenie 
s hornou hranicou najmenej tri roky;
_____________
* Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o 
boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).
** Rámcové rozhodnutie Rady 
2002/584/SVV z 13. júna 2002 
o európskom zatykači a postupoch 
odovzdávania osôb medzi členskými 
štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1);“

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadné označenie, ktoré uvádza, 
že dotknutá osoba bola odsúdená za trestný 
čin terorizmu alebo iný závažný trestný čin, 
pričom v takýchto prípadoch sa uvedie kód 
odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 
štátu(-ov).“;

c) prípadné označenie, ktorým sa na 
účely nariadenia (ES) č. 2018/1240 
označuje, že dotknutý štátny príslušník 
tretej krajiny bol v priebehu uplynulých 
20 rokov odsúdený za trestný čin terorizmu 
alebo v priebehu uplynulých 10 rokov za 
iný trestný čin uvedený v prílohe 
k nariadeniu (EÚ) 2018/1240, ak 
za takýto trestný čin možno podľa 
vnútroštátneho práva uložiť trest odňatia 
slobody alebo ochranné opatrenie spojené 
s obmedzením osobnej slobody s hornou 
sadzbou najmenej tri roky, pričom 
v takýchto prípadoch sa uvedie kód 
odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 
štátu(-ov).“;

Pozmeňujúci návrh 25
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. [Register CIR obsahuje údaje 
uvedené v odseku 1 písm. b) a c) a odseku 
2, ako aj nasledujúce údaje uvedené v 
odseku 1 písm. a): priezvisko; meno 
(mená); dátum narodenia; miesto narodenia 
(obec a štát); štátna príslušnosť alebo štátne 
príslušnosti; pohlavie; druh a číslo 
cestovného(-ých) dokladu(-ov) osoby, ako 
aj názov orgánu, ktorý ho (ich) vydal; 
a prípadné predchádzajúce mená, 
pseudonym (pseudonymy) a/alebo 
prezývka (prezývky) a v prípadoch 
uvedených v odseku 1 písm. c) kód 
odsudzujúceho členského štátu. Ostatné 
údaje v systéme ECRIS-TCN sú 
uchovávané v centrálnom systéme ECRIS-
TCN.];

1a. Register CIR obsahuje údaje 
uvedené v odseku 1 písm. b) a c) a odseku 
2, ako aj nasledujúce údaje uvedené v 
odseku 1 písm. a): priezvisko; meno 
(mená); dátum narodenia; miesto narodenia 
(obec a štát); štátna príslušnosť alebo štátne 
príslušnosti; pohlavie; prípadné 
predchádzajúce mená, pseudonym 
(pseudonymy) a/alebo prezývka 
(prezývky), druh a číslo cestovného 
dokladu osoby, názov orgánu, ktorý ho 
vydal, a v prípadoch uvedených v odseku 1 
písm. c) kód odsudzujúceho členského 
štátu. Ostatné údaje v systéme ECRIS-
TCN sú uchovávané v centrálnom systéme 
ECRIS-TCN.;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dopĺňa sa tento odsek:
„6a. Len centrálny systém ETIAS môže 
mať prístup k označeniam a kódu 
odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 
štátu(-ov) podľa odseku 1 písm. c) tohto 
článku a môže ich vyhľadávať na účely 
overenia podľa článku 7a tohto 
nariadenia v spojení s článkom 20 ods. 2 
písm. n) nariadenia (EÚ) 2018/1240, ak 
sa na základe automatizovaného 
spracovania uvedeného v článku 11 
uvedeného nariadenia zaznamenajú 
pozitívne lustrácie.
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Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, 
označenia a kód odsudzujúceho(-ich) 
členského(-ých) štátu(-ov) podľa odseku 1 
písm. c) nie sú viditeľné pre žiadne iné 
orgány okrem ústredného orgánu 
odsudzujúceho členského štátu, ktorý 
zápis s označením vytvoril.“

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5) V článku 7 sa odsek 5 nahrádza 
takto:

5) v článku 7 sa odsek 7 nahrádza 
takto:

„5. V prípade pozitívnej lustrácie 
centrálny systém [alebo register CIR] 
automaticky poskytne príslušnému orgánu 
informácie o členských štátoch, ktoré majú 
k dispozícii informácie z registrov trestov o 
štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu 
so súvisiacimi referenčnými číslami 
uvedenými v článku 5 ods. 1 a všetkými 
zodpovedajúcimi informáciami o 
totožnosti. Tieto informácie o totožnosti sa 
využijú iba na účely overenia totožnosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. Výsledky vyhľadávania 
v centrálnom systéme možno použiť len na 
účely podania žiadosti podľa článku 6 
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV 
a žiadosti uvedenej v článku 16 ods. 4 
tohto nariadenia, alebo na účely riadenia 
hraníc [a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].“;

„7. V prípade pozitívnej lustrácie 
centrálny systém alebo databáza CIR 
automaticky poskytne príslušnému orgánu 
informácie o členských štátoch, ktoré majú 
k dispozícii informácie z registrov trestov 
o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu 
so súvisiacimi referenčnými číslami 
a všetkými zodpovedajúcimi informáciami 
o totožnosti. Tieto informácie o totožnosti 
sa využijú iba na účely overenia totožnosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. Výsledky vyhľadávania 
v centrálnom systéme možno použiť len na 
účely podania žiadosti podľa článku 6 
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV 
a žiadosti uvedenej v článku 17 ods. 3 
tohto nariadenia alebo na účely uľahčenia 
a podpory správnej identifikácie osôb a na 
účely podpory cieľa podľa článku 4 písm. 
a nariadenia (EÚ) 2018/1240, ktorým je 
určiť, či prítomnosť žiadateľov, 
zaznamenaných v systéme ETIAS, na 
území členských štátov môže predstavovať 
bezpečnostné riziko.“;

Pozmeňujúci návrh 28
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s 
článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1240 má 
na účely plnenia svojich úloh, ktoré jej boli 
zverené nariadením (EÚ) 2018/1240, právo 
na prístup k údajom v systéme ECRIS-
TCN v [registri CIR] a na vyhľadávanie v 
týchto údajoch. Prístup má však len k tým 
údajovým záznamom, do ktorých bolo 
vložené označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

1. Centrálna jednotka ETIAS má 
v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na účely plnenia svojich úloh, 
ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 
2018/1240, právo na prístup k údajom 
v systéme ECRIS-TCN v registri CIR a na 
vyhľadávanie v týchto údajoch. Prístup v 
súlade s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia má však len k tým údajovým 
záznamom, do ktorých bolo vložené 
označenie v súlade s článkom 5 ods. 1 
písm. c) tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. [Register CIR] je prepojený 
s nástrojom uvedeným v článku 11 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 s cieľom 
umožniť automatizované spracovanie 
podľa uvedeného článku.

2. Databáza CIR je prepojená 
s portálom ESP s cieľom umožniť 
automatizované spracovanie podľa článku 
11 nariadenia (EÚ) 2018/1240. .

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7a – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely overení uvedených v článku 20 
ods. 2 písm. n) nariadenia (EÚ) 2018/1240 

Na účely overení uvedených v článku 20 
ods. 2 písm. n) nariadenia (EÚ) 2018/1240 
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centrálny systém ETIAS využíva nástroj 
uvedený v článku 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na porovnanie údajov v systéme 
ETIAS s údajmi v systéme ECRIS-TCN [v 
registri CIR] označenými podľa článku 5 
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, pričom 
koná v súlade s článkom 11 ods. 8 
nariadenia 2018/1240 a využíva zhody 
uvedené v tabuľke v prílohe II.;

centrálny systém ETIAS využíva portál 
ESP na porovnanie údajov v systéme 
ETIAS s údajmi v systéme ECRIS-TCN [v 
databáze CIR] označenými podľa článku 5 
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, pričom 
koná v súlade s článkom 11 ods. 8 
nariadenia 2018/1240 a využíva zhody 
uvedené v tabuľke v prílohe II.;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Po uplynutí obdobia uchovávania 
údajov uvedeného v odseku 1 ústredný 
orgán odsudzujúceho členského štátu 
vymaže z centrálneho systému [a registra 
CIR] údajové záznamy vrátane odtlačkov 
prstov, podôb tváre alebo označení 
uvedených v článku 5 ods. 1 písm. c). Ak 
sú údaje týkajúce sa odsúdenia za trestný 
čin terorizmu alebo inú formu závažného 
trestného činu, ako sa uvádza v článku 5 
ods. 1 písm. c), z vnútroštátneho registra 
trestov vymazané, ale informácie o 
odsúdení tej istej osoby v iných veciach sú 
uchované, z údajového záznamu sa 
odstráni len označenie uvedené v článku 5 
ods. 1 písm. c). K tomuto vymazaniu 
dôjde, pokiaľ možno, automaticky, 
v každom prípade však najneskôr jeden 
mesiac po uplynutí obdobia uchovávania 
údajov.“;

„2. Po uplynutí obdobia uchovávania 
údajov uvedeného v odseku 1 ústredný 
orgán odsudzujúceho členského štátu 
vymaže z centrálneho systému a databázy 
CIR údajové záznamy vrátane odtlačkov 
prstov, podôb tváre alebo označení 
uvedených v článku 5 ods. 1 písm. c). 
Podľa možnosti sa vymazanie vykoná 
automaticky a najneskôr do jedného 
mesiaca od uplynutia doby uchovávania.

Ak sa lehota uchovávania týka označení v 
zmysle článku 5 ods. 1 písm. c), ústredný 
orgán odsudzujúceho členského štátu 
vymaže označenia z centrálneho systému 
a registra CIR. Toto vymazanie sa vykoná 
automaticky.“;
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 201816
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8) V článku 22 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

8) V článku 24 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

„1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členských štátov, 
ktoré majú k dispozícii informácie 
z registrov trestov o štátnych príslušníkoch 
tretích krajín, ako aj na účely riadenia 
hraníc [a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].“;

„1. Údaje vložené do centrálneho 
systému a databázy CIR sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členských štátov, 
ktoré majú k dispozícii informácie 
z registrov trestov o štátnych príslušníkoch 
tretích krajín, ako aj na účely uľahčenia 
a podpory správnej identifikácie osôb a na 
účely podpory cieľa podľa článku 4 písm. 
a nariadenia (EÚ) 2018/1240, ktorým je 
určiť, či prítomnosť žiadateľov, 
zaznamenaných v systéme ETIAS, na 
území členských štátov môže predstavovať 
bezpečnostné riziko.“;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9) v článku 30 ods. 4 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

9) v článku 32 ods. 3 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 30 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA predkladá Komisii 
každý mesiac štatistiky, ktoré neumožňujú 

Agentúra eu-LISA predkladá Komisii 
každý mesiac štatistiky, ktoré sa týkajú 
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identifikáciu jednotlivcov a ktoré sa týkajú 
zaznamenávania, uchovávania a výmeny 
informácií získaných z registrov trestov 
prostredníctvom systému ECRIS-TCN a 
referenčného vykonávania systému ECRIS, 
a to aj o údajových záznamoch, ktoré 
obsahujú označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c).

zaznamenávania, uchovávania a výmeny 
informácií získaných z registrov trestov 
prostredníctvom systému ECRIS-TCN 
a referenčného vykonávania systému 
ECRIS, a to aj o údajových záznamoch, 
ktoré obsahujú označenie v súlade s 
článkom 5 ods. 1 písm. c). Agentúra eu-
LISA zabezpečí, že na základe týchto 
štatistík nebude možné identifikovať 
jednotlivcov. Agentúra eu-LISA poskytuje 
Komisii na jej žiadosť štatistiku 
konkrétnych aspektov týkajúcich sa 
vykonávania tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 29a – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a Článok 31a
Vedenie záznamov na účely systému 
ETIAS

Uchovávanie logov na účely 
interoperability so systémom ETIAS

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 29a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely nahliadania do údajov, ako sa 
uvádza v článku 7a tohto nariadenia, sa 
v súlade s článkom 69 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 vedú záznamy o každej operácii 
spracovania údajov ECRIS-TCN 
vykonanej v [databáze CIR]a systéme 
ETIAS.;

Na účely nahliadania do údajov, ako sa 
uvádza v článku 7a tohto nariadenia, sa 
v súlade s článkom 69 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 vedú záznamy o každej operácii 
spracovania údajov ECRIS-TCN 
vykonanej v databáze CIR a systéme 
ETIAS.;



PE643.218v02-00 24/31 RR\1220505SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 36 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a) V článku 36 sa dopĺňa odsek 8a:
„8a. Rok po začatí prevádzky systému 
ECRIS-TCN Komisia posúdi, či je 
vyhľadávanie v systéme ECRIS-TCN 
prostredníctvom systému ETIAS potrebné 
na podporu cieľa podľa článku 4 písm. a) 
nariadenia (EÚ) 2018/1240, ktorým je 
určiť, či prítomnosť žiadateľov, 
zaznamenaných v systéme ETIAS, na 
území členských štátov môže predstavovať 
bezpečnostné riziko. Komisia doručí 
hodnotenie Európskemu parlamentu, 
Rade, európskemu dozornému úradníkovi 
pre ochranu údajov a Agentúre Európskej 
únie pre základné práva.“

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 36 – odsek 10 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10b) v článku 36 ods. 10 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„aa) do akej miery vyhľadávanie v 
systéme ECRIS-TCN prostredníctvom 
systému ETIAS na základe relevantných 
štatistických údajov a ďalších informácií 
od členských štátov prispelo k podpore 
cieľa podľa článku 4 písm. a nariadenia 
(EÚ) 2018/1240, ktorým je určiť, či 
prítomnosť žiadateľov, zaznamenaných v 
systéme ETIAS, na území členských 
štátov môže predstavovať bezpečnostné 
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riziko;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Príloha II – tabuľka

Text predložený Komisiou

Údaje uvedené v článku 17 ods. 2 
nariadenia 2018/1240 zasielané 
centrálnym systémom ETIAS

Príslušné údaje v systéme ECRIS-TCN 
uvedené v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia v 
[registri CIR], na základe ktorých by sa mali 
kontrolovať údaje v systéme ETIAS

priezvisko priezvisko

rodné priezvisko predchádzajúce meno(-á)

meno (mená) meno (mená)

ďalšie mená (prezývka (prezývky), 
umelecké meno (mená), zvyčajne 
používané meno (mená))

pseudonym (pseudonymy) a/alebo prezývka 
(prezývky)

dátum narodenia dátum narodenia

miesto narodenia miesto narodenia (obec a štát)

krajina narodenia miesto narodenia (obec a štát)

pohlavie rod

súčasná štátna príslušnosť štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti

prípadná iná štátna príslušnosť štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti

druh cestovného dokladu druh dokladov totožnosti osoby

číslo cestovného dokladu číslo dokladov totožnosti osoby

krajina, kde bol cestovný doklad vydaný názov vydávajúceho orgánu

Pozmeňujúci návrh

Údaje uvedené v článku 17 ods. 2 
nariadenia 2018/1240 zasielané 
centrálnym systémom ETIAS

Príslušné údaje v systéme ECRIS-TCN 
uvedené v článku 5 ods. 1 tohto nariadenia v 
[registri CIR], na základe ktorých treba 
kontrolovať údaje v systéme ETIAS

priezvisko priezvisko

rodné priezvisko predchádzajúce meno(-á)

meno (mená) meno (mená)
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ďalšie mená (prezývka (prezývky), 
umelecké meno (mená), zvyčajne 
používané meno (mená))

pseudonym (pseudonymy) a/alebo prezývka 
(prezývky)

dátum narodenia dátum narodenia

miesto narodenia miesto narodenia (obec a štát)

krajina narodenia miesto narodenia (obec a štát)

pohlavie rod

súčasná štátna príslušnosť štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti

prípadná iná štátna príslušnosť štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti

druh cestovného dokladu druh cestovného dokladu alebo dokladu 
totožnosti osoby

číslo cestovného dokladu číslo cestovného dokladu alebo dokladu 
totožnosti osoby

krajina, kde bol cestovný doklad vydaný názov vydávajúceho orgánu

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/818 

(interoperabilita v oblasti policajnej 
spolupráce)

Nariadenie (EÚ) 2019/818 sa mení takto:
1) v článku 18 sa vkladá tento odsek:
„1a. Na účely článku 20 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 databáza CIR uchováva 
aj údaje uvedené v článku 5 ods. 1 písm. 
c) nariadenia (EÚ) 2019/816, logicky 
oddelené od údajov uvedených v odseku 1 
tohto článku. Údaje uvedené v článku 5 
ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/816 
sú prístupné len tak, ako sa uvádza v 
článku 5 ods. 6a uvedeného nariadenia.“
2) v článku 68 ods. 1 sa vkladá tento 
odsek:
„1a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 
1, sa na účely automatizovaného 
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spracovania podľa článku 20, článku 23, 
článku 24 ods. 6 písm. c) bode ii), článku 
41 a článku 54 ods. 1 písm. b) nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 uvedie portál ESP do 
prevádzky obmedzenej na uvedené účely 
po splnení podmienok stanovených v 
článku 88 nariadenia (EÚ) 2018/1240.“

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od dátumu stanoveného 
v súlade s druhým odsekom článku 96 
nariadenia (EÚ) 2018/1240.

vypúšťa sa
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti a obsah návrhu

Po tom, ako Rada a Európsky parlament prijali v septembri 2018 dva legislatívne akty, ktorými 
sa zriaďuje systém ETIAS, a to nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné 
informácie a povolenia (ETIAS)1, a zmenu nariadenia o Europole na účely zriadenia systému 
ETIAS2, predložila Komisia návrhy tzv. následných zmien systému ETIAS.

V nariadení o systéme ETIAS sa v článku 11 ods. 2 stanovuje, že: „zmeny právnych aktov 
zriaďujúcich informačné systémy EÚ, ktoré sú potrebné na zaistenie ich interoperability 
so systémom ETIAS, ako aj doplnenie zodpovedajúcich ustanovení v tomto nariadení sú 
predmetom samostatného právneho nástroja“. Na tomto základe Komisia 7. januára 2019 
predložila dva rôzne návrhy následných zmien, ktorých cieľom je presadiť technické zmeny 
potrebné na plne funkčné zriadenie systému ETIAS zmenou právnych aktov týkajúcich sa 
systémov informačných technológií EÚ, v ktorých systém ETIAS vyhľadáva, a stanovením 
príslušných ustanovení a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nariadenie o systéme ETIAS 
(2019/0001 (COD) a 2019/0002 (COD)).

Okrem toho v súlade s oznámením z apríla 2016 s názvom Inteligentnejšie informačné systémy 
pre hranice a bezpečnosť má byť systém ETIAS založený na opätovnom použití hardvérových 
a softvérových komponentov vyvinutých pre systém vstupu/výstupu (EES). Tento prístup sa 
uplatňuje aj v legislatívnych návrhoch o interoperabilite informačných systémov. Technický 
vývoj spoločnej databázy údajov o totožnosti a európskeho vyhľadávacieho portálu podľa 
legislatívnych návrhov o interoperabilite informačných systémov bude vychádzať z 
komponentov EES/ETIAS. V týchto návrhoch sú preto predkladané zmeny nariadenia o ETIAS 
s cieľom špecifikovať, že centrálny systém ETIAS bude postavený na hardvérových 
a softvérových komponentoch centrálneho systému EES s cieľom zriadiť zdieľaný register 
údajov o totožnosti na uchovávanie alfanumerických údajov o totožnosti žiadateľov 
zaznamenaných v systéme ETIAS, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín registrovaných 
v systéme EES.

Postup

Keďže k návrhom Komisie neboli priložené posúdenia vplyvu a s cieľom riadne posúdiť návrhy 
a pripraviť sa na tento návrh správy sa koordinátori politických skupín rozhodli o náhradné 
posúdenie vplyvu požiadať výskumnú službu Európskeho parlamentu (EPRS), ktoré bolo 
dokončené a výboru LIBE predstavené v decembri 2019.

Spravodajca zdôrazňuje, že posúdenia vplyvu sú potrebné na dôkladne posúdenie a riadnu 
analýzu nových legislatívnych návrhov a že sú významným faktorom prispievajúcim ku kvalite 
tvorby právnych predpisov.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky 
systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, 
(EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1241 z 12. septembra 2018, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) 2016/794 na účely zriadenia Európskeho systému cestovných informácií a povolení (ETIAS) (Ú. v. 
EÚ L 236, 19.9.2018, s. 72).
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Okrem toho v záujme doplnenia informácií boli vyžiadané stanoviská Agentúry pre základné 
práva, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európskeho výboru pre ochranu 
údajov.

Pozícia spravodajcu

Spravodajca vo všeobecnosti víta návrhy následných zmien Európskeho systému pre cestovné 
informácie a povolenia. Domnieva sa však, že ešte je priestor na zlepšenie niektorých 
zmenených článkov, ako aj v nadväznosti na odporúčania náhradného posúdenia vplyvu, ktoré 
vypracovala služba EPRS.

Súhlasí s celkovým odôvodnením a hlavnými prvkami návrhov Komisie a pripúšťa, že návrhy 
sú dôsledkom a právnou povinnosťou, ktoré vyplývajú z ustanovení nariadenia 2018/1240 
(nariadenie o systéme ETIAS), na ktorých sa spoluzákonodarcovia dohodli. Automatické 
kontroly požadované podľa nariadenia o systéme ETIAS sa môžu vykonávať len vtedy, ak je 
centrálny systém ETIAS schopný komunikovať s inými informačnými systémami EÚ. 
Vzhľadom na interoperabilitu informačných systémov pre bezpečnosť, riadenie hraníc a 
riadenie migrácie sa v návrhoch stanovujú technické prvky potrebné na porovnanie osobných 
údajov uvedených v rôznych žiadostiach s údajmi uvedenými v záznamoch, súboroch alebo 
zápisoch uchovávaných v informačných systémoch a databázach EÚ.

Keďže návrhy Komisie boli predstavené 7. januára 2019, pričom medziinštitucionálne 
rokovania o návrhoch rámca pre interoperabilitu a o návrhu o systéme ECRIS-TCN ešte 
prebiehali, bolo treba návrhy Komisie aktualizovať podľa dohôd o týchto súboroch informácií, 
ktoré boli medzičasom prijaté.

V súlade s odporúčaniami uvedenými v náhradnom posúdení vplyvu služby EPRS nastali 
ďalšie zlepšenia v postupe označovania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli odsúdení 
za terorizmus alebo závažné trestné činy. Okrem toho sa posilnili ustanovenia o monitorovaní 
a štatistike tak, aby sa zabezpečila povinnosť Komisie pravidelne vyhodnocovať vyhľadávanie 
v systéme ECRIS-TCN prostredníctvom systému ETIAS a informovať Európsky parlament a 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Spravodajca sa tiež domnieva, že 
vymedzenie čiastočnej zhody medzi záznamami informačných systémov EÚ prostredníctvom 
vykonávacieho aktu nie je vhodné. Vzhľadom na možný významný vplyv na práva na ochranu 
súkromia a osobných údajov je vhodnejšie na to využiť delegovaný akt, aby sa zabezpečil 
riadny dohľad Európskeho parlamentu v súlade s podobnými ustanoveniami nariadení o 
interoperabilite.

Spravodajca sa domnieva, že vyhľadávanie v Schengenskom informačnom systéme (SIS) 
predstavuje pridanú hodnotu aj v prípade zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, na 
ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o návrate.  Včasné vyhľadávanie tohto typu zápisu v systéme 
SIS ešte pred príchodom štátneho príslušníka tretej krajiny na hranice členského štátu bude v 
prospech členského štátu aj štátneho príslušníka tretej krajiny.
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