
PE692.571/ 1

CS

4.6.2021 A9-0255/ 001-065

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-065 
které předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpráva
Jeroen Lenaers A9-0255/2020
Následné změny systému ETIAS: hranice a víza
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_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví podmínky pro přístup 
do jiných informačních systémů EU pro 
účely systému ETIAS a kterým se mění 
nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 
767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 
a nařízení (EU) 2018/1861

kterým se stanoví podmínky pro přístup 
do jiných informačních systémů EU pro 
účely systému ETIAS a kterým se mění 
nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 
767/2008, nařízení (EU) 
2017/2226, nařízení (EU) 2018/1861 a 
nařízení (EU) 2019/817

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Z důvodu efektivity a za účelem 
snížení nákladů by systém ETIAS měl, jak 

(5) Z důvodu efektivity a za účelem 
snížení nákladů by systém ETIAS měl, jak 



PE692.571/ 2

CS

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

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Evropský vyhledávací portál (ESP), 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/8171a, umožní 
porovnání údajů uložených v ETIAS s 
údaji uloženými ve všech ostatních 
informačních systémech EU 
prostřednictvím jednoho vyhledávání.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 
2019, kterým se zřizuje rámec pro 
interoperabilitu mezi informačními 
systémy EU v oblasti hranic a víz a mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí 
Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV 
(Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Podmínky, za nichž ústřední 
jednotka ETIAS a národní jednotky ETIAS 
mohou pro účely systému ETIAS nahlížet 
do údajů uložených v jiných informačních 
systémech EU, by měly být zaručeny 
jasnými a přesnými pravidly týkajícími se 
přístupu ústřední jednotky ETIAS 
a národních jednotek ETIAS k údajům 
uloženým v jiných informačních systémech 
EU, typu vyhledávání a kategorie údajů, 
přičemž všechny by měly být omezeny 
na to, co je nezbytně nutné pro plnění 
jejich povinností. Stejně tak by měly být 
údaje uložené v souboru žádosti ETIAS 
viditelné pouze pro ty členské státy, které 
provozují základní informační systémy 
v souladu s modalitami jejich účasti. 
Například ustanovení tohoto nařízení, která 
se týkají Schengenského informačního 
systému a Vízového informačního 

(10) Právo přístupu a podmínky, za nichž 
ústřední jednotka ETIAS a národní 
jednotky ETIAS mohou pro účely systému 
ETIAS nahlížet do údajů uložených 
v jiných informačních systémech EU, by 
měly být zaručeny jasnými a přesnými 
pravidly týkajícími se přístupu ústřední 
jednotky ETIAS a národních jednotek 
ETIAS k údajům uloženým v jiných 
informačních systémech EU, typu 
vyhledávání a kategorie údajů, přičemž 
všechny by měly být omezeny na to, co je 
nezbytně nutné pro plnění jejich 
povinností. Stejně tak by měly být údaje 
uložené v souboru žádosti ETIAS viditelné 
pouze pro ty členské státy, které provozují 
základní informační systémy v souladu s 
modalitami jejich účasti. Například 
ustanovení tohoto nařízení, která se týkají 
Schengenského informačního systému 
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systému, představují ustanovení, která 
navazují na všechna ustanovení 
schengenského acquis, pro něž jsou 
relevantní rozhodnutí Rady35 o uplatňování 
ustanovení schengenského acquis 
týkajících se Schengenského informačního 
systému a Vízového informačního 
systému.

a Vízového informačního systému, 
představují ustanovení, která navazují na 
všechna ustanovení schengenského acquis, 
pro něž jsou relevantní rozhodnutí Rady35 
o uplatňování ustanovení schengenského 
acquis týkajících se Schengenského 
informačního systému a Vízového 
informačního systému.

__________________ __________________
35 Rozhodnutí Rady 2010/365/EU ze dne 
29. června 2010 o uplatňování ustanovení 
schengenského acquis týkajících se 
Schengenského informačního systému v 
Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. 
L 166, 1.7.2010, s. 17); rozhodnutí Rady 
(EU) 2017/733 ze dne 25. dubna 2017 o 
uplatňování ustanovení schengenského 
acquis týkajících se Schengenského 
informačního systému v Chorvatské 
republice (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, 
s. 31); rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 ze 
dne 12. října 2017 o uvedení v účinnost 
některých ustanovení schengenského 
acquis týkajících se Vízového 
informačního systému v Bulharské 
republice a Rumunsku (Úř. věst. L 269, 
19.10.2017, s. 39); rozhodnutí Rady (EU) 
2018/934 ze dne 25. června 2018 o uvedení 
v účinnost některých ustanovení 
schengenského acquis týkajících se 
Schengenského informačního systému v 
Bulharské republice a Rumunsku 
(Úř. věst. L 165, 2.7.2018, s. 37).

35 Rozhodnutí Rady 2010/365/EU ze dne 
29. června 2010 o uplatňování ustanovení 
schengenského acquis týkajících se 
Schengenského informačního systému v 
Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. 
L 166, 1.7.2010, s. 17); rozhodnutí Rady 
(EU) 2017/733 ze dne 25. dubna 2017 o 
uplatňování ustanovení schengenského 
acquis týkajících se Schengenského 
informačního systému v Chorvatské 
republice (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, 
s. 31); rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 ze 
dne 12. října 2017 o uvedení v účinnost 
některých ustanovení schengenského 
acquis týkajících se Vízového 
informačního systému v Bulharské 
republice a Rumunsku (Úř. věst. L 269, 
19.10.2017, s. 39); rozhodnutí Rady (EU) 
2018/934 ze dne 25. června 2018 o uvedení 
v účinnost některých ustanovení 
schengenského acquis týkajících se 
Schengenského informačního systému v 
Bulharské republice a Rumunsku 
(Úř. věst. L 165, 2.7.2018, s. 37).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) Vkládá se nový bod odůvodnění 24a, 
který zní:
24a) Aby bylo porovnání osobních údajů 
v žádostech o udělení cestovního povolení 
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podle nařízení (EU) 2018/1240 s údaji 
obsaženými v záznamu nebo souboru 
zapsaném v informačním systému nebo 
databázi EU, v údajích Europolu nebo v 
databázích Interpolu přesné a spolehlivé, 
je nezbytné zajistit, aby údaje používané a 
vyhledávané prostřednictvím ETIAS byly 
přesné, aktuální a kvalitní. Agentura 
Evropské unie pro provozní řízení 
rozsáhlých informačních systémů v 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva 
(eu-LISA) hraje v souladu se svými 
povinnostmi podle nařízení (EU) 
2019/817 důležitou úlohu při sledování 
kvality údajů a vypracovávání 
pravidelných zpráv s analýzami údajů, 
aby byl členský stát původu schopen údaje 
ověřit a provést veškerá nezbytná 
nápravná opatření. Komise by měla 
pravidelné zprávy o kvalitě údajů, které 
agentura eu-LISA předkládá podle 
nařízení (EU) 2019/817, vyhodnocovat a v 
případě potřeby vydávat pro členské státy 
doporučení.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 3 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23) „jinými informačními systémy EU“ 
Systém vstupu/výstupu (EES), Vízový 
informační systém (VIS), Schengenský 
informační systém (SIS) a Evropský 
informační systém rejstříků trestů pro státní 
příslušníky třetích zemí (systém ECRIS-
TCN).

28) „jinými informačními systémy EU“ 
Systém vstupu/výstupu (EES), Vízový 
informační systém (VIS), Schengenský 
informační systém (SIS), Eurodac a 
Evropský informační systém rejstříků 
trestů pro státní příslušníky třetích zemí 
(systém ECRIS-TCN).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
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Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Platné znění Pozměňovací návrh

e) podporuje cíle SIS, které se týkají 
záznamů o státních příslušnících třetích 
zemí, na které se vztahuje odepření vstupu 
a pobytu, záznamů o osobách hledaných za 
účelem zatčení a předání nebo za účelem 
vydání, záznamů o pohřešovaných 
osobách, záznamů o osobách hledaných za 
účelem zajištění jejich spolupráce v 
soudním řízení a záznamů o osobách 
pořízených pro účely skrytých nebo 
zvláštních kontrol;

e) podporuje cíle SIS, které se týkají 
záznamů o státních příslušnících třetích 
zemí, na které se vztahuje odepření vstupu 
a pobytu, záznamů o osobách hledaných za 
účelem zatčení a předání nebo za účelem 
vydání, záznamů o pohřešovaných 
osobách, záznamů o osobách hledaných za 
účelem zajištění jejich spolupráce 
v soudním řízení, záznamů o osobách 
pořízených pro účely skrytých nebo 
zvláštních kontrol a záznamů o státních 
příslušnících třetích zemí, na něž se 
vztahuje rozhodnutí o navrácení;

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ústřední systém ETIAS je především 
založen na hardwarových a softwarových 
prvcích ústředního systému EES c cílem 
zřídit sdílené úložiště údajů o totožnosti 
pro uchovávání alfanumerických údajů o 
totožnosti jak žadatelů v systému ETIAS, 
tak státních příslušníků třetích zemí 
registrovaných v EES. Alfanumerické 
údaje o totožnosti žadatelů v systému 
ETIAS uložené ve sdíleném úložišti údajů 
o totožnosti jsou součástí ústředního 
systému ETIAS. [Toto sdílené úložiště 
údajů o totožnosti je základem pro 
zavedení společného úložiště údajů o 
totožnosti zřízeného nařízením 
o interoperabilitě.]

Ústřední systém ETIAS je především 
založen na hardwarových a softwarových 
prvcích ústředního systému EES c cílem 
zřídit sdílené úložiště údajů o totožnosti 
pro uchovávání alfanumerických údajů o 
totožnosti jak žadatelů v systému ETIAS, 
tak státních příslušníků třetích zemí 
registrovaných v EES. Alfanumerické 
údaje o totožnosti žadatelů v systému 
ETIAS uložené ve sdíleném úložišti údajů 
o totožnosti jsou součástí ústředního 
systému ETIAS. Toto sdílené úložiště 
údajů o totožnosti je základem pro 
zavedení společného úložiště údajů o 
totožnosti zřízeného článkem 17 nařízení 
(EU) 2019/817.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tím není dotčeno uchovávání údajů EES 
a ETIAS, které jsou logicky odděleny a 
podléhají přístupu, jak je stanoveno 
v nařízeních, kterými se zřizují příslušné 
informační systémy.

Tím není dotčeno uchovávání údajů EES 
a ETIAS, které jsou logicky odděleny a 
podléhají přístupu, jak je stanoveno 
v nařízeních, kterými se zřizují příslušné 
informační systémy v souladu s článkem 
18 nařízení (EU) 2019/817.“;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 7 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„3a. Ústřední jednotka ETIAS předkládá 
Komisi a agentuře eu-Lisa pravidelné 
zprávy o falešných shodách zjištěných 
během automatizovaného zpracování 
uvedeného v čl. 20 odst. 2. Ústřední 
jednotka ETIAS v tomto ohledu požaduje 
spolupráci a informace od národních 
jednotek ETIAS.”;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[Interoperabilita je založena na Evropském 
vyhledávacím portálu (ESP), zřízeném 
článkem 6 nařízení (EU) 2018/XXX 
(nařízení o interoperabilitě). Během 

Interoperabilita je založena na ESP ode 
dne zahájení jeho provozu ve smyslu čl. 
72 odst. 1a nařízení (EU) 2019/817 pro 
účely automatizovaného zpracování podle 
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přechodného období, než bude ESP k 
dispozici, se při automatizovaném 
zpracování využívá nástroj vyvinutý 
agenturou eu-LISA pro účely tohoto 
odstavce. Tento nástroj se použije jako 
základ pro rozvoj a realizaci ESP v 
souladu s článkem 52 uvedeného 
nařízení].

článku 20, článku 23, čl. 24 odst. 6 písm. 
c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. 
b) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 11 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za účelem provedení ověření podle 
čl. 20. odst. 2 písm. c), m) bodu ii) a písm. 
o) a čl. 23 odst. 1 umožní automatizované 
zpracování podle čl. 11 odst. 1 ústřednímu 
systému ETIAS vyhledávání v SIS, který 
byl zřízen nařízením (EU) 2018/1860 
(hraniční kontroly), na základě 
následujících údajů uvedených v čl. 17 
odst. 2 písm. a) až d) a čl. 17 odst. 2 písm. 
k):

4. Za účelem provedení ověření podle 
čl. 20. odst. 2 písm. c), písm. m) bodu ii) a 
písm. na) a článku 23 umožní 
automatizované zpracování podle čl. 11 
odst. 1 ústřednímu systému ETIAS 
vyhledávání v SIS, který byl zřízen 
nařízeními Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/18611a (hraniční kontroly) 
a (EU) 2018/18601b (navracení) na 
základě následujících údajů uvedených v 
čl. 17 odst. 2 písm. a) až d) a čl. 17 odst. 2 
písm. k):

__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 
2018 o zřízení, provozu a využívání 
Schengenského informačního systému 
(SIS) v oblasti hraničních kontrol, o 
změně Úmluvy k provedení Schengenské 
dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) 
č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 
14).
1b Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 
2018 o využívání Schengenského 
informačního systému při navracení 
neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 
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7.12.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 11 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Za účelem provedení ověření podle 
čl. 20. odst. 2 písm. n) umožní 
automatizované zpracování podle čl. 11 
odst. 1 ústřednímu systému ETIAS 
vyhledávání údajů v systému ECRIS-TCN 
[ve společném úložišti údajů o totožnosti], 
který byl zřízen [nařízením (EU) 
2018/XXX], na základě následujících údajů 
uvedených v čl. 17 odst. 2 písm. a) až d):

6. Za účelem provedení ověření podle 
čl. 20. odst. 2 písm. n) umožní 
automatizované zpracování podle čl. 11 
odst. 1 ústřednímu systému ETIAS 
vyhledávání údajů v systému ECRIS-TCN 
ve společném úložišti údajů o totožnosti, 
který byl zřízen nařízením (EU) 
2019/818*, na základě následujících údajů 
uvedených v čl. 17 odst. 2 písm. a) až d):

–––––––––––––––

* Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 
2019, kterým se zřizuje rámec pro 
interoperabilitu mezi informačními 
systémy EU v oblasti policejní a justiční 
spolupráce, azylu a migrace a kterým se 
mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 
2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 
135, 22.5.2019, s. 85).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 11 – odst. 6 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) země narození;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
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Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 11 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud je zjištěna shoda, nástroj 
uvedený v článku 11 dočasně zpřístupní 
výsledky v souboru žádosti ústřední 
jednotce ETIAS, a to až do ukončení 
manuálního zpracování podle čl. 22 odst. 2 
a čl. 23 odst. 2. Pokud poskytnuté údaje 
odpovídají údajům o žadateli nebo pokud 
přetrvávají pochybnosti, uchová se 
jedinečný identifikační kód údajů, u nichž 
byla zjištěna shoda, v souboru žádosti.

8. Pokud je zjištěna shoda, ESP 
dočasně a jen pro čtení zpřístupní 
výsledky automatického zpracování 
v souboru žádosti ústřední jednotce 
ETIAS, a to až do ukončení manuálního 
zpracování podle čl. 22 odst. 2 a čl. 23 
odst. 2. Pokud poskytnuté údaje odpovídají 
údajům o žadateli nebo pokud přetrvávají 
pochybnosti, uchová se jedinečný 
identifikační kód údajů, u nichž byla 
zjištěna shoda, v souboru žádosti.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 11 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Shoda je zjištěna, pokud se všechny 
nebo některé údaje ze souboru žádosti 
ETIAS použité pro vyhledávání zcela nebo 
částečně shodují s údaji obsaženými 
v záznamu nebo spisu jiných informačních 
systémů EU, do kterých je nahlíženo. 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
vymezí částečnou shodu, včetně stupně 
pravděpodobnosti.

9. Shoda je zjištěna, pokud se všechny 
nebo některé údaje ze souboru žádosti 
ETIAS použité pro vyhledávání zcela nebo 
částečně shodují s údaji obsaženými 
v záznamu nebo spisu jiných informačních 
systémů EU, do kterých je nahlíženo. 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 89 vymezí 
částečnou shodu, včetně stupně 
pravděpodobnosti, s cílem omezit množství 
falešných shod.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 11a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely článků 6, 14 a 17 nařízení (EU) 
2017/2226 automatizovaný proces, který 

Pro účely článků 6, 14, 17 a 18 nařízení 
(EU) 2017/2226 automatizovaný proces, 
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využívá zabezpečenou komunikační 
infrastrukturu podle čl. 6 odst. 2 písm. d) 
tohoto nařízení, vyhledává a importuje z 
ústředního systému ETIAS informace 
uvedené v čl. 47 odst. 2 tohoto nařízení, 
jakož i číslo žádosti a konec platnosti 
cestovního povolení ETIAS, a 
odpovídajícím způsobem aktualizuje 
záznam o vstupu/výstupu v EES.;

který využívá zabezpečenou komunikační 
infrastrukturu podle čl. 6 odst. 2 písm. d) 
tohoto nařízení, vyhledává a importuje z 
ústředního systému ETIAS informace 
uvedené v čl. 47 odst. 2 tohoto nařízení, 
jakož i číslo žádosti a konec platnosti 
cestovního povolení ETIAS, a 
odpovídajícím způsobem aktualizuje 
záznam o vstupu/výstupu nebo záznam o 
odepření vstupu v EES.“;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2018/1240
 Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 je třeba sjednat 
dohodu o spolupráci mezi Evropskou unií 
a Interpolem. V této dohodě se stanoví 
postupy pro výměnu informací a záruky 
pro ochranu osobních údajů.

2. Není-li zajištěno provedení odstavce 
1 prostřednictvím dohody o spolupráci, 
systém ETIAS nesmí vyhledávat v 
databázích Interpolu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

6a) v čl. 20 odst. 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto: 

2. Ústřední systém ETIAS zahájí 
vyhledávání pomocí ESP, aby porovnal 
příslušné údaje uvedené v čl. 17 odst. 2 
písm. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) a m) a v 
čl. 17 odst. 8 s údaji uvedenými v záznamu 
nebo souboru registrovaném v souboru 
žádosti, jenž je uchováván v ústředním 
systému ETIAS, SIS, EES, VIS, Eurodacu, 
v údajích Europolu a v databázích SLTD a 

„2. Ústřední systém ETIAS zahájí 
vyhledávání pomocí ESP, aby porovnal 
příslušné údaje uvedené v čl. 17 odst. 2 
písm. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) a m) a v 
čl. 17 odst. 8 s údaji uvedenými v záznamu 
nebo souboru registrovaném v souboru 
žádosti, jenž je uchováván v ústředním 
systému ETIAS, SIS, EES, VIS, Eurodacu, 
ECRIS-TCN, v údajích Europolu a v 
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TDAWN Interpolu.“; databázích SLTD a TDAWN Interpolu.“;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) zda žadatel odpovídá osobě, jejíž 
údaje jsou zaznamenány v systému ECRIS-
TCN v souvislosti s teroristickými 
trestnými činy a jinými závažnými 
trestnými činy;

n) zda žadatel odpovídá osobě, jejíž 
údaje jsou zaznamenány v systému ECRIS-
TCN v souvislosti s odsouzením za 
teroristické trestné činy v uplynulých 20 
letech nebo za jiné závažné trestné činy 
uvedené v příloze nařízení (EU) 
2018/1240 v uplynulých 10 letech, pokud 
dle vnitrostátního práva za ně lze uložit 
trest odnětí svobody s horní hranicí sazby 
v délce nejméně tři roky nebo ochranné 
opatření spojené s omezením svobody ve 
stejné délce;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) v čl. 20 odst. 2 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„na) zda se na žadatele vztahuje záznam o 
navrácení vložený do SIS.“

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 23 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) doplňuje se nové písmeno, které zní:
„ca) záznam o státních příslušnících 
třetích zemí, na něž se vztahuje 
rozhodnutí o navrácení“;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9 – písm. b
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud porovnání podle odstavce 1 
vykazuje jednu nebo více shod, zašle 
ústřední systém ETIAS automatické 
oznámení ústřední jednotce ETIAS. 
Ústřední jednotka ETIAS má při oznámení 
přístup k souboru žádosti a případným 
propojeným souborům žádostí, aby ověřila, 
zda osobní údaje žadatele odpovídají 
osobním údajům obsaženým v záznamu, 
který vedl ke shodě, a je-li shoda 
potvrzena, zašle ústřední systém ETIAS 
automatické oznámení centrále SIRENE 
členského státu, který záznam pořídil. Tato 
centrála SIRENE dále ověří, zda osobní 
údaje žadatele odpovídají osobním údajům 
obsaženým v záznamu, který vedl ke 
shodě, a přijme vhodná návazná opatření.;

2. Pokud porovnání podle odstavce 1 
vykazuje jednu nebo více shod, zašle 
ústřední systém ETIAS automatické 
oznámení ústřední jednotce ETIAS. 
Ústřední jednotka ETIAS má při oznámení 
dočasný přístup k souboru žádosti a 
případným propojeným souborům žádostí, 
aby ověřila, zda osobní údaje žadatele 
odpovídají osobním údajům obsaženým v 
záznamu, který vedl ke shodě, a je-li shoda 
potvrzena, zašle ústřední systém ETIAS 
automatické oznámení centrále SIRENE 
členského státu, který záznam pořídil. Tato 
centrála SIRENE dále ověří, zda osobní 
údaje žadatele odpovídají osobním údajům 
obsaženým v záznamu, který vedl ke 
shodě, a přijme vhodná návazná opatření.;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 25a – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) článek 4 nařízení (EU) 2018/1860 
(navracení);
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 25a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely uvedené v odstavci 1 mají 
národní jednotky ETIAS rovněž přístup do 
vnitrostátních rejstříků trestů, aby obdržely 
informace o státních příslušnících třetích 
zemí a osob bez státní příslušnosti, kteří 
byli odsouzeni za teroristický trestný čin 
nebo jiný závažný trestný čin.

2. Pokud je shoda výsledkem ověření 
podle čl. 20 odst. 2 písm. n), mají pro 
účely uvedené v odstavci 1 řádně 
zmocnění pracovníci národních jednotek 
ETIAS v souladu s vnitrostátním právem 
rovněž přístup do vnitrostátních rejstříků 
trestů svého příslušného členského státu, 
aby obdrželi informace o státních 
příslušnících třetích zemí a osobách bez 
státní příslušnosti, kteří byli odsouzeni za 
teroristický trestný čin nebo jakýkoli jiný 
trestný čin uvedený v příloze tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) v článku 26 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„3a. V případě shody v SIS v souvislosti s 
rozhodnutím o navrácení národní 
jednotka ETIAS členského státu, který 
žádost zpracovává:
a) je-li rozhodnutí o navrácení spojeno 
se zákazem vstupu, informuje 
prostřednictvím výměny doplňujících 
informací neprodleně vkládající členský 
stát. Vkládající členský stát tento záznam 
o navrácení okamžitě vymaže a vloží 
záznam o odepření vstupu a pobytu podle 
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čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 
2018/1861;
b) není-li rozhodnutí o navrácení 
spojeno se zákazem vstupu, informuje 
prostřednictvím výměny doplňujících 
informací neprodleně vkládající členský 
stát, aby záznam o navrácení bezodkladně 
vymazal.”;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11 b (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

11b) v čl. 38 odst. 2 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) odůvodnění zamítnutí žádosti 
o cestovního povolení uvádějící příslušný 
důvod ze seznamu obsaženého v čl. 37 
odst. 1 a 2, jež žadateli umožní podat 
opravný prostředek;

„c)  odůvodnění zamítnutí žádosti 
o cestovního povolení uvádějící příslušný 
důvod ze seznamu obsaženého v čl. 37 
odst. 1 a 2, včetně informací o tom, jaký 
informační systém vygeneroval shodu, 
která vedla k zamítnutí žádosti, jež 
žadateli umožní podat opravný prostředek. 
Tím nejsou dotčena žádná omezení 
výkonu práva na informace stanovená v 
právních předpisech Unie.“;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 46 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

12a) článek 46 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1. V případech, kdy je technicky 
nemožné provést dotaz podle čl. 45 odst. 1 
z důvodu selhání kterékoliv části 

„1. V případech, kdy je technicky 
nemožné provést dotaz podle čl. 45 odst. 1 
z důvodu selhání kterékoliv části 
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informačního systému ETIAS, jsou 
dopravci osvobozeni od povinnosti ověřit, 
zda je státní příslušník třetí země držitelem 
platného cestovního povolení. Pokud 
takové selhání zjistí agentura eu-LISA, 
ústřední jednotka ETIAS o něm uvědomí 
dopravce. Uvědomí je rovněž, jakmile bylo 
selhání napraveno. Pokud takové selhání 
zjistí sami dopravci, mohou je nahlásit 
ústřední jednotce ETIAS.

informačního systému ETIAS, jsou 
dopravci osvobozeni od povinnosti ověřit, 
zda je státní příslušník třetí země držitelem 
platného cestovního povolení. Pokud 
takové selhání zjistí agentura eu-LISA, 
ústřední jednotka ETIAS o něm uvědomí 
dopravce. Uvědomí je rovněž, jakmile bylo 
selhání napraveno. Pokud takové selhání 
zjistí sami dopravci, nahlásí je ústřední 
jednotce ETIAS.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 46 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4a. Ústřední jednotka ETIAS poskytuje 
dopravcům operační podporu v souvislosti 
s odstavci 1 a 3 tohoto článku. Ústřední 
jednotka ETIAS stanoví postupy pro 
poskytování této podpory ve standardních 
operačních postupech. Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů upřesní 
povahu a rozsah podpory, která má být 
poskytnuta, a prostředky pro její 
poskytování.”;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. a
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 88 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vstoupily v platnost nezbytné změny 
právních aktů, s výjimkou přepracovaného 
znění nařízení o Eurodacu, kterými se 
zřizují informační systémy EU uvedené v 
článku 11, jimiž bude docíleno 

a) vstoupily v platnost nezbytné změny 
právních aktů, s výjimkou přepracovaného 
znění nařízení (EU) č. 603/2013 
(Eurodac), kterými se zřizují informační 
systémy EU uvedené v článku 11, jimiž 
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interoperability s informačním systémem 
ETIAS ve smyslu článku 11 tohoto 
nařízení;

bude docíleno interoperability s 
informačním systémem ETIAS ve smyslu 
článku 11 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 88 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Interoperabilita podle článku 11 se 
systémem ECRIS-TCN začíná, jakmile 
bude [společné úložiště údajů o totožnosti] 
uvedeno do provozu; uvedení do provozu 
je naplánováno na rok 2022. Provoz 
systému ETIAS bude zahájen bez ohledu 
na to, zda byla zavedena interoperabilita 
se systémem ECRIS-TCN.

6. Interoperabilita podle článku 11 se 
systémem ECRIS-TCN začíná, jakmile 
bude společné úložiště údajů o totožnosti 
uvedeno do provozu.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. c
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 88 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Provoz systému ETIAS bude zahájen 
bez ohledu na to, zda byla uzavřena 
dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií 
a Interpolem, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 
2, a bez ohledu na to, zda je možné 
vyhledávat v databázích Interpolu.

7. Provoz systému ETIAS bude zahájen 
bez ohledu na to, zda je možné vyhledávat 
v databázích Interpolu.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 a – písm. a (nové)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 89 – odst. 2
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Platné znění Pozměňovací návrh

13a) Článek 89 se mění takto:
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 4, čl. 17 
odst. 3, 5 a 6, čl. 18 odst. 4, čl. 27 odst. 3, 
článku 31, čl. 33 odst. 2, čl. 36 odst. 4, 
čl. 39 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 83 odst. 1 
a 3 a čl. 85 odst. 3 je svěřena Komisi na 
dobu pěti let ode dne 9. října 2018. Komise 
vypracuje zprávu o přenesené pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto pětiletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období.

„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 4, čl. 11 
odst. 9, čl. 17 odst. 3, 5 a 6, čl. 18 odst. 4, 
čl. 27 odst. 3, článku 31, čl. 33 odst. 2, 
čl. 36 odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 54 odst. 2, 
čl. 83 odst. 1 a 3 a čl. 85 odst. 3 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let ode dne 9. října 
2018. Komise vypracuje zprávu 
o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.“;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 a – písm. b (nové)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 89 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 
odst. 4, čl. 17 odst. 3, 5 a 6, čl. 18 odst. 4, 
čl. 27 odst. 3, článku 31, čl. 33 odst. 2, 
čl. 36 odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 54 odst. 2, 
čl. 83 odst. 1 a 3 a čl. 85 odst. 3 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

„3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 
odst. 4, čl. 11 odst. 9, čl. 17 odst. 3, 5 a 6, 
čl. 18 odst. 4, čl. 27 odst. 3, článku 31, 
čl. 33 odst. 2, čl. 36 odst. 4, čl. 39 odst. 2, 
čl. 54 odst. 2, čl. 83 odst. 1 a 3 a čl. 85 
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.“;

Pozměňovací návrh 36



PE692.571/ 19

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 a – písm. c (nové)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 89 – odst. 6

Platné znění Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 6 odst. 4, čl. 17 odst. 3, 5 nebo 6, 
čl. 18 odst. 4, čl. 27 odst. 3, článku 31, 
čl. 33 odst. 2, čl. 36 odst. 4, čl. 39 odst. 2, 
čl. 54 odst. 2, čl. 83 odst. 1 nebo 3 nebo 
čl. 85 odst. 3 vstoupí v platnost pouze 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

„6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 9, čl. 17 
odst. 3, 5 nebo 6, čl. 18 odst. 4, čl. 27 
odst. 3, článku 31, čl. 33 odst. 2, čl. 36 
odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 83 
odst. 1 nebo 3 nebo čl. 85 odst. 3 vstoupí 
v platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 b (nový)
Nařízení (EU) 2018/1240
Čl. 92 – odst. 5 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b) V čl. 92 odst. 5 se vkládá nový bod, 
který zní:
„-a) vyhledávání v ECRIS-TCN 
prostřednictvím ETIAS;”;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přístup do VIS k nahlížení do údajů 
je vyhrazen výhradně řádně zmocněným 
pracovníkům orgánů členského státu, 
včetně řádně zmocněných pracovníků 
národních jednotek ETIAS určených podle 
článku 8 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1240*, kteří jsou k tomu 
oprávněni pro účely stanovené v článcích 
15 až 22, a řádně zmocněným pracovníkům 
orgánů členského státu a subjektů EU, 
kteří jsou k tomu oprávněni pro účely 
stanovené v [článku 20 a článku 21 
nařízení 2018/xx o interoperabilitě] v 
rozsahu potřebném ke splnění jejich úkolů 
v souladu s těmito účely a úměrně ke 
sledovaným cílům.

2. Přístup do VIS k nahlížení do údajů 
je vyhrazen výhradně řádně zmocněným 
pracovníkům ústřední jednotky ETIAS a 
řádně zmocněným pracovníkům orgánů 
členského státu, včetně řádně zmocněných 
pracovníků národních jednotek ETIAS 
určených podle článku 8 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1240*, kteří jsou k tomu oprávněni 
pro účely stanovené v článcích 6a a 6b, v 
článcích 15 až 22 a v článku 22g, a řádně 
zmocněným pracovníkům orgánů 
členského státu a agentur Unie, kteří jsou 
k tomu oprávněni pro účely stanovené v 
článku 20 a článku 21 nařízení (EU) 
2019/817 o interoperabilitě v rozsahu 
potřebném ke splnění svých úkolů v 
souladu s těmito účely a úměrně ke 
sledovaným cílům.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 18b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 18b – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 
odst. 2 písm. i) nařízení (EU) 2018/1240 
použije ústřední systém ETIAS k 
porovnání údajů v systému ETIAS s údaji 
ve VIS v souladu s čl. 11 odst. 8 
uvedeného nařízení nástroj uvedený 
v článku 11 uvedeného nařízení a 
srovnávací tabulku v příloze II.

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 
odst. 2 písm. i) nařízení (EU) 2018/1240 
použije ústřední systém ETIAS k 
porovnání údajů v systému ETIAS s údaji 
ve VIS v souladu s čl. 11 odst. 8 
uvedeného nařízení ESP a srovnávací 
tabulku v příloze II.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 18c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ústřední jednotka ETIAS zřízená v 
rámci Evropské agentury pro pohraniční 
a pobřežní stráž v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2018/1240 má pro účely 
plnění svých úkolů, které jí byly svěřeny 
nařízením (EU) 2018/1240, v souladu s čl. 
11 odst. 8 uvedeného nařízení právo na 
přístup k příslušným údajům ve VIS a na 
vyhledávání v těchto údajích.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 18c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud ověření provedené ústřední 
jednotkou ETIAS potvrdí shodu mezi údaji 
zaznamenanými v souboru žádosti ETIAS 
a údaji v systému EES, nebo pokud 
přetrvávají pochybnosti, uplatňuje se, aniž 
je dotčen článek 24 nařízení (EU) 
2018/1240, postup stanovený v článku 26 

2. Pokud ověření provedené ústřední 
jednotkou ETIAS v souladu s článkem 22 
nařízení (EU) 2018/1240 potvrdí shodu 
mezi údaji zaznamenanými v souboru 
žádosti ETIAS a údaji ve VIS, nebo pokud 
přetrvávají pochybnosti, uplatňuje se 
postup stanovený v článku 26 nařízení 
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nařízení (EU) 2018/1240. (EU) 2018/1240.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 18d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K nahlížení do VIS využívají národní 
jednotky ETIAS stejné alfanumerické 
údaje, které se používají pro 
automatizované zpracování podle čl. 18b 
odst. 2.

1. K nahlížení do VIS využívají národní 
jednotky ETIAS určené podle čl. 8 odst. 1 
nařízení (EU) 2018/1240 stejné 
alfanumerické údaje, které se používají pro 
automatizované zpracování podle čl. 18b 
odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 18d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Národní jednotky ETIAS určené 
podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 
2018/1240 mají pro posuzování žádostí o 
cestovní povolení podle čl. 8 odst. 2 
uvedeného nařízení přístup do VIS, do 
kterého mohou nahlížet v režimu pouze pro 
čtení. Národní jednotky ETIAS mohou 
nahlížet do údajů, které jsou uvedeny v 
článcích 9 až 14 tohoto nařízení.

2. Národní jednotky ETIAS mají pro 
posuzování žádostí o cestovní povolení 
podle čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení 
dočasný přístup do VIS, do kterého mohou 
nahlížet v režimu pouze pro čtení. Národní 
jednotky ETIAS mohou nahlížet do údajů, 
které jsou uvedeny v článcích 9 až 14 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 767/2008
Čl. 34a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedení a uchovávání protokolů Vedení a uchovávání protokolů pro účely 
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interoperability se systémem ETIAS

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2019/816
Příloha II – tabulka –řádek 1

Znění navržené Komisí

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

Odpovídající údaje v systému VIS uvedené v 
čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení, na jejichž 
základě by měly být údaje ETIAS 
zkontrolovány

Pozměňovací návrh

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

Odpovídající údaje v systému VIS uvedené 
v čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení, na jejichž 
základě mají být údaje ETIAS 
zkontrolovány

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 8a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Automatizovaný proces, při němž je 
využívána zabezpečená komunikační 
infrastruktura podle čl. 6 odst. 2 písm. d) 
nařízení (EU) 2018/1240, umožní systému 
EES v souladu s články 14 a 17 tohoto 
nařízení vytvořit nebo aktualizovat záznam 
o vstupu/výstupu nebo záznam o odepření 
vstupu státního příslušníka třetí země, 
který je osvobozen od vízové povinnosti.

Automatizovaný proces, při němž je 
využívána zabezpečená komunikační 
infrastruktura podle čl. 6 odst. 2 písm. d) 
nařízení (EU) 2018/1240, umožní systému 
EES v souladu s články 14, 17 a 18 tohoto 
nařízení vytvořit nebo aktualizovat záznam 
o vstupu/výstupu nebo záznam o odepření 
vstupu státního příslušníka třetí země, 
který je osvobozen od vízové povinnosti.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 8a – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li vytvořen záznam o vstupu/výstupu 
státního příslušníka třetí země 
osvobozeného od vízové povinnosti, tento 
automatizovaný proces umožní ústřednímu 
systému EES:

Je-li vytvořen záznam o vstupu/výstupu 
nebo o odepření vstupu státního 
příslušníka třetí země osvobozeného 
od vízové povinnosti, tento 
automatizovaný proces umožní ústřednímu 
systému EES:

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 8a – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) aktualizovat záznam o 
odepření vstupu v systému EES v souladu 
s čl. 18 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 8b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jakmile bude systém ETIAS uveden 
do provozu, jak je uvedeno v čl. 88 odst. 1 
nařízení (EU) 2018/1240, propojí se 
ústřední systém EES s ESP s cílem 
umožnit automatizované zpracování 
uvedené ve zmíněném článku.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 8b – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 
odst. 2 písm. g) a h) nařízení (EU) 
2018/1240 použije ústřední systém ETIAS 
k porovnání údajů v systému ETIAS 
s údaji v systému EES v souladu s čl. 11 
odst. 8 uvedeného nařízení nástroj 
uvedený v článku 11 uvedeného nařízení a 
srovnávací tabulku v příloze III.

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 
odst. 2 písm. g) a h) nařízení (EU) 
2018/1240 použije ústřední systém ETIAS 
k porovnání údajů v systému ETIAS 
s údaji v systému EES v souladu s čl. 11 
odst. 8 uvedeného nařízení ESP a 
srovnávací tabulku v příloze III.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 25a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ústřední jednotka ETIAS zřízená v 
rámci Evropské agentury pro pohraniční 
a pobřežní stráž v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2018/1240 má pro účely 
plnění svých úkolů, které jí byly svěřeny 
nařízením (EU) 2018/1240, v souladu s čl. 
11 odst. 8 uvedeného nařízení právo na 
přístup k údajům v systému EES a na 
vyhledávání v těchto údajích.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 25a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud ověření provedené ústřední 2. Pokud ověření provedené ústřední 
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jednotkou ETIAS potvrdí shodu mezi údaji 
zaznamenanými v souboru žádosti ETIAS 
a údaji v systému EES, nebo pokud 
přetrvávají pochybnosti, uplatňuje se 
postup stanovený v článku 26 nařízení 
(EU) 2018/1240.

jednotkou ETIAS podle článku 22 
nařízení (EU) 2018/1240 potvrdí shodu 
mezi údaji zaznamenanými v souboru 
žádosti ETIAS a údaji v systému EES, 
nebo pokud přetrvávají pochybnosti, 
uplatňuje se postup stanovený v článku 26 
nařízení (EU) 2018/1240.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2017/2226
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje získané ze systému EES podle 
článků 24, 25, 26 a 27 mohou být 
uchovávány ve vnitrostátních souborech a 
údaje získané ze systému EES podle 
článku 25a mohou být uchovávány v 
souborech žádostí ETIAS, pouze pokud je 
to v konkrétním případě nezbytné, v 
souladu s účelem, pro nějž byly získány, a 
v souladu s příslušným právem Unie, 
zejména tím, které se týká ochrany údajů, a 
pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný 
konkrétní případ.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 2019/816
Příloha III – tabulka – řádek 1

Znění navržené Komisí

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

Odpovídající údaje v systému EES uvedené v 
čl. 17 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, na 
jejichž základě by měly být údaje ETIAS 
zkontrolovány

Pozměňovací návrh

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

Odpovídající údaje v systému EES 
uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) tohoto 
nařízení, na jejichž základě mají být údaje 
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ETIAS ETIAS zkontrolovány

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2018/1861
Čl. 18a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedení a uchovávání protokolů pro účely 
interoperability se systémem ETIAS ve 
smyslu článku 11 nařízení (EU) 
2018/1240

Vedení a uchovávání protokolů pro účely 
interoperability se systémem ETIAS

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2018/1861
Čl. 34 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) manuální zpracování žádostí ETIAS 
národními jednotkami ETIAS podle článku 
8 nařízení (EU) 2018/1240.

h) manuální zpracování žádostí ETIAS 
národními jednotkami ETIAS podle článku 
8 nařízení (EU) 2018/1240.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1861
Čl. 36a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ústřední jednotka ETIAS, zřízená v 
rámci Evropské agentury pro pohraniční a 
pobřežní stráž v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2018/1240, má pro účely 
plnění úkolů, které jí byly svěřeny 
nařízením (EU) 2018/1240, právo na 
přístup k příslušným údajům vloženým do 

1. Ústřední jednotka ETIAS, zřízená v 
rámci Evropské agentury pro pohraniční a 
pobřežní stráž v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2018/1240, má pro účely 
plnění úkolů, které jí byly svěřeny 
nařízením (EU) 2018/1240, právo na 
přístup k příslušným údajům vloženým do 
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SIS a právo v těchto údajích vyhledávat. 
Na tento přístup a vyhledávání se vztahují 
ustanovení čl. 36 odst. 4 až 8.

SIS a právo v těchto údajích vyhledávat v 
souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného 
nařízení. Na tento přístup a vyhledávání se 
vztahují ustanovení čl. 36 odst. 4 až 8.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1861
Čl. 36a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen článek 24 nařízení 
(EU) 2018/1240, pokud ověření provedené 
ústřední jednotkou ETIAS potvrdí shodu 
mezi údaji zaznamenanými v souboru 
žádosti ETIAS a údaji v záznamu v SIS, 
uplatňuje se postup stanovený v článku 26 
nařízení (EU) 2018/1240.

2. Aniž je dotčen článek 24 nařízení 
(EU) 2018/1240, pokud ověření provedené 
ústřední jednotkou ETIAS podle článku 22 
nařízení (EU) 2018/1240 potvrdí shodu 
mezi údaji zaznamenanými v souboru 
žádosti ETIAS a údaji v záznamu v SIS 
nebo v případě, že přetrvávají 
pochybnosti, uplatňuje se postup stanovený 
v článku 26 nařízení (EU) 2018/1240.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1861
Čl. 36b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jakmile bude systém ETIAS uveden 
do provozu, jak je uvedeno v čl. 88 odst. 1 
nařízení (EU) 2018/1240, propojí se 
ústřední systém SIS s ESP s cílem umožnit 
automatizované zpracování uvedené 
ve zmíněném článku.
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1861
Čl. 36b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Automatizované zpracování podle 
článku 11 nařízení (EU) 2018/1240 
umožní ověřování podle článku 20, čl. 24 
odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 
odst. 1 písm. b) a následná ověření podle 
článků 22 a 26 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1861
Čl. 36b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem provedení ověření podle 
čl. 20 odst. 2 písm. c), písm. m) bodu ii) a 
písm. o) nařízení (EU) 2018/1240 použije 
ústřední systém ETIAS k porovnání údajů 
uvedených v čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 
2018/1240 s údaji v SIS v souladu s čl. 11 
odst. 8 uvedeného nařízení nástroj 
uvedený v článku 11 uvedeného nařízení.

2. Za účelem provedení ověření podle 
čl. 20 odst. 2 písm. c) a písm. m) bodu ii), 
čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 
1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240 použije 
ústřední systém ETIAS k porovnání údajů 
uvedených v čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 
2018/1240 s údaji v SIS v souladu s čl. 11 
odst. 8 uvedeného nařízení ESP.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2018/1861
Čl. 36b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je do SIS vložen nový záznam 
podle čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) 
2018/1240, ústřední systém předá 
informace o tomto záznamu za použití 

3. Pokud je do SIS vložen nový záznam 
podle čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) 
2018/1240, ústřední systém předá 
informace o tomto záznamu za použití 
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automatizovaného zpracování a nástroje 
uvedeného v článku 11 uvedeného 
nařízení do ústředního systému ETIAS s 
cílem ověřit, zda tento nový záznam 
neodpovídá již existujícímu cestovnímu 
povolení.

automatizovaného zpracování a ESP 
do ústředního systému ETIAS s cílem 
ověřit, zda tento nový záznam neodpovídá 
již existujícímu cestovnímu povolení.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Změny nařízení (EU) 2019/817 

(interoperabilita v oblasti hranic)
V článku 72 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„1a. Aniž by tím byl dotčen odstavec 1 
tohoto článku, pro účely 
automatizovaného zpracování podle 
článku 20, článku 23, čl. 24 odst. 6 písm. 
c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. 
b) nařízení (EU) 2018/1240 zahájí ESP 
provoz v rozsahu omezeném pro tyto 
účely, jakmile jsou splněny podmínky 
stanovené v článku 88 nařízení (EU) 
2018/1240.“.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se


