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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 
villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning 
(EU) 2018/1862 och förordning (EU) 2019/816
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0003),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 82.1 d och 87.2 a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet C8-0025/2019),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0254/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
fastställande av villkoren för åtkomst till 
andra EU-informationssystem och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1862 och 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
fastställande av villkoren för åtkomst till 
andra EU-informationssystem och om 
ändring av förordning (EU) 2018/1862, 
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förordning (EU) åååå/xxx [Ecris-TCN-
systemet]

förordning (EU) 2019/816 och förordning 
(EU) 2019/818

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I denna förordning anges hur denna 
interoperabilitet ska implementeras och hur 
villkoren för Etias automatiserade sökning 
i uppgifter som finns i andra EU-
informationssystem och Europoluppgifter 
för att identifiera träffar ska genomföras. 
Till följd av detta är det nödvändigt att 
ändra Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2018/1862 (SIS 
avseende polissamarbete)26 och (EU) 
yyyy/xxxx (Ecris-TCN)27 för att ansluta 
Etias centrala system till de andra EU-
informationssystemen och 
Europoluppgifterna och för att specificera 
vilka uppgifter som kommer att sändas till 
och från dessa EU-informationssystem och 
Europoluppgifter.

(4) I denna förordning anges hur denna 
interoperabilitet ska implementeras och hur 
villkoren för Etias automatiserade sökning 
i uppgifter som finns i andra EU-
informationssystem och Europoluppgifter 
för att identifiera träffar ska genomföras. 
Till följd av detta är det nödvändigt att 
ändra Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2018/1862 (SIS 
avseende polissamarbete)26, (EU) 2019/816 
(ECRIS-TCN)27 och (EU) 2019/818 
(interoperabilitet på området 
polissamarbete) för att ansluta Etias 
centrala system till de andra EU-
informationssystemen och 
Europoluppgifterna och för att specificera 
vilka uppgifter som kommer att sändas till 
och från dessa EU-informationssystem och 
Europoluppgifter.

__________________ __________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1862 av den 
28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens 
informationssystem (SIS) på området 
polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, om ändring och upphävande av 
rådets beslut 2007/533/RIF och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och 
kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT 
L 312, 7.12.2018, s. 56).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1862 av den 
28 november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens 
informationssystem (SIS) på området 
polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, om ändring och upphävande av 
rådets beslut 2007/533/RIF och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och 
kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT 
L 312, 7.12.2018, s. 56).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) YYYY/xxx (EUT L , , s. ).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/816 av den 17 april 
2019 om inrättande av ett centraliserat 
system för identifiering av medlemsstater 
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som innehar uppgifter om fällande domar 
mot tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer (Ecris-TCN) för att komplettera 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
och om ändring av förordning (EU) 
2018/1726 (EUT L 135, 22.5.2019, s. 1).
27a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/818 av den 20 maj 
2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-
informationssystem på området 
polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, asyl och migration och om 
ändring av förordningarna (EU) 
2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 
2019/816 (EUT L 135, 22.5.2019, s. 85).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Av effektivitetsskäl och för att 
sänka kostnaderna bör Etias, i enlighet med 
artikel 6.3 i förordning (EU) 2018/1240, 
återanvända maskinvaru- och 
programvarukomponenter som utvecklats 
för in- och utresesystemet för utvecklingen 
av den delade databasen för 
identitetsuppgifter. Denna databas som 
används för lagring av alfanumeriska 
identitetsuppgifter om både Etias-sökande 
och tredjelandsmedborgare som är 
registrerade i in- och utresesystemet bör 
utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att 
i framtiden utveckla den till den 
gemensamma databasen för 
identitetsuppgifter (CIR). I samma anda 
bör det verktyg som ska inrättas för att 
Etias ska kunna jämföra uppgifterna i 
systemet med uppgifter i alla andra system 
som konsulteras genom en enda sökning 
utvecklas på ett sätt som gör det möjligt 
att i framtiden utveckla det till den 

(6) Av effektivitetsskäl och för att 
sänka kostnaderna bör Etias, i enlighet med 
artikel 6.3 i förordning (EU) 2018/1240, 
återanvända maskinvaru- och 
programvarukomponenter som utvecklats 
för in- och utresesystemet för utvecklingen 
av den delade databasen för 
identitetsuppgifter. Denna databas som 
används för lagring av alfanumeriska 
identitetsuppgifter om både Etias-sökande 
och tredjelandsmedborgare som är 
registrerade i in- och utresesystemet bör 
utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att 
i framtiden utveckla den.
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europeiska sökportalen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den europeiska sökportalen 
(ESP), inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/8171a, kommer att 
göra det möjligt att jämföra de uppgifter 
som lagras i Etias med de uppgifter som 
lagras i alla andra EU-
informationssystem genom en enda 
sökning.
______________
1a. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 
2019 om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-
informationssystem på området gränser 
och viseringar, och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 
2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 
2018/1861 samt rådets beslut 
2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 
135, 22.5.2019, s. 27).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkerställa att målen med 
Etias uppnås till fullo och för att främja 
målen med Schengens informationssystem 
(SIS) är det nödvändigt att i de automatiska 
kontrollerna ta med en ny 
registreringskategori som infördes vid den 

(8) För att säkerställa att målen med 
Etias uppnås till fullo och för att främja 
målen med Schengens informationssystem 
(SIS) är det nödvändigt att i de automatiska 
kontrollerna ta med nya 
registreringskategorier som infördes vid 
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senaste översynen av SIS, dvs. 
registreringen om personer som är föremål 
för undersökningskontroller.

den senaste översynen av SIS, dvs. 
registreringen om personer som är föremål 
för undersökningskontroller och 
registreringen om tredjelandsmedborgare 
som är föremål för beslut om 
återvändande.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/xxxx29 
och [Ecris-TCN-systemet]] och i 
överensstämmelse med den avsikt som 
uttrycks i förordning (EU) 2018/1240, bör 
Etias kunna kontrollera om det finns 
motsvarigheter mellan uppgifterna i Etias-
ansökningsakterna och uppgifter i det 
europeiska informationssystemet för utbyte 
av uppgifter ur kriminalregister avseende 
tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN-
systemet) i den gemensamma databasen för 
identitetsuppgifter (CIR) vad gäller vilka 
medlemsstater som har uppgifter om 
fällande domar mot tredjelandsmedborgare 
och statslösa personer avseende ett 
terroristbrott eller ett annat grovt brott.

(10) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2019/816 och i 
överensstämmelse med den avsikt som 
uttrycks i förordning (EU) 2018/1240, bör 
Etias kunna kontrollera om det finns 
motsvarigheter mellan uppgifterna i Etias-
ansökningsakterna och uppgifter i det 
europeiska informationssystemet för utbyte 
av uppgifter ur kriminalregister avseende 
tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN-
systemet) i den gemensamma databasen för 
identitetsuppgifter (CIR) vad gäller vilka 
medlemsstater som har uppgifter om 
fällande domar mot tredjelandsmedborgare 
och statslösa personer avseende ett 
terroristbrott under de senaste tjugo åren 
eller ett annat grovt brott under de senaste 
tio åren enligt förteckningen i bilagan till 
förordning (EU) 2018/1240, om brotten i 
fråga enligt nationell lagstiftning kan 
bestraffas med fängelse eller annan 
frihetsberövande åtgärd under en 
maximal tidsperiod på minst tre år.

__________________ __________________
29 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) yyyy/xxx …(EUT L , , s. 
).

Ändringsförslag 7
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Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna samlar redan in 
och behandlar uppgifter om 
tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer i enlighet med Ecris-TCN-
förordningen. Denna förordning bör inte 
ålägga medlemsstaterna någon skyldighet 
att ändra eller utvidga de uppgifter om 
tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer som redan samlas in enligt 
Ecris-TCN-förordningen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2018/1862 (SIS 
avseende polissamarbete) och (EU) 
yyyy/xxx [Ecris-TCN] bör därför ändras.

(22) Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2018/1862 (SIS 
avseende polissamarbete), (EU) 2019/816 
(ECRIS-TCN) och (EU) 2019/818 
(interoperabilitet på området 
polissamarbete) bör därför ändras.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) 2018/1862
Artikel 44 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Den nationella Etias-enhetens 
manuella behandling av Etias-ansökningar 
i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 
2018/1240.

g) Den nationella Etias-enhetens 
manuella behandling av Etias-ansökningar 
i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 
2018/1240.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1862
Artikel 50a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Etias centralenhet, som inrättats 
inom Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i enlighet med 
artikel 7 i förordning (EU) 2018/1240, ska, 
för att kunna utföra de uppgifter den 
tilldelats genom förordning (EU) 
2018/1240, ha rätt att få åtkomst till och 
söka relevanta uppgifter i SIS. 
Artikel 50.4–50.8 i denna förordning ska 
tillämpas på denna åtkomst och sökning.

1. Etias centralenhet, som inrättats 
inom Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i enlighet med 
artikel 7 i förordning (EU) 2018/1240, ska, 
för att kunna utföra de uppgifter den 
tilldelats genom förordning (EU) 
2018/1240, ha rätt att få åtkomst till och 
söka relevanta uppgifter som lagts in i SIS 
i enlighet med artikel 11.8 i den 
förordningen. Artikel 50.4–50.8 i denna 
förordning ska tillämpas på denna åtkomst 
och sökning.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1862
Artikel 50a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det Etias centralenhets kontroll 
bekräftar en motsvarighet mellan uppgifter 
som registrerats i Etias-ansökningsakterna 
och en registrering i SIS, ska artiklarna 23, 
24 och 26 i förordning (EU) 2018/1240 
tillämpas.

2. Om Etias centralenhets kontroll 
enligt artiklarna 22 och 23.2 i förordning 
(EU) 2018/1240 bekräftar en motsvarighet 
mellan uppgifter som registrerats i Etias-
ansökningsakterna och en registrering i SIS 
eller om tvivel kvarstår, ska artiklarna 23, 
24 och 26 i förordning (EU) 2018/1240 
tillämpas.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1862
Artikel 50b – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med Etias driftsstart, som 
föreskrivs i artikel 88.1 i förordning (EU) 
2018/1240, ska det centrala SIS vara 
anslutet till det verktyg som avses i 
artikel 11 i förordning (EU) 2018/1240 för 
att möjliggöra den automatiserade 
behandling som avses i den artikeln.

1. Från och med Etias driftsstart, som 
föreskrivs i artikel 88.1 i förordning (EU) 
2018/1240, ska det centrala SIS vara 
anslutet till ESP för att möjliggöra den 
automatiserade behandling som avses i 
artikel 11.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1862
Artikel 50b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För de kontroller som avses i 
artiklarna 20.2 a, 20.2 d, 20.2 m i och 23 i 
förordning (EU) 2018/1240 ska Etias 
centrala system använda det verktyg som 
avses i artikel 11 i den förordningen för 
att jämföra de uppgifter som avses i artikel 
11.5 i förordning (EU) 2018/1240 med 
uppgifterna i SIS, i enlighet med 
artikel 11.8 i den förordningen.

3. För de kontroller som avses i 
artiklarna 20.2 a, 20.2 d, 20.2 m i, 23.1, 
24.6 c ii och 54.1 b i förordning (EU) 
2018/1240 ska Etias centrala system 
använda ESP för att jämföra de uppgifter 
som avses i artikel 11.5 i förordning (EU) 
2018/1240 med uppgifterna i SIS, i 
enlighet med artikel 11.8 i den 
förordningen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1862
Artikel 50b – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en ny registrering som avses i 
artikel 41.3 i förordning (EU) 2018/1240 
förs in i SIS om en resehandling som 
anmälts som förkommen, stulen, 
förskingrad eller ogiltig, ska SIS överföra 
information om denna registrering, med 
hjälp av den automatiserade behandling 
och det verktyg som avses i artikel 11 i den 

Om en ny registrering som avses i 
artikel 41.3 i förordning (EU) 2018/1240 
förs in i SIS om en resehandling som 
anmälts som förkommen, stulen, 
förskingrad eller ogiltig, ska SIS överföra 
information om denna registrering, med 
hjälp av den automatiserade behandlingen 
och ESP, till Etias centrala system för att 
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förordningen, till Etias centrala system för 
att kontrollera om den nya registreringen 
motsvarar ett gällande resetillstånd.

kontrollera om den nya registreringen 
motsvarar ett gällande resetillstånd.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av förordning (EU) yyyy/xxxx 
[Ecris-TCN]

Ändringar av förordning (EU) 2019/816

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning yyyy/xxxx (Ecris-TCN-
förordningen) ska ändras på följande sätt44 
45:

Förordning 2019/816 (Ecris-TCN-
förordningen) ska ändras på följande sätt44 
45:

_________________ _________________
44 Dessa ändringar avser kommissionens 
förslag COM(2017) 344 final.

44 Dessa ändringar avser kommissionens 
förslag COM(2017) 344 final.

45 Numreringen beaktar den ändring av 
förordningen som görs genom förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-
informationssystem (polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete, asyl och 
migration), COM(2018) 480 final.

45 Numreringen beaktar den ändring av 
förordningen som görs genom förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU-
informationssystem (polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete, asyl och 
migration), COM(2018) 480 final.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”d) de villkor enligt vilka uppgifter i 
Ecris-TCN-systemet får användas för 
gränsförvaltning i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/1240*.

”d) de villkor enligt vilka uppgifter om 
en tredjelandsmedborgare eller statslös 
person i Ecris-TCN-systemet får användas 
av Etias centralenhet för att stödja syftet 
enligt artikel 4 a i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/1240* att 
fastställa huruvida Etias-sökandes vistelse 
på medlemsstaternas territorium skulle 
innebära en säkerhetsrisk.

_________________ _________________

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1240 av den 
12 september 2018 om inrättande av ett 
EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) och om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 
515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 
och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 
19.9.2018, s. 1).”

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1240 av den 
12 september 2018 om inrättande av ett 
EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) och om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 
515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 
och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 
19.9.2018, s. 1).”

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av tredjelandsmedborgares 
identitetsuppgifter, vilka har varit föremål 
för fällande domar i medlemsstaterna, i 
syfte att identifiera den eller de 
medlemsstater där dessa domar har 
meddelats, samt för 
gränsförvaltningsändamål [och bidra till 
att underlätta och stödja en korrekt 
identifiering av personer].

Denna förordning ska tillämpas på 
behandlingen av identitetsuppgifter om 
tredjelandsmedborgare som har varit 
föremål för fällande domar i 
medlemsstaterna, i syfte att identifiera den 
eller de medlemsstater där dessa domar har 
meddelats.

Ändringsförslag 19
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning underlättar och stödjer 
även en korrekt identifiering av personer i 
enlighet med denna förordning och 
förordning (EU) 2019/818.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning stöder även syftet enligt 
artikel 4 a i förordning (EU) 2018/1240 
att fastställa huruvida Etias-sökandes 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
skulle innebära en säkerhetsrisk.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag av artikel 5.1 b ii, ska 
bestämmelserna i denna förordning som är 
tillämpliga på tredjelandsmedborgare även 
vara tillämpliga på unionsmedborgare som 
också är medborgare i ett tredjeland och 
som har varit föremål för fällande domar i 
medlemsstaterna.

Med undantag av bestämmelser med 
anknytning till artikel 4 a i förordning 
(EU) 2018/1240 samt artikel 5.1 b ii, ska 
de bestämmelser i denna förordning som är 
tillämpliga på tredjelandsmedborgare även 
vara tillämpliga på unionsmedborgare som 
också är medborgare i ett tredjeland och 
som har varit föremål för fällande domar i 
medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led a
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Led f ska ersättas med följande: (a) Led 6 ska ersättas med följande:

”f) behöriga myndigheter: de centrala 
myndigheter och unionsorgan (Eurojust, 
Europol, Europeiska åklagarmyndigheten 
och Etias centralenhet, som inrättats inom 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån) som är behöriga att 
få åtkomst till eller göra sökningar i Ecris-
TCN-systemet i enlighet med denna 
förordning.”

”6. behöriga myndigheter: centrala 
myndigheter och Eurojust, Europol, 
Europeiska åklagarmyndigheten och Etias 
centralenhet, inrättad enligt artikel 7 i 
förordning (EU) 2018/1240, som är 
behöriga att få åtkomst till eller göra 
sökningar i Ecris-TCN-systemet i enlighet 
med denna förordning.”

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led b
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 3 – led t och u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande led ska läggas till: utgår
”t) terroristbrott: ett brott som 
motsvarar eller är likvärdigt med ett av de 
brott som avses i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2017/541*.
u) grovt brott: ett brott som motsvarar 
eller är likvärdigt med ett av de brott som 
avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF**, om det enligt nationell 
rätt kan bestraffas med fängelse eller 
annan frihetsberövande åtgärd under en 
maximal tidsperiod på minst tre år.
_____________
* Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande 
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av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 
ändring av rådets beslut 2005/671/RIF 
(EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).
** Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande 
mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 
18.7.2002, s. 1).”.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – led a
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I tillämpliga fall, en flagga som 
anger att den berörda personen har dömts 
för ett terroristbrott eller ett annat grovt 
brott, och i dessa fall koden för den eller de 
dömande medlemsstaterna.

c) I tillämpliga fall, en flagga som, för 
de syften som avses i förordning (EU) 
2018/1240, anger att den berörda 
tredjelandsmedborgaren under de senaste 
tjugo åren har dömts för ett terroristbrott 
eller under de senaste tio åren har dömts 
för något annat brott som förtecknas i 
bilagan till förordning (EU) 2018/1240 
om det enligt nationell rätt kan bestraffas 
med fängelse eller annan 
frihetsberövande åtgärd under en 
maximal tidsperiod på minst tre år, och i 
dessa fall koden för den eller de dömande 
medlemsstaterna.”.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – led b
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 5 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. [CIR ska innehålla de uppgifter 
som avses i punkt 1 b och 1 c och i punkt 2 
samt följande uppgifter som avses i punkt 1 
a: efternamn, förnamn, födelsedatum, 

1a. CIR ska innehålla de uppgifter som 
avses i punkt 1 b och 1 c och i punkt 2 
samt följande uppgifter som avses i punkt 1 
a: efternamn, förnamn, födelsedatum, 
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födelseort (ort och land), medborgarskap, 
kön, resehandlingens typ och nummer samt 
utfärdande myndighet, och i tillämpliga 
fall tidigare namn, pseudonymer och/eller 
alias samt, i de fall som avses i punkt 1 c, 
koden för den dömande medlemsstaten. 
Återstående Ecris-TCN-uppgifter ska 
lagras i det centrala Ecris-TCN-systemet.]

födelseort (ort och land), medborgarskap, 
kön, tidigare namn i tillämpliga fall, 
pseudonymer och/eller alias i 
förekommande fall, resehandlingens typ 
och nummer samt utfärdande myndighet, 
samt, i de fall som avses i punkt 1 c, koden 
för den dömande medlemsstaten. 
Återstående Ecris-TCN-uppgifter ska 
lagras i det centrala Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – led ba (nytt)
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:
”6a. Flaggorna och koden för den eller 
de dömande medlemsstaterna enligt 
punkt 1 c i denna artikel ska vara 
tillgängliga och sökbara endast i Etias 
centrala system för den kontroll som avses 
i artikel 7a i denna förordning jämförd 
med artikel 20.2 n i förordning (EU) 
2018/1240, om träffar identifieras till följd 
av den automatiserade behandling som 
avses i artikel 11 i den förordningen.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
första stycket ska flaggorna och koden för 
den eller de dömande medlemsstaterna 
enligt punkt 1 c inte vara synliga för 
någon annan myndighet än den dömande 
medlemsstatens centralmyndighet som 
har skapat den flaggade posten.”

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Artikel 7.5 ska ersättas med 
följande:

(5) Artikel 7.7 ska ersättas med 
följande:

”5. Vid en träff ska det centrala 
systemet [eller CIR] automatiskt förse den 
behöriga myndigheten med information om 
den eller de medlemsstater som innehar 
kriminalregisteruppgifter om 
tredjelandsmedborgaren, tillsammans med 
det eller de tillhörande referensnummer 
som avses i artikel 5.1 och eventuella 
motsvarande identitetsuppgifter. Sådana 
identitetsuppgifter ska endast användas för 
att kontrollera den berörda 
tredjelandsmedborgarens identitet. 
Resultatet av en sökning i det centrala 
systemet får endast användas för att göra 
en ansökan enligt artikel 6 i rambeslut 
2009/315/RIF, en begäran som avses i 
artikel 16.4 i denna förordning eller för 
gränsförvaltningsändamål [och för att 
bidra till att underlätta och stödja en 
korrekt identifiering av personer som 
registrerats i Ecris-TCN-systemet].”.

”7. Vid en träff ska det centrala 
systemet eller CIR automatiskt förse den 
behöriga myndigheten med information om 
den eller de medlemsstater som innehar 
kriminalregisteruppgifter om 
tredjelandsmedborgaren, tillsammans med 
tillhörande referensnummer och eventuella 
motsvarande identitetsuppgifter. Sådana 
identitetsuppgifter ska endast användas för 
att kontrollera den berörda 
tredjelandsmedborgarens identitet. 
Resultatet av en sökning i det centrala 
systemet får endast användas för att göra 
en ansökan enligt artikel 6 i rambeslut 
2009/315/RIF eller en begäran som avses i 
artikel 17.3 i denna förordning eller för att 
bidra till att underlätta och stödja en 
korrekt identifiering av personer och för 
att stödja syftet enligt artikel 4 a i 
förordning (EU) 2018/1240 att fastställa 
huruvida Etias-sökandes vistelse på 
medlemsstaternas territorium skulle 
innebära en säkerhetsrisk.”.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 7a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Etias centralenhet, som inrättats 
inom Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i enlighet med 
artikel 7 i förordning (EU) 2018/1240, ska, 
för att kunna utföra de uppgifter den 
tilldelats genom förordning (EU) 
2018/1240, ha rätt att få åtkomst till och 
söka Ecris-TCN-uppgifter i [CIR]. 
Centralenheten ska dock endast ha åtkomst 

1. Etias centralenhet enligt artikel 7 i 
förordning (EU) 2018/1240 ska, för att 
kunna utföra de uppgifter den tilldelats 
genom förordning (EU) 2018/1240, ha rätt 
att få åtkomst till och söka Ecris-TCN-
uppgifter i CIR. I enlighet med artikel 11.8 
i den förordningen ska dock 
centralenheten endast ha åtkomst till 
dataposter till vilka en flagga har lagts till i 
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till dataposter till vilka en flagga har lagts 
till i enlighet med artikel 5.1 c i denna 
förordning.

enlighet med artikel 5.1 c i denna 
förordning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 7a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. [CIR] ska vara anslutet till det 
verktyg som avses i artikel 11 i förordning 
(EU) 2018/1240 för att möjliggöra den 
automatiserade behandling som avses i den 
artikeln.

2. CIR ska vara anslutet till ESP för 
att möjliggöra den automatiserade 
behandling som avses i artikel 11 i 
förordning (EU) 2018/1240.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 7a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att utföra kontrollerna i artikel 20.2 n i 
förordning (EU) 2018/1240 ska Etias 
centrala system använda det verktyg som 
avses i artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1240 för att jämföra uppgifterna i 
Etias med de uppgifter som flaggats i 
Ecris-TCN [i CIR], i enlighet med artikel 
5.1 c i denna förordning och i enlighet med 
artikel 11.8 i förordning 2018/1240, och 
med hjälp av de motsvarigheter som 
förtecknas i tabellen i bilaga II.

För att utföra kontrollerna i artikel 20.2 n i 
förordning (EU) 2018/1240 ska Etias 
centrala system använda ESP för att 
jämföra uppgifterna i Etias med de 
uppgifter som flaggats i Ecris-TCN [i 
CIR], i enlighet med artikel 5.1 c i denna 
förordning och i enlighet med artikel 11.8 i 
förordning 2018/1240, och med hjälp av de 
motsvarigheter som förtecknas i tabellen i 
bilaga II.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7
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Förordning (EU) 2019/816
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Efter utgången av den 
lagringsperiod som avses i punkt 1 ska den 
centrala myndigheten i den dömande 
medlemsstaten radera den enskilda 
dataposten, inbegripet samtliga 
fingeravtryck, ansiktsbilder eller flaggor 
som avses i artikel 5.1 c, ur det centrala 
systemet [och CIR]. I de fall där uppgifter 
om en fällande dom för terroristbrott eller 
ett annat grovt brott som avses i 
artikel 5.1 c raderas från det nationella 
kriminalregistret, men uppgifter om andra 
domar avseende samma person finns 
kvar, ska endast den flagga som avses i 
artikel 5.1 c avlägsnas från dataposten. 
Denna radering ska ske automatiskt, om 
det är möjligt, och i alla händelser senast 
en månad efter det att lagringsperioden har 
löpt ut.”.

”2. Efter utgången av den 
lagringsperiod som avses i punkt 1 ska den 
centrala myndigheten i den dömande 
medlemsstaten radera den enskilda 
dataposten, inbegripet samtliga uppgifter 
om fingeravtryck eller ansiktsbilder eller 
flaggor som avses i artikel 5.1 c, ur det 
centrala systemet och CIR. Raderingen ska 
göras automatiskt, om det är möjligt, och i 
alla händelser senast en månad efter det att 
lagringsperioden har löpt ut.

Om lagringstidens utgång berör flaggor 
som avses i artikel 5.1 c ska den centrala 
myndigheten i den dömande 
medlemsstaten radera flaggorna från det 
centrala systemet och CIR. Denna 
radering ska göras automatiskt.”.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8
Förordning (EU) 2018/1816
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 22.1 ska ersättas med 
följande:

(8) Artikel 24.1 ska ersättas med 
följande:

”1. Uppgifterna i det centrala systemet 
[och CIR] ska endast behandlas i syfte att 
identifiera den eller de medlemsstater som 
innehar uppgifter ur kriminalregister om 
tredjelandsmedborgare, liksom för 

”1. Uppgifterna i det centrala systemet 
och CIR ska endast behandlas i syfte att 
identifiera den eller de medlemsstater som 
innehar uppgifter ur kriminalregister om 
tredjelandsmedborgare, liksom för att 
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gränsförvaltningsändamål [samt för att 
underlätta och stödja en korrekt 
identifiering av personer som registrerats i 
Ecris-TCN-systemet].”.

underlätta och stödja en korrekt 
identifiering av personer och för att stödja 
syftet enligt artikel 4 a i förordning (EU) 
2018/1240 att fastställa huruvida Etias-
sökandes vistelse på medlemsstaternas 
territorium skulle innebära en 
säkerhetsrisk.”.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I artikel 30.4 ska andra stycket 
ersättas med följande:

(9) I artikel 32.3 ska andra stycket 
ersättas med följande:

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje månad ska eu-LISA till 
kommissionen översända statistik, som inte 
möjliggör identifiering av enskilda 
personer, över registrering, lagring och 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister via 
Ecris-TCN-systemet och Ecris 
referensprogramvara, inbegripet över 
dataposter som har försetts med en flagga i 
enlighet med artikel 5.1 c.

Varje månad ska eu-LISA till 
kommissionen översända statistik över 
registrering, lagring och utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister via Ecris-
TCN-systemet och Ecris 
referensprogramvara, inbegripet över 
dataposter som har försetts med en flagga i 
enlighet med artikel 5.1 c. eu-LISA ska 
säkerställa att det inte är möjligt att 
identifiera enskilda personer med hjälp av 
statistiken. På kommissionens begäran 
ska eu-Lisa tillhandahålla kommissionen 
statistik om särskilda aspekter som rör 
genomförandet av denna förordning.”

Ändringsförslag 35
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 29a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a Artikel 31a
Förande av loggar för Etias syften Förande av loggar för interoperabilitet 

med Etias

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 29a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de sökningar som anges i artikel 7a i 
denna förordning ska det i enlighet med 
artikel 69 i förordning (EU) 2018/1240 
föras logg över all Ecris-TCN-
uppgiftsbehandling som sker i [CIR] och 
Etias.

För de sökningar som anges i artikel 7a i 
denna förordning ska det i enlighet med 
artikel 69 i förordning (EU) 2018/1240 
föras logg över all Ecris-TCN-
uppgiftsbehandling som sker i CIR och 
Etias.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 36 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 36 ska följande punkt 
läggas till som 8a:
”8a. Ett år efter det att Ecris-TCN har 
tagits i drift ska kommissionen utvärdera 
huruvida Etias-systemets sökning i Ecris-
TCN har varit nödvändig för att stödja 
syftet enligt artikel 4 a i förordning (EU) 
2018/1240 att fastställa huruvida Etias-
sökandes vistelse på medlemsstaternas 
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territorium skulle innebära en 
säkerhetsrisk. Kommissionen ska 
överlämna utvärderingen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
datatillsynsmannen och Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter.”

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10b (nytt)
Förordning (EU) 2019/816
Artikel 36 – punkt 10 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) I artikel 36.10 ska följande led 
läggas till:
”aa) I vilken utsträckning, på grundval 
av relevanta statistiska uppgifter och 
ytterligare information från 
medlemsstaterna, Etias-systemets sökning 
i Ecris-TCN har varit nödvändig för att 
stödja syftet enligt artikel 4 a i förordning 
(EU) 2018/1240 att fastställa huruvida 
Etias-sökandes vistelse på 
medlemsstaternas territorium skulle 
innebära en säkerhetsrisk.”

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11
Förordning (EU) 2019/816
Bilaga II – tabellen

Kommissionens förslag

Uppgifter enligt artikel 17.2 i förordning 
2018/1240 vilka skickas från Etias 
centrala system

Motsvarande uppgifter från Ecris-TCN enligt 
artikel 5.1 i denna förordning i [CIR] mot 
vilka Etias-uppgifterna bör kontrolleras

Efternamn (familjenamn). Efternamn.

Efternamn som ogift. Tidigare namn.
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Förnamn. Förnamn.

Andra namn (alias, artistnamn eller 
pseudonymer, smeknamn).

Pseudonymer och/eller alias.

Födelsedatum. Födelsedatum.

Födelseort. Födelseort (ort och land).

Födelseland. Födelseort (ort och land).

Kön. Kön.

Nuvarande medborgarskap. Medborgarskap.

Eventuella andra medborgarskap. Medborgarskap.

Resehandlingens typ. Typ av identitetshandling.

Resehandlingens nummer. Identitetshandlingens nummer.

Resehandlingens utfärdandeland. Utfärdande myndighet.

Ändringsförslag

Uppgifter enligt artikel 17.2 i förordning 
2018/1240 vilka skickas från Etias 
centrala system

Motsvarande uppgifter från Ecris-TCN enligt 
artikel 5.1 i denna förordning i CIR mot vilka 
uppgifterna i Etias ska kontrolleras

Efternamn (familjenamn). Efternamn.

Efternamn som ogift. Tidigare namn.

Förnamn. Förnamn.

Andra namn (alias, artistnamn eller 
pseudonymer, smeknamn).

Pseudonymer och/eller alias.

Födelsedatum. Födelsedatum.

Födelseort. Födelseort (ort och land).

Födelseland. Födelseort (ort och land).

Kön. Kön.

Nuvarande medborgarskap. Medborgarskap.

Eventuella andra medborgarskap. Medborgarskap.

Resehandlingens typ. Resehandlingens eller identitetshandlingens 
typ.

Resehandlingens nummer. Resehandlingens eller identitetshandlingens 
nummer.

Resehandlingens utfärdandeland. Utfärdande myndighet.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Ändringar av förordning (EU) 2019/818 

(interoperabilitet på området 
polissamarbete)

Förordning (EU) 2019/818 ska ändras på 
följande sätt:
(1) I artikel 18 ska följande punkt 
införas:
”1a. Vid tillämpning av artikel 20 i 
förordning (EU) 2018/1240 ska CIR även 
lagra de uppgifter som avses i artikel 5.1 c 
i förordning (EU) 2019/816, logiskt 
åtskilda från uppgifterna enligt punkt 1 i 
denna artikel. De uppgifter som avses i 
artikel 5.1 c i förordning (EU) 2019/816 
ska enbart vara tillgängliga på det sätt 
som avses i artikel 5.6a i den 
förordningen.”
(2) I artikel 68.1 ska följande punkt 
införas:
”1a. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 1 ska, för 
ändamål som rör automatiserad 
behandling enligt artiklarna 20, 23, 
24.6 c ii, 41 och 54.1 b i förordning (EU) 
2018/1240, ESP tas i drift enbart för dessa 
ändamål så snart villkoren i artikel 88 i 
förordning (EU) 2018/1240 har 
uppfyllts.”

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den dag utgår
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som fastställs i enlighet med artikel 96 
andra stycket i förordning (EU) 
2018/1240.
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MOTIVERING

Bakgrund och innehållet i förslaget

Efter det att rådet och Europaparlamentet i september 2018 antagit två rättsakter om Etias – en 
förordning om inrättande av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)1 och en 
ändring av Europolförordningen i syfte att inrätta Etias2 – lade kommissionen fram sina 
förslag till de så kallade följdändringarna av Etias.

I artikel 11.2 i Etiasförordningen fastställs följande: ”Ändringarna av rättsakterna om 
inrättande av de EU-informationssystem, vilka krävs för att upprätta interoperabilitet mellan 
dessa system och Etias, samt tillägget av motsvarande bestämmelser i denna förordning ska 
omfattas av ett separat rättsligt instrument.” På grundval av detta lade kommissionen 
den 7 januari 2019 fram två olika förslag till följdändringar i syfte att fastställa de tekniska 
ändringar som krävs för att fullt ut inrätta Etias-systemet genom att ändra rättsakterna för de 
it-system på EU-nivå som Etias gör sökningar i samt fastställa motsvarande bestämmelser och 
ändra Etiasförordningen i enlighet med detta (2019/0001(COD) och 2019/0002(COD)).

Dessutom ska Etias, i enlighet med meddelandet om smartare informationssystem för gränser 
och säkerhet från april 2016, byggas upp utifrån en återanvändning av maskinvaru- och 
programvarukomponenter som utvecklats för in- och utresesystemet. Detta är också den 
metod som föreskrivs i lagstiftningsförslagen om interoperabilitet mellan informationssystem. 
Den gemensamma databasen för identitetsuppgifter och den europeiska sökportalen skulle 
enligt lagstiftningsförslagen om interoperabilitet mellan informationssystem tekniskt 
utvecklas på grundval av in- och utresesystemets/Etias komponenter. I förslagen föreslås 
därför ändringar av Etiasförordningen för att specificera att Etias centrala system skulle bygga 
på in- och utresesystemets centrala systems maskinvaru- och programvarukomponenter, 
i syfte att inrätta en delad databas för identitetsuppgifter för att lagra alfanumeriska 
identitetsuppgifter om både Etias-sökande och tredjelandsmedborgare som registrerats i in- 
och utresesystemet.

Förfarande

Eftersom kommissionens förslag inte åtföljdes av konsekvensbedömningar, och för att 
ordentligt kunna bedöma förslagen och förbereda detta förslag till betänkande, beslutade 
samordnarna för de politiska grupperna att begära en alternativ konsekvensbedömning, som 
utarbetades av Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) och slutfördes och lades fram för 
LIBE-utskottet i december 2019.

Föredraganden betonar att det är viktigt att ha konsekvensbedömningar för att noggrant 
bedöma och ordentligt analysera nya lagstiftningsförslag, och de har stor betydelse för 
lagstiftningens kvalitet.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 
515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1241 av den 12 september 2018 om ändring av 
förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (EUT L 236, 
19.9.2018, s. 72).
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För att komplettera informationen begärdes dessutom yttranden från Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter, Europeiska datatillsynstjänsten och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

Föredragandens ståndpunkt

Generellt sett välkomnar föredraganden förslagen till följdändringar av EU-systemet för 
reseuppgifter och resetillstånd. Det finns dock utrymme för förbättringar när det gäller vissa 
av de ändrade artiklarna och mot bakgrund av rekommendationerna i den alternativa 
konsekvensbedömning som utarbetats av Europaparlamentets utredningstjänst.

Föredraganden stöder den övergripande logiken och huvudinslagen i kommissionens förslag 
och konstaterar att förslagen är en konsekvens och en rättslig skyldighet som följer av 
bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1240 (Etiasförordningen) och som medlagstiftarna 
enats om. De automatiserade kontroller som krävs enligt Etiasförordningen kan endast utföras 
om Etias centrala system kan kommunicera med andra EU-informationssystem. Förslagen 
innehåller de tekniska uppgifter som behövs för att jämföra personuppgifter i de olika 
applikationerna med de uppgifter som finns i register, filer eller registreringar som förts in 
i EU:s informationssystem och databaser med tanke på interoperabiliteten mellan 
informationssystem för säkerhet, gränsförvaltning och migrationshantering.

Kommissionens förslag lades fram den 7 januari 2019, medan de interinstitutionella 
förhandlingarna om förslagen om en ram för interoperabilitet och Ecris-TCN-förslaget 
fortfarande pågick, och det var därför nödvändigt att uppdatera kommissionens förslag 
i enlighet med överenskommelserna avseende de ärenden som antagits under tiden.

I linje med rekommendationerna i den alternativa konsekvensbedömning som utarbetats av 
Europaparlamentets utredningstjänst har ytterligare förbättringar gjorts av förfarandet för 
flaggning av registreringar om tredjelandsmedborgare som har dömts för terrorism eller grova 
brott. Dessutom har bestämmelserna om övervakning och statistik stärkts på ett sådant sätt att 
det säkerställs att kommissionen regelbundet måste utvärdera Etias-systemets sökningar 
i Ecris-TCN-systemet och informera Europaparlamentet och Europeiska datatillsynsmannen. 
Slutligen anser föredraganden att det är olämpligt att anta genomförandeakter för att definiera 
vad som menas med delvis motsvarighet mellan EU-informationssystemens register. Med 
tanke på den potentiella betydande inverkan på rätten till privatliv och skyddet av 
personuppgifter är det lämpligare att göra detta genom delegerade akter, för att säkerställa att 
Europaparlamentet kan utöva lämplig tillsyn i linje med liknande bestämmelser 
i förordningarna om en ram för interoperabilitet.

Slutligen anser föredraganden att det finns ett mervärde i att söka i Schengens 
informationssystem (SIS) även för registreringar om tredjelandsmedborgare som är föremål 
för beslut om återvändande. Sökningar i SIS för denna typ av registrering i ett tidigt skede, 
innan tredjelandsmedborgaren infinner sig vid en medlemsstats gräns, kommer att vara till 
nytta för medlemsstaten och tredjelandsmedborgaren.
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