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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om fastställande av villkoren för åtkomst 
till andra EU-informationssystem för Etias 
syften och om ändring av förordning (EU) 
2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, 
förordning (EU) 2017/2226 och förordning 
(EU) 2018/1861

om fastställande av villkoren för åtkomst 
till andra EU-informationssystem för Etias 
syften och om ändring av förordning (EU) 
2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, 
förordning (EU) 2017/2226, förordning 
(EU) 2018/1861 och förordning (EU) 
2019/817

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Av effektivitetsskäl och för att sänka (5) Av effektivitetsskäl och för att sänka 
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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 
europeiska sökportalen.

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).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) 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) 
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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 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) 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 
senaste översynen av SIS, dvs. 
registreringen om personer som är föremål 
för undersökningskontroller.

(7) 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 
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 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Villkoren för när Etias centralenhet 
och de nationella Etias-enheterna får 
konsultera uppgifter i andra EU-
informationssystem för Etias syften bör 
skyddas genom klara och tydliga regler om 
Etias centralenhets och de nationella Etias-
enheternas åtkomst till uppgifter som 
lagras i andra EU-informationssystem, 
typerna av sökningar och kategorierna av 
uppgifter, vilka samtliga bör begränsas till 
vad som är strikt nödvändigt för 
arbetsuppgifterna. På samma sätt bör de 
uppgifter som lagras i Etias-
ansökningsakter endast vara synliga för de 

(10) Åtkomsträttigheten och villkoren för 
när Etias centralenhet och de nationella 
Etias-enheterna får konsultera uppgifter i 
andra EU-informationssystem för Etias 
syften bör skyddas genom klara och tydliga 
regler om Etias centralenhets och de 
nationella Etias-enheternas åtkomst till 
uppgifter som lagras i andra EU-
informationssystem, typerna av sökningar 
och kategorierna av uppgifter, vilka 
samtliga bör begränsas till vad som är strikt 
nödvändigt för arbetsuppgifterna. På 
samma sätt bör de uppgifter som lagras i 
Etias-ansökningsakter endast vara synliga 
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medlemsstater som driver de 
underliggande informationssystemen i 
enlighet med villkoren för deras 
deltagande. Som ett exempel kan nämnas 
att de bestämmelser i denna förordning 
som rör Schengens informationssystem och 
Informationssystemet för viseringar bygger 
på alla de bestämmelser i 
Schengenregelverket för vilka rådets 
beslut35 om tillämpningen av de 
bestämmelser i Schengenregelverket som 
rör Schengens informationssystem och 
Informationssystemet för viseringar är 
relevanta.

för de medlemsstater som driver de 
underliggande informationssystemen i 
enlighet med villkoren för deras 
deltagande. Som ett exempel kan nämnas 
att de bestämmelser i denna förordning 
som rör Schengens informationssystem och 
Informationssystemet för viseringar bygger 
på alla de bestämmelser i 
Schengenregelverket för vilka rådets 
beslut35 om tillämpningen av de 
bestämmelser i Schengenregelverket som 
rör Schengens informationssystem och 
Informationssystemet för viseringar är 
relevanta.

__________________ __________________
35 Rådets beslut 2010/365/EU av den 29 
juni 2010 om tillämpningen av de 
bestämmelser i Schengenregelverket som 
rör Schengens informationssystem i 
Republiken Bulgarien och Rumänien 
(EUT L 166, 1.7.2010, s. 17), rådets beslut 
(EU) 2017/733 av den 25 april 2017 om 
tillämpningen av de bestämmelser i 
Schengenregelverket som rör Schengens 
informationssystem i Republiken Kroatien 
(EUT L 108, 26.4.2017, s. 31), rådets 
beslut (EU) 2017/1908 av den 12 oktober 
2017 om inledande av tillämpningen av 
vissa bestämmelser i Schengenregelverket 
rörande Informationssystemet för 
viseringar i Republiken Bulgarien och 
Rumänien (EUT L 269, 19.10.2017, s. 39) 
och rådets beslut (EU) 2018/934 av den 
25 juni 2018 om inledande av 
tillämpningen av återstående bestämmelser 
i Schengenregelverket rörande Schengens 
informationssystem i Republiken Bulgarien 
och Rumänien (EUT L 165, 2.7.2018, 
s. 37).

35 Rådets beslut 2010/365/EU av den 29 
juni 2010 om tillämpningen av de 
bestämmelser i Schengenregelverket som 
rör Schengens informationssystem i 
Republiken Bulgarien och Rumänien 
(EUT L 166, 1.7.2010, s. 17), rådets beslut 
(EU) 2017/733 av den 25 april 2017 om 
tillämpningen av de bestämmelser i 
Schengenregelverket som rör Schengens 
informationssystem i Republiken Kroatien 
(EUT L 108, 26.4.2017, s. 31), rådets 
beslut (EU) 2017/1908 av den 12 oktober 
2017 om inledande av tillämpningen av 
vissa bestämmelser i Schengenregelverket 
rörande Informationssystemet för 
viseringar i Republiken Bulgarien och 
Rumänien (EUT L 269, 19.10.2017, s. 39) 
och rådets beslut (EU) 2018/934 av den 
25 juni 2018 om inledande av 
tillämpningen av återstående bestämmelser 
i Schengenregelverket rörande Schengens 
informationssystem i Republiken Bulgarien 
och Rumänien (EUT L 165, 2.7.2018, 
s. 37).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Skäl 24a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Ett nytt skäl ska läggas till som 
skäl 24a:
(24a) För att få en korrekt och 
tillförlitlig jämförelse av personuppgifter i 
ansökningar om resetillstånd enligt 
förordning (EU) nr 2018/1240 med 
uppgifter som finns i ett register, en akt 
eller en registrering som införts i ett EU-
informationssystem eller i en EU-databas, 
i Europoluppgifter eller i Interpols 
databaser, är det nödvändigt att 
säkerställa att de uppgifter som används i 
och söks genom Etias är korrekta, 
aktuella och av hög kvalitet. I enlighet 
med sina skyldigheter enligt 
förordning (EU) 2019/817 har 
Europeiska unionens byrå för den 
operativa förvaltningen av stora it-system 
inom området frihet, säkerhet och rättvisa 
(eu-LISA) en viktig roll när det gäller att 
övervaka uppgifternas kvalitet och 
utarbeta regelbundna 
dataanalysrapporter så att 
ursprungsmedlemsstaten kan kontrollera 
uppgifterna och vidta nödvändiga 
korrigerande åtgärder. Kommissionen bör 
utvärdera de regelbundna rapporter om 
uppgifternas kvalitet som eu-LISA 
tillhandahåller enligt 
förordning (EU) 2019/817 och vid behov 
utfärda rekommendationer till 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 3 – punkt 1 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) andra EU-informationssystem: in- 
och utresesystemet, Informationssystemet 
för viseringar (VIS), Schengens 

(28) andra EU-informationssystem: in- 
och utresesystemet, Informationssystemet 
för viseringar (VIS), Schengens 
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informationssystem (SIS) och det 
europeiska informationssystemet för utbyte 
av uppgifter ur kriminalregister avseende 
tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN).

informationssystem (SIS), Eurodac och det 
europeiska informationssystemet för utbyte 
av uppgifter ur kriminalregister avseende 
tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 4 – stycke 1 – led e

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

e) Stödja syftet med SIS avseende 
registreringar av tredjelandsmedborgare 
som har nekats inresa eller vistelse, 
registreringar av personer som är efterlysta 
för att gripas i syfte att överlämnas eller 
utlämnas, registreringar av försvunna 
personer eller registreringar av personer 
som söks för att delta i ett rättsligt 
förfarande samt registreringar av personer 
som ska omfattas av diskreta kontroller 
eller särskilda kontroller.

e) Stödja syftet med SIS avseende 
registreringar av tredjelandsmedborgare 
som har nekats inresa eller vistelse, 
registreringar av personer som är efterlysta 
för att gripas i syfte att överlämnas eller 
utlämnas, registreringar av försvunna 
personer eller registreringar av personer 
som söks för att delta i ett rättsligt 
förfarande, registreringar av personer som 
ska omfattas av diskreta kontroller eller 
särskilda kontroller och registreringar av 
tredjelandsmedborgare som är föremål 
för beslut om återvändande.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska Etias centrala system 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. De alfanumeriska 
identitetsuppgifter om Etias-sökande som 

I synnerhet ska Etias centrala system 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. De alfanumeriska 
identitetsuppgifter om Etias-sökande som 
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lagras i den delade databasen för 
identitetsuppgifter ska utgöra en del av 
Etias centrala system. [Denna delade 
databas för identitetsuppgifter ska ligga till 
grund för implementeringen av den 
gemensamma databasen för 
identitetsuppgifter (CIR) som inrättas 
genom förordningarna om 
interoperabilitet.]

lagras i den delade databasen för 
identitetsuppgifter ska utgöra en del av 
Etias centrala system. Denna delade 
databas för identitetsuppgifter ska ligga till 
grund för implementeringen av den 
gemensamma databasen för 
identitetsuppgifter (CIR) som inrättas 
genom artikel 17 i förordning (EU) 
2019/817.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta påverkar inte det faktum att uppgifter 
i in- och utresesystemet och Etias ska 
hållas logiskt åtskilda och vara föremål för 
åtkomstkontroll enligt förordningarna om 
inrättande av respektive 
informationssystem.

Detta påverkar inte det faktum att uppgifter 
i in- och utresesystemet och Etias ska 
hållas logiskt åtskilda och vara föremål för 
åtkomstkontroll enligt förordningarna om 
inrättande av respektive 
informationssystem i enlighet med 
artikel 18 i förordning (EU) 2019/817.”

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 7 ska följande punkt läggas 
till:
”3a. Etias centralenhet ska regelbundet 
rapportera till kommissionen och eu-
LISA om falska träffar som genereras 
under den automatiserade behandling 
som avses i artikel 20.2. Etias 
centralenhet ska därvidlag eftersträva 
samarbete med och inhämta information 
från de nationella Etias-enheterna.”
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[Interoperabiliteten ska bygga på den 
europeiska sökportalen (ESP), som inrättas 
genom artikel 6 i förordning (EU) 
2018/XXX (interoperabilitet).

 Under en övergångsperiod innan ESP är 
tillgänglig ska den automatiserade 
behandlingen förlita sig på ett verktyg 
som utvecklats av eu-LISA för 
tillämpningen av denna punkt. Detta 
verktyg ska användas som grund för 
utvecklingen och implementeringen av 
ESP, i enlighet med artikel 52 i den 
förordningen.]

Interoperabiliteten ska bygga på den 
Europeiska sökportalen (ESP) från den 
dag då denna tas i drift, i enlighet med 
artikel 72.1a i förordning (EU) 2019/817, 
för ändamål som rör automatiserad 
behandling enligt artiklarna 20, 23, 
24.6.c ii, 41 och 54.1 b i denna 
förordning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att inleda de kontroller som avses 
i artiklarna 20.2 c, 20.2 m ii, 20.2 o och 
23.1 ska den automatiserade behandling 
som avses i artikel 11.1 göra det möjligt för 
Etias centrala system att göra sökningar i 
SIS, som inrättats genom förordning (EU) 
2018/1860 (in- och utresekontroller), med 
följande uppgifter i artikel 17.2 a–17.2 d 
och 17.2 k:

4. För att inleda de kontroller som avses 
i artiklarna 20.2 c, 20.2 m ii, 20.2 na och 
23 ska den automatiserade behandling som 
avses i artikel 11.1 göra det möjligt för 
Etias centrala system att göra sökningar i 
SIS, som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2018/18611a (in- och 
utresekontroller) och (EU) 2018/18601b 
(återvändande), med följande uppgifter i 
artikel 17.2 a–17.2 d och 17.2 k:

__________________
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1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1861 av den 
28 november 2018 om inrättande, drift 
och användning av Schengens 
informationssystem (SIS) på området in- 
och utresekontroller, om ändring av 
konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet och om ändring och 
upphävande av förordning (EG) nr 
1987/2006 (EUT L 312, 7.12.2018, s. 14).
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1860 av den 
28 november 2018 om användning av 
Schengens informationssystem för 
återvändande av tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i medlemsstaterna 
(EUT L 312, 7.12.2018, s. 1).

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att inleda de kontroller som avses 
i artikel 20.2 n ska den automatiserade 
behandling som avses i artikel 11.1 göra 
det möjligt för Etias centrala system att 
göra sökningar i Ecris-TCN-uppgifter [i 
CIR] som inrättats genom [förordning (EU) 
2018/XXX], med följande uppgifter i 
artikel 17.2 a–d:

6. För att inleda de kontroller som avses 
i artikel 20.2 n ska den automatiserade 
behandling som avses i artikel 11.1 göra 
det möjligt för Etias centrala system att 
göra sökningar i Ecris-TCN-uppgifter i 
CIR som inrättats genom förordning (EU) 
2019/818*, med följande uppgifter i artikel 
17.2 a–d:

–––––––––––––––

* 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).
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – punkt 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Födelseland.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om träffar fås ska det verktyg som 
avses i artikel 11 tillfälligt göra resultaten i 
ansökningsakten tillgängliga för Etias 
centralenhet, till dess att den manuella 
process som avses i artiklarna 22.2 och 
23.2 har slutförts. Om de uppgifter som 
gjorts tillgängliga motsvarar den sökandes, 
eller om tvivel kvarstår, ska den unika 
identifieringskoden för de uppgifter som 
gett upphov till träffen hållas kvar i 
ansökningsakten.

8. Om träffar fås ska ESP ge 
Etias centralenhet tillfällig skrivskyddad 
åtkomst till resultaten av den 
automatiserade behandlingen i 
ansökningsakten, till dess att den manuella 
process som avses i artiklarna 22.2 och 
23.2 har slutförts. Om de uppgifter som 
gjorts tillgängliga motsvarar den sökandes, 
eller om tvivel kvarstår, ska den unika 
identifieringskoden för de uppgifter som 
gett upphov till träffen hållas kvar i 
ansökningsakten.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. En träff ska utlösas när alla eller 
vissa av uppgifterna i den Etias-
ansökningsakt som används för sökningen 
helt eller delvis motsvarar de uppgifter som 
finns i en post, en registrering eller en akt i 
de andra EU-informationssystem som 

9. En träff ska utlösas när alla eller 
vissa av uppgifterna i den Etias-
ansökningsakt som används för sökningen 
helt eller delvis motsvarar de uppgifter som 
finns i en post, en registrering eller en akt i 
de andra EU-informationssystem som 
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konsulterats. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt definiera vad som avses 
med delvis motsvarighet, inklusive en grad 
av sannolikhet.

konsulterats. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
för att definiera vad som avses med delvis 
motsvarighet, inklusive en grad av 
sannolikhet för att begränsa antalet falska 
träffar.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av artiklarna 6, 14 och 17 i 
förordning (EU) 2017/2226 ska en 
automatiserad process som använder den 
säkra kommunikationsinfrastruktur som 
avses i artikel 6.2 d i denna förordning i 
Etias centrala system söka och från 
systemet importera den information som 
avses i artikel 47.2 i denna förordning, 
samt ansökningsnumret och slutdatum för 
Etias-resetillståndets giltighet, samt 
uppdatera in- och utreseposten i enlighet 
med detta.”

Vid tillämpningen av artiklarna 6, 14, 17 
och 18 i förordning (EU) 2017/2226 ska en 
automatiserad process som använder den 
säkra kommunikationsinfrastruktur som 
avses i artikel 6.2 d i denna förordning i 
Etias centrala system söka och från 
systemet importera den information som 
avses i artikel 47.2 i denna förordning, 
samt ansökningsnumret och slutdatum för 
Etias-resetillståndets giltighet, samt i in- 
och utresesystemet uppdatera in- och 
utreseposten eller posten om nekad inresa 
i enlighet med detta.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) 2018/1240
 Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tillämpningen av punkt 1 ska 
Europeiska unionen och Interpol komma 
överens om ett samarbetsavtal. Detta 
samarbetsavtal ska fastställa formerna för 
informationsutbytet och garantier för 
skyddet av personuppgifter.

2. Om genomförandet av punkt 1 inte 
är säkerställt genom ett samarbetsavtal ska 
Etias inte söka i Interpols databaser.

Ändringsförslag 20
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(6a) I artikel 20.2 ska första stycket 
ersättas med följande: 

2. ”Etias centrala system ska inleda en 
sökning genom att använda ESP för att 
jämföra de relevanta uppgifter som avses i 
artikel 17.2 a, aa, b, c, d, f, g, j, k och m 
och 17.8 med uppgifterna i ett register, en 
akt eller en registrering i en ansökningsakt 
i Etias centrala system, SIS, in- och 
utresesystemet, VIS, Eurodac, 
Europoluppgifter och Interpols databaser 
SLTD och TDAWN.”

“2. ”Etias centrala system ska inleda en 
sökning genom att använda ESP för att 
jämföra de relevanta uppgifter som avses i 
artikel 17.2 a, aa, b, c, d, f, g, j, k och m 
och 17.8 med uppgifterna i ett register, en 
akt eller en registrering i en ansökningsakt 
i Etias centrala system, SIS, in- och 
utresesystemet, VIS, Eurodac, Ecris-TCN, 
Europoluppgifter och Interpols databaser 
SLTD och TDAWN.”

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) Om sökanden motsvarar en person 
vars uppgifter registrerats i Ecris-TCN för 
terroristbrott och andra grova brott.

n) Om sökanden motsvarar en person 
vars uppgifter registrerats i Ecris-TCN för 
en fällande dom för terroristbrott under de 
senaste 20 åren eller en fällande dom för 
andra grova brott som förtecknas i bilagan 
till förordning (EU) 2018/1240 under de 
senaste tio åren, om dessa brott enligt 
nationell rätt kan bestraffas med fängelse 
eller annan frihetsberövande åtgärd 
under en maximal tidperiod på minst tre 
år.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7a (nytt)
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Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I artikel 20.2 ska följande led läggas 
till:
”(na) Om en registrering om 
återvändande förts in i SIS avseende 
sökanden.”

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 23 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande led ska läggas till:
”(ca) En registrering av 
tredjelandsmedborgare som är föremål 
för beslut om återvändande.”

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den jämförelse som avses i punkt 
1 leder till en eller flera träffar ska Etias 
centrala system skicka ett automatiserat 
meddelande till Etias centralenhet. När den 
fått ett meddelande ska Etias centralenhet 
ha åtkomst till ansökningsakten och 
eventuella länkade ansökningsakter, i syfte 
att kontrollera huruvida sökandens 
personuppgifter motsvarar 
personuppgifterna i den registrering som 
gav upphov till denna träff, och om 
motsvarighet har bekräftats ska Etias 

2. Om den jämförelse som avses i punkt 
1 leder till en eller flera träffar ska Etias 
centrala system skicka ett automatiserat 
meddelande till Etias centralenhet. När den 
fått ett meddelande ska Etias centralenhet 
ha tillfällig åtkomst till ansökningsakten 
och eventuella länkade ansökningsakter, i 
syfte att kontrollera huruvida sökandens 
personuppgifter motsvarar 
personuppgifterna i den registrering som 
gav upphov till denna träff, och om 
motsvarighet har bekräftats ska Etias 
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centrala system skicka ett automatiserat 
meddelande till Sirenekontoret i den 
registrerande medlemsstaten. Det berörda 
Sirenekontoret ska kontrollera huruvida 
sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifterna i den registrering som 
gav upphov till träffen och vidta lämpliga 
uppföljningsåtgärder.

centrala system skicka ett automatiserat 
meddelande till Sirenekontoret i den 
registrerande medlemsstaten. Det berörda 
Sirenekontoret ska kontrollera huruvida 
sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifterna i den registrering som 
gav upphov till träffen och vidta lämpliga 
uppföljningsåtgärder.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 25a – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Artikel 4 i förordning (EU) 
2018/1860 (återvändande).

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 25a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella Etias-enheterna ska 
också ha åtkomst till nationella 
kriminalregister för att få information om 
tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer som dömts för ett terroristbrott 
eller ett annat grovt brott, för de ändamål 
som avses i punkt 1.

2. Om en träff är en följd av en 
kontroll enligt artikel 20.2 n ska den 
vederbörligen bemyndigade personalen 
vid de nationella Etias-enheterna också ha 
åtkomst, i enlighet med nationell rätt, till 
sina respektive medlemsstaters nationella 
kriminalregister för att få information om 
tredjelandsmedborgare och statslösa 
personer som dömts för ett terroristbrott 
eller ett annat brott som förtecknas i 
bilagan till denna förordning för de 
ändamål som avses i punkt 1.

Ändringsförslag 27
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 26 ska följande punkt 
införas :
”3a. I händelse av träffar på beslut om 
återvändande i SIS ska den nationella 
Etias-enheten i den medlemsstat som 
behandlar ansökan
a) om beslutet om återvändande åtföljs 
av ett inreseförbud: omedelbart informera 
den utfärdande medlemsstaten genom 
utbyte av tilläggsinformation; den 
utfärdande medlemsstaten ska omedelbart 
radera registreringen om återvändande 
och föra in en registrering om nekad 
inresa och vistelse i enlighet med artikel 
24.1 b i förordning (EU) 2018/1861,
b) om beslutet om återvändande inte 
åtföljs av ett inreseförbud: omedelbart 
informera den utfärdande medlemsstaten 
genom utbyte av tilläggsinformation så att 
den utfärdande medlemsstaten raderar 
registreringen om återvändande utan 
dröjsmål.”

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11b (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 38 – punkt 2 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(11b) Artikel 38.2 c ska ersättas med 
följande:

c) Uppgift om skäl för att neka resetillstånd 
med angivande av tillämpligt skäl bland 
dem som förtecknas i artikel 37.1 och 37.2, 
för att ge sökanden möjlighet att 
överklaga.

”c)  Uppgift om skäl för att neka 
resetillstånd med angivande av tillämpligt 
skäl bland dem som förtecknas i artikel 
37.1 och 37.2, inklusive information om 
vilket eller vilka informationssystem som 
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gav upphov till en eller flera träffar som 
ledde till avslag på ansökan, så att 
sökanden kan överklaga. Detta ska inte 
påverka eventuella begränsningar av 
rätten till information enligt 
unionsrätten.”

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 46 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(12a) Artikel 46 ska ändras på följande 
sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Om det är tekniskt omöjligt att göra 
den förfrågan som avses i artikel 45.1 på 
grund av fel på någon del av Etias 
informationssystem, ska transportörerna 
inte vara skyldiga att kontrollera 
passagerarens innehav av giltigt 
resetillstånd. Om eu-LISA upptäcker ett 
sådant fel ska Etias centralenhet informera 
transportörerna. Den ska även informera 
transportörerna när felet är åtgärdat. Om 
transportörerna upptäcker ett sådant fel får 
de informera Etias centralenhet.

“1. Om det är tekniskt omöjligt att göra 
den förfrågan som avses i artikel 45.1 på 
grund av fel på någon del av Etias 
informationssystem, ska transportörerna 
inte vara skyldiga att kontrollera 
passagerarens innehav av giltigt 
resetillstånd. Om eu-LISA upptäcker ett 
sådant fel ska Etias centralenhet informera 
transportörerna. Den ska även informera 
transportörerna när felet är åtgärdat. Om 
transportörerna upptäcker ett sådant fel ska 
de informera Etias centralenhet.”

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 46 – punkt 4a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till:

”4a. Etias centralenhet ska 
tillhandahålla operativt stöd till 
transportörer med avseende på punkterna 
1 och 3 i denna artikel. Etias centralenhet 
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ska fastställa förfaranden för att 
tillhandahålla sådant stöd vid 
standardiserade tillvägagångssätt. 
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter specificera arten och 
omfattningen av det stöd som ska ges och 
medlen för att tillhandahålla sådant stöd. 
”

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13 – led a
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 88 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De nödvändiga ändringarna av de 
rättsakter som upprättar de EU-
informationssystem som avses i artikel 11, 
genom vilka interoperabilitet, i den mening 
som avses i artikel 11 i denna förordning, 
ska upprättas med Etias 
informationssystem, har trätt i kraft, med 
undantag för den omarbetade 
Eurodacförordningen.

a) De nödvändiga ändringarna av de 
rättsakter som upprättar de EU-
informationssystem som avses i artikel 11, 
genom vilka interoperabilitet, i den mening 
som avses i artikel 11 i denna förordning, 
ska upprättas med Etias 
informationssystem, har trätt i kraft, med 
undantag för den omarbetade förordningen 
(EU) nr 603/2013 (Eurodacförordningen).

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13 – led c
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 88 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Interoperabiliteten med Ecris-TCN, i 
den mening som avses i artikel 11, ska 
börja när [CIR] tas i drift, vilket planeras 
ske 2022. Etias ska tas i drift oavsett om 
interoperabiliteten med Ecris-TCN har 
upprättats.

6. Interoperabiliteten med Ecris-TCN, i 
den mening som avses i artikel 11, ska 
börja när CIR tas i drift.

Ändringsförslag 33
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13 – led c
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 88 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Etias ska tas i drift oavsett om ett 
samarbetsavtal har ingåtts mellan 
Europeiska unionen och Interpol i 
enlighet med artikel 12.2 och oavsett om 
det är möjligt att söka i Interpols databaser.

7. Etias ska tas i drift oavsett om det är 
möjligt att söka i Interpols databaser eller 
inte.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a – led a (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(13a) Artikel 89 ska ändras på följande 
sätt:
a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 6.4, 17.3, 17.5, 17.6, 
18.4, 27.3, 31, 33.2, 36.4, 39.2, 54.2, 83.1, 
83.3 och 85.3 ska ges till kommissionen för 
en period på fem år från och med 
den 9 oktober 2018. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden på fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

‘2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 6.4, 11.9, 17.3, 
17.5, 17.6, 18.4, 27.3, 31, 33.2, 36.4, 39.2, 
54.2, 83.1, 83.3 och 85.3 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med den 9 oktober 2018. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.”

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a – led b (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – punkt 3
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 6.4, 17.3, 17.5, 17.6, 
18.4, 27.3, 31, 33.2, 36.4, 39.2, 54.2, 83.1, 
83.3 och 85.3 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

“3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 6.4, 11.9, 17.3, 17.5, 
17.6, 18.4, 27.3, 31, 33.2, 36.4, 39.2, 54.2, 
83.1, 83.3 och 85.3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare datum som anges i 
beslutet. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.”

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a – led c (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

c) Punkt 6 ska ersättas med följande:
6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 6.4, 17.3, 17.5, 17.6, 18.4, 27.3, 31, 
33.2, 36.4, 39.2, 54.2, 83.1, 83.3 eller 85.3 
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period på två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller före utgången av den 
perioden, om både Europaparlamentet och 
rådet har underrättat kommissionen om att 
de inte kommer att invända. Denna period 
ska förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

“6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 6.4, 11.9, 17.3, 17.5, 17.6, 18.4, 
27.3, 31, 33.2, 36.4, 39.2, 54.2, 83.1, 83.3 
eller 85.3 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller före 
utgången av den perioden, om både 
Europaparlamentet och rådet har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13b (nytt)
Förordning (EU) 2018/1240
Artikel 92 – punkt 5 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) I artikel 92.5 ska följande led 
införas:
”(-a) Sökning i Ecris-TCN genom Etias-
systemet.”

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 767/2008
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtkomst till VIS för att inhämta 
uppgifter ska uteslutande vara förbehållet 
vederbörligen bemyndigad personal vid 
myndigheterna i varje medlemsstat, 
inklusive vederbörligen bemyndigad 
personal vid de nationella Etias-enheterna, 
utsedda enligt artikel 8 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/1240*, vilka är behöriga för de 
ändamål som anges i artiklarna 15–22, 
samt vederbörligen bemyndigad personal 
vid de nationella myndigheter i varje 
medlemsstat och de EU-organ vilka är 
behöriga för de ändamål som anges i 
[artiklarna 20 och 21 i förordning 2018/XX 
om interoperabilitet] med den 
begränsningen att uppgifterna ska vara 
nödvändiga för utförandet av deras 
uppgifter i enlighet med dessa ändamål och 
stå i proportion till de åsyftade målen.

2. Åtkomst till VIS för att inhämta 
uppgifter ska uteslutande vara förbehållet 
vederbörligen bemyndigad personal vid 
Etias centralenhet och vederbörligen 
bemyndigad personal vid myndigheterna i 
varje medlemsstat, inklusive vederbörligen 
bemyndigad personal vid de nationella 
Etias-enheterna, utsedda enligt artikel 8 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/1240*, vilka är behöriga för de 
ändamål som anges i artiklarna 6a, 6b, 15–
22 och 22g samt vederbörligen 
bemyndigad personal vid de nationella 
myndigheter i varje medlemsstat och de 
unionsbyråer vilka är behöriga för de 
ändamål som anges i artiklarna 20 och 21 i 
förordning (EU) 2019/817 om 
interoperabilitet med den begränsningen att 
uppgifterna ska vara nödvändiga för 
utförandet av deras uppgifter i enlighet 
med dessa ändamål och stå i proportion till 
de åsyftade målen.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EG) nr 767/2008
Artikel 18b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EG) nr 767/2008
Artikel 18b – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att inleda kontrollerna i artikel 20.2 i i 
förordning (EU) 2018/1240 ska Etias 
centrala system använda det verktyg som 
avses i artikel 11 i den förordningen för 
att jämföra uppgifterna i Etias med 
uppgifterna i VIS, i enlighet med 
artikel 11.8 i den förordningen, med hjälp 
av de motsvarigheter som förtecknas i 
tabellen i bilaga II.

För att inleda kontrollerna i artikel 20.2 i i 
förordning (EU) 2018/1240 ska Etias 
centrala system använda ESP för att 
jämföra uppgifterna i Etias med 
uppgifterna i VIS, i enlighet med artikel 
11.8 i den förordningen, med hjälp av de 
motsvarigheter som förtecknas i tabellen i 
bilaga II.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EG) nr 767/2008
Artikel 18c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Etias centralenhet, som inrättats inom 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 

1. Etias centralenhet, som inrättats inom 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i enlighet med 
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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 VIS i ett skrivskyddat format 
och i enlighet med artikel 11.8 i den 
förordningen.

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 VIS i enlighet 
med artikel 11.8 i den förordningen.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EG) nr 767/2008
Artikel 18c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om Etias centralenhets kontroll 
bekräftar motsvarigheten mellan uppgifter 
som registrerats i Etias-ansökningsakten 
och uppgifter i in- och utresesystemet, 
eller om tvivel kvarstår, är det förfarande 
som anges i artikel 26 i förordning (EU) 
2018/1240 tillämpligt, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 24 i 
förordning (EU) 2018/1240.

2. Om Etias centralenhets kontroll 
enligt artikel 22 i 
förordning (EU) 2018/1240 bekräftar 
motsvarigheten mellan uppgifter som 
registrerats i Etias-ansökningsakten och 
uppgifter i VIS, eller om tvivel kvarstår, är 
det förfarande som anges i artikel 26 i 
förordning (EU) 2018/1240 tillämpligt.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EG) nr 767/2008
Artikel 18d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De nationella Etias-enheternas 
sökning i VIS ska göras med samma 
alfanumeriska uppgifter som de som 
används för den automatiserade behandling 
som avses i artikel 18b.2.

1. De nationella Etias-enheternas 
sökning i VIS enligt artikel 8.1 i 
förordning (EU) 2018/1240 ska göras med 
samma alfanumeriska uppgifter som de 
som används för den automatiserade 
behandling som avses i artikel 18b.2 i 
denna förordning.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EG) nr 767/2008
Artikel 18d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella Etias-enheterna, som 
utsetts i enlighet med artikel 8.1 i 
förordning (EU) 2018/1240, ska ha 
åtkomst till och får konsultera VIS, i 
skrivskyddat format, för att pröva 
ansökningar om resetillstånd i enlighet med 
artikel 8.2 i den förordningen. De 
nationella Etias-enheterna får konsultera de 
uppgifter som avses i artiklarna 9–14 i 
denna förordning.

2. De nationella Etias-enheterna ska ha 
tillfällig åtkomst till sökningar i VIS, i 
skrivskyddat format, för att pröva 
ansökningar om resetillstånd i enlighet med 
artikel 8.2 i den förordningen. De 
nationella Etias-enheterna får konsultera de 
uppgifter som avses i artiklarna 9–14 i 
denna förordning.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3
Förordning (EG) nr 767/2008
Artikel 34a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Loggar Förande av loggar för interoperabilitet 
med Etias

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2019/816
Bilaga II – tabell – rad 1

Kommissionens förslag

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

Motsvarande VIS-uppgifter enligt artikel 9.4 
i denna förordning mot vilka Etias-
uppgifterna bör kontrolleras

Ändringsförslag

Uppgifter enligt artikel 17.2 i förordning Motsvarande VIS-uppgifter enligt artikel 
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2018/1240 vilka skickas från Etias centrala 
system

9.4 i denna förordning mot vilka 
uppgifterna i Etias ska kontrolleras

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2017/2226
Artikel 8a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En automatiserad process, som använder 
den säkra kommunikationsinfrastruktur 
som avses i artikel 6.2 d i förordning (EU) 
2018/1240, ska göra det möjligt för in- och 
utresesystemet att skapa eller uppdatera en 
in- och utresepost eller en post om nekad 
inresa i in- och utresesystemet avseende en 
tredjelandsmedborgare som är undantagen 
från viseringskrav, i enlighet med 
artiklarna 14 och 17 i denna förordning.

En automatiserad process, som använder 
den säkra kommunikationsinfrastruktur 
som avses i artikel 6.2 d i förordning (EU) 
2018/1240, ska göra det möjligt för in- och 
utresesystemet att skapa eller uppdatera en 
in- och utresepost eller en post om nekad 
inresa i in- och utresesystemet avseende en 
tredjelandsmedborgare som är undantagen 
från viseringskrav, i enlighet med 
artiklarna 14, 17 och 18 i denna 
förordning.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2017/2226
Artikel 8a – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en in- och utresepost för en 
tredjelandsmedborgare som är undantagen 
från viseringskrav skapas ska den 
automatiserade processen göra det möjligt 
för in- och utresesystemets centrala system 
att göra följande:

När en in- och utresepost eller en post om 
nekad inresa för en tredjelandsmedborgare 
som är undantagen från viseringskrav 
skapas ska den automatiserade processen 
göra det möjligt för in- och utresesystemets 
centrala system att göra följande:
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2017/2226
Artikel 8a – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Uppdatera posten om nekad inresa i 
in- och utresesystemet i enlighet med 
artikel 18.1 b i denna förordning.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2017/2226
Artikel 8b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2017/2226
Artikel 8b – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att inleda de kontroller som avses i 
artikel 20.2 g och 20.2 h i förordning (EU) 
2018/1240 ska Etias centrala system 
använda det verktyg som avses i artikel 11 
i den förordningen för att jämföra 
uppgifterna i Etias med uppgifterna i in- 
och utresesystemet, i enlighet med 

För att inleda de kontroller som avses i 
artikel 20.2 g och 20.2 h i förordning (EU) 
2018/1240 ska Etias centrala system 
använda ESP för att jämföra uppgifterna i 
Etias med uppgifterna i in- och 
utresesystemet, i enlighet med artikel 11.8 i 
den förordningen, med hjälp av de 
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artikel 11.8 i den förordningen, med hjälp 
av de motsvarigheter som förtecknas i 
tabellen i bilaga III.

motsvarigheter som förtecknas i tabellen i 
bilaga III.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2017/2226
Artikel 25a – 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 uppgifter i in- 
och utresesystemet i ett skrivskyddat 
format och i enlighet med artikel 11.8 i 
den förordningen.

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 uppgifter i in- och utresesystemet i 
enlighet med artikel 11.8 i den 
förordningen.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2017/2226
Artikel 25a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om Etias centralenhets kontroll 
bekräftar motsvarigheten mellan uppgifter 
som registrerats i Etias-ansökningsakten 
och uppgifter i in- och utresesystemet, eller 
om tvivel kvarstår, är det förfarande som 
anges i artikel 26 i förordning (EU) 
2018/1240 tillämpligt.

2. Om Etias centralenhets kontroll 
enligt artikel 22 i förordning 
(EU) 2018/1240 bekräftar motsvarigheten 
mellan uppgifter som registrerats i Etias-
ansökningsakten och uppgifter i in- och 
utresesystemet, eller om tvivel kvarstår, är 
det förfarande som anges i artikel 26 i 
förordning (EU) 2018/1240 tillämpligt.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) 2017/2226
Artikel 28 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter som inhämtats från in- och 
utresesystemet i enlighet med artiklarna 24, 
25, 26 och 27 får lagras i nationella 
register, och uppgifter som inhämtats från 
in- och utresesystemet i enlighet med 
artikel 25a får lagras i Etias-
ansökningsakter, endast om detta är 
nödvändigt i ett enskilt fall, i enlighet med 
det syfte för vilket de inhämtades och 
relevant unionslagstiftning, särskilt 
dataskyddslagstiftning, och de får inte 
lagras under längre tid än vad som är 
nödvändigt i det enskilda fallet.

Uppgifter som inhämtats från in- och 
utresesystemet i enlighet med artiklarna 24, 
25, 26 och 27 får lagras i nationella register 
och uppgifter som inhämtats från in- och 
utresesystemet i enlighet med artikel 25a 
får lagras i Etias-ansökningsakter endast 
om detta är nödvändigt i ett enskilt fall, i 
enlighet med det syfte för vilket de 
inhämtades och i enlighet med relevant 
unionslagstiftning, särskilt 
dataskyddslagstiftning, och de får inte 
lagras under längre tid än vad som är strikt 
nödvändigt i det enskilda fallet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/816
Bilaga III – tabell – rad 1

Kommissionens förslag

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

Motsvarande uppgifter i in- och 
utresesystemet enligt artikel 17.1 a i denna 
förordning mot vilka Etias-uppgifterna bör 
kontrolleras

Ändringsförslag

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

Motsvarande uppgifter i in- och 
utresesystemet enligt artikel 17.1 a i denna 
förordning mot vilka Etias-uppgifterna ska 
kontrolleras



PE692.571/ 28

SV

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2018/1861
Artikel 18a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Loggning för interoperabilitet med Etias i 
den mening som avses i artikel 11 i 
förordning (EU) 2018/1240

Förande av loggar för interoperabilitet 
med Etias

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2018/1861
Artikel 34 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1861
Artikel 36a – 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. 
Bestämmelserna i artikel 36.4–36.8 är 
tillämpliga 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 i SIS, i enlighet 
med artikel 11.8 i den förordningen. 
Bestämmelserna i artikel 36.4–36.8 är 
tillämpliga på denna åtkomst och sökning.
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1861
Artikel 36a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 24 i förordning (EU) 2018/1240 
är det förfarande som anges i artikel 26 i 
förordning (EU) 2018/1240 tillämpligt om 
Etias centralenhets kontroll bekräftar 
motsvarigheten mellan uppgifter som 
registrerats i Etias-ansökningsakten och en 
registrering i SIS.

2. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 24 i förordning (EU) 2018/1240 
är det förfarande som anges i artikel 26 i 
förordning (EU) 2018/1240 tillämpligt om 
Etias centralenhets kontroll enligt 
artikel 22 i förordning (EU) 2018/1240 
bekräftar motsvarigheten mellan uppgifter 
som registrerats i Etias-ansökningsakten 
och en registrering i SIS, eller om tvivel 
kvarstår.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1861
Artikel 36b – punkt 1

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 den 
artikeln.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1861
Artikel 36b – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den automatiserade behandling 
som avses i artikel 11 i förordning (EU) 
2018/1240 ska möjliggöra de kontroller 
som föreskrivs i artiklarna 20, 24.6 c ii, 41 
och 54.1 b och de påföljande kontrollerna 
enligt artiklarna 22 och 26 i den 
förordningen.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1861
Artikel 36b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att inleda de kontroller som avses 
i artikel 20.2 c, 20.2 m ii och 20.2 o 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 
11.4 i förordning (EU) 2018/1240 med 
uppgifterna i SIS, i enlighet med 
artikel 11.8 i den förordningen.

2. För att inleda de kontroller som avses 
i artiklarna 20.2 c, 20.2 m ii, 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 11.4 i förordning (EU) 2018/1240 
med uppgifterna i SIS, i enlighet med 
artikel 11.8 i den förordningen.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2018/1861
Artikel 36b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en ny registrering som avses i 
artikel 41.3 i förordning (EU) 2018/1240 
förs in i SIS ska det centrala systemet 
överföra information om denna 
registrering, med hjälp av automatiserad 
behandling och det verktyg som avses i 
artikel 11 i den förordningen, till Etias 
centrala system, för att kontrollera om den 

3. Om en ny registrering som avses i 
artikel 41.3 i förordning (EU) 2018/1240 
förs in i SIS ska det centrala systemet 
överföra information om denna 
registrering, med hjälp av automatiserad 
behandling och ESP, till Etias centrala 
system, för att kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett gällande 
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nya registreringen motsvarar ett gällande 
resetillstånd.

resetillstånd.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Ändringar av förordning (EU) 2019/817 

(interoperabilitet på området gränser)
I artikel 72 ska följande punkt införas:
”1a. Utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 1 i denna artikel ska, för 
ändamål som rör den automatiserade 
behandling som avses i 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 65

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår


