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PR_COD_1amCom

Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Parlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs chomhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear na coinníollacha le haghaidh rochtain a fháil ar chórais faisnéise eile de 
chuid an Aontais Eorpaigh chun críocha ETIAS agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Rialachán (AE) Uimh. 2017/2226 
agus Rialachán (AE) 2018/1861 
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2019)0004),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 77(2)(a), (b) agus (d)  den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do 
Pharlaimint na hEorpa (C8-0024/2019),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0255/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Teideal 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Togra le haghaidh Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 
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hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena mbunaítear na coinníollacha a 
bhaineann le rochtain a fháil ar chórais 
faisnéise eile de chuid an Aontais Eorpaigh 
chun críocha ETIAS agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, 
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, 
Rialachán (AE) Uimh. 2017/2226 agus 
Rialachán (AE) 2018/1861

lena mbunaítear na coinníollacha a 
bhaineann le rochtain a fháil ar chórais 
faisnéise eile de chuid an Aontais Eorpaigh 
chun críocha ETIAS agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, 
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, 
Rialachán (AE) Uimh. 2017/2226, 
Rialachán (AE) 2018/1861 agus 
Rialachán (AE) 2019/817

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ar mhaithe le héifeachtúlacht agus 
chun costais a laghdú, ba cheart do ETIAS, 
mar a fhoráiltear in Airteagal 6(3) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, 
comhpháirteanna crua-earraí agus 
bogearraí arna bhforbairt le haghaidh an 
chórais dul isteach/imeachta (‘EES’) a 
athúsáid chun stóras sonraí céannachta 
comhroinnte a fhorbairt. An stóras sin a 
úsáidtear chun shonraí alfa-uimhriúla 
céannachta iarrthóirí ETIAS agus 
náisiúnach tríú tír a stóráil agus a cláraítear 
in EES, ba cheart é a fhorbairt ionas go 
mbeifear in ann é a shíneadh amach chun 
an Stóras Coiteann Sonraí Céannachta a 
chlumhdach a bheidh ann amach anseo. Ar 
an téad céanna, an uirlís a bhunófar le go 
mbeidh ETIAS in ann a chuid sonraí a 
chur i gcomparáid le sonraí gach córais 
eile a cheadaítear trí aon iarratas amháin, 
ba cheart í a fhorbairt ionas gurb í an 
Tairseach Cuardaigh Eorpach an toradh 
nádúrtha a thiocfaidh as amach anseo.

(5) Ar mhaithe le héifeachtúlacht agus 
chun costais a laghdú, ba cheart do ETIAS, 
mar a fhoráiltear in Airteagal 6(3) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, 
comhpháirteanna crua-earraí agus 
bogearraí arna bhforbairt le haghaidh an 
chórais dul isteach/imeachta (‘EES’) a 
athúsáid chun stóras comhroinnte sonraí 
céannachta a fhorbairt. Maidir leis an 
stóras sin a úsáidtear chun sonraí alfa-
uimhriúla céannachta iarrthóirí ETIAS 
agus náisiúnach tríú tír a chláraítear in EES 
a stóráil, ba cheart é a fhorbairt ionas go 
mbeifear in ann é a shíneadh amach chun 
bheith ina Stóras Coiteann Sonraí 
Céannachta amach anseo.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Leis an Tairseach Chuardaigh 
Eorpach (ESP), a bunaíodh le Rialachán 
(AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a, beifear in ann na 
sonraí arna stóráil in ETIAS a chur i 
gcomparáid leis na sonraí arna stóráil i 
ngach córas faisnéise eile de chuid AE trí 
bhíthin cuardaigh aonair.
__________________
1A Rialachán (AE) 2019/817 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir 
le creat a bhunú le haghaidh idir-
inoibritheacht idir córais faisnéise AE i 
réimse na dteorainneacha agus na víosaí 
agus lena leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 
2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 
2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE 
agus 2008/633/CGB ón gComhairle. 
(IO L 135, 22.5.2019, lch. 27).

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Chun gnóthú iomlán cuspóirí 
ETIAS a áirithiú, chomh maith le cuspóirí 
Chóras Faisnéise Schengen (‘SIS’) a chur 
chun cinn, is gá catagóir rabhadh nua a 
chur san áireamh i raon feidhme na 
bhfíoruithe uathoibríocha, catagóir a 
tugadh isteach leis an athbhreithniú a 
rinneadh le déanaí ar SIS, is é sin le rá an 
foláireamh maidir le daoine atá faoi réir 
seiceálacha iarratais.

(7) Chun gnóthú iomlán chuspóirí 
ETIAS a áirithiú, agus chun cuspóirí 
Chóras Faisnéise Schengen (‘CFS’) a chur 
chun cinn, is gá catagóirí nua foláirimh a 
chur san áireamh i raon feidhme na 
bhfíoruithe uathoibríocha, catagóirí a 
tugadh isteach leis an athbhreithniú a 
rinneadh le déanaí ar CFS, is é sin le rá an 
foláireamh maidir le daoine atá faoi réir 
seiceálacha fiosrúcháin agus an 
foláireamh maidir le náisiúnaigh tríú tír 
atá faoi réir cinneadh um fhilleadh.
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Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Na coinníollacha faoina 
bhféadfaidh Láraonad ETIAS agus Aonaid 
Náisiúnta ETIAS na sonraí a stóráiltear i 
gcórais faisnéise eile de chuid an Aontais 
Eorpaigh chun críocha EITAS a cheadú, ba 
cheart iad a choimirciú le rialacha soiléire 
cruinne i dtaca leis an rochtain atá ag 
Láraonad ETIAS agus ag Aonaid Náisiúnta 
ETIAS ar na sonraí a stóráiltear i gcórais 
faisnéise eile de chuid an Aontais 
Eorpaigh, na cineálacha iarratas agus na 
catagóirí sonraí, agus ba cheart iad sin ar 
fad a theorannú don mhéid atá riachtanach, 
agus dó sin amháin chun a gcuid dualgas a 
fheidhmiú. Ar an dul céanna, na sonraí atá 
stóráilte i gcomhad iarratais ETIAS, níor 
cheart iad a bheith le feiceáil ach ag na 
Ballstáit sin atá ag oibriú sna córais 
faisnéise a bhaineann leis i gcomhréir le 
modúlachtaí a rannpháirtíochta. Mar 
shampla, forálacha an Rialacháin seo a 
bhaineann le Córas Faisnéise Schengen 
agus leis an gCóras Faisnéise Víosaí, is 
forálacha iad a chuireann le forálacha uile 
acquis Schengen, agus tá Cinntí ón 
gComhairle35 ábhartha maidir le cur i 
bhfeidhm fhorálacha acquis Schengen a 
bhaineann le Córas Faisnéise Schengen 
agus leis an gCóras Faisnéise Víosaí.

(10) Na cearta rochtana agus na 
coinníollacha faoina bhféadfaidh Láraonad 
ETIAS agus Aonaid Náisiúnta ETIAS na 
sonraí a stóráiltear i gcórais faisnéise eile 
de chuid an Aontais Eorpaigh chun críocha 
EITAS a cheadú, ba cheart iad a 
choimirciú le rialacha soiléire cruinne i 
dtaca leis an rochtain atá ag Láraonad 
ETIAS agus ag Aonaid Náisiúnta ETIAS 
ar na sonraí a stóráiltear i gcórais faisnéise 
eile de chuid an Aontais Eorpaigh, na 
cineálacha cuardach agus na catagóirí 
sonraí, agus ba cheart iad sin ar fad a 
theorannú don mhéid sin a bhfuil fíorghá 
leis chun a gcuid dualgas a fheidhmiú. Ar 
an dul céanna, na sonraí atá stóráilte i 
gcomhad iarratais ETIAS, níor cheart iad a 
bheith le feiceáil ach ag na Ballstáit sin atá 
ag oibriú sna córais faisnéise a bhaineann 
leis i gcomhréir le módúlachtaí a 
rannpháirtíochta. Mar shampla, forálacha 
an Rialacháin seo a bhaineann le Córas 
Faisnéise Schengen agus leis an gCóras 
Faisnéise Víosaí, is forálacha iad a 
chuireann le forálacha uile acquis 
Schengen agus a bhfuil na Cinntí ón 
gComhairle35 maidir le cur i bhfeidhm 
fhorálacha acquis Schengen a bhaineann le 
Córas Faisnéise Schengen agus leis an 
gCóras Faisnéise Víosaí ábhartha maidir 
leo.

__________________ __________________
35 Cinneadh 2010/365/AE ón gComhairle 
an 29 Meitheamh 2010 i ndáil leis na 
forálacha sin de chuid acquis Schengen a 
bhaineann le Córas Faisnéise Schengen a 
chur i bhfeidhm i bPoblacht na Bulgáire 
agus sa Rómáin (IO L 166, 1.7.2010, 
lch. 17); Cinneadh (AE) 2017/733 ón 

35 Cinneadh 2010/365/AE ón gComhairle 
an 29 Meitheamh 2010 i ndáil leis na 
forálacha sin de chuid acquis Schengen a 
bhaineann le Córas Faisnéise Schengen a 
chur i bhfeidhm i bPoblacht na Bulgáire 
agus sa Rómáin (IO L 166, 1.7.2010, 
lch. 17); Cinneadh (AE) 2017/733 ón 
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gComhairle an 25 Aibreán 2017 i ndáil leis 
na forálacha sin de chuid acquis Schengen 
a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen a 
chur i bhfeidhm i bPoblacht na Cróite, IO 
L 108, 26.4.2017, lch. 31; Cinneadh (AE) 
2017/1908 ón gComhairle an 12 Deireadh 
Fómhair 2017 maidir le forálacha áirithe 
d’acquis Schengen a bhaineann leis an 
gCóras Faisnéise Víosaí i bPoblacht na 
Bulgáire agus sa Rómáin a chur i bhfeidhm 
(IO L 269, 19.10.2017, lgh. 39-43); 
Cinneadh (AE) 2018/934 ón gComhairle 
an 25 Meitheamh 2018 maidir le forálacha 
áirithe d’acquis Schengen a bhaineann leis 
an gCóras Faisnéise Víosaí i bPoblacht na 
Bulgáire agus sa Rómáin a chur i bhfeidhm 
(IO L 165, 2.7.2018, lch. 37).

gComhairle an 25 Aibreán 2017 i ndáil leis 
na forálacha sin de chuid acquis Schengen 
a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen a 
chur i bhfeidhm i bPoblacht na Cróite, IO 
L 108, 26.4.2017, lch. 31; Cinneadh (AE) 
2017/1908 ón gComhairle an 12 Deireadh 
Fómhair 2017 maidir le forálacha áirithe de 
acquis Schengen a bhaineann leis an 
gCóras Faisnéise Víosaí i bPoblacht na 
Bulgáire agus sa Rómáin a chur i bhfeidhm 
(IO L 269, 19.10.2017, lch. 39); 
Cinneadh (AE) 2018/934 ón gComhairle 
an 25 Meitheamh 2018 maidir le forálacha 
áirithe de acquis Schengen a bhaineann leis 
an gCóras Faisnéise Víosaí i bPoblacht na 
Bulgáire agus sa Rómáin a chur i bhfeidhm 
(IO L 165, 2.7.2018, lch. 37).

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe -1 (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Aithris 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1) Cuirtear Aithris 24a nua leis:
(24a) Maidir leis an gcomparáid idir na 
sonraí pearsanta in iarratais ar údarú 
taistil amhail dá dtagraítear in Rialachán 
(AE) 2018/1240 agus na sonraí atá i 
dtaifead, i gcomhad nó i bhfoláireamh 
arna chlárú i gcóras faisnéise nó 
bunachar sonraí de chuid AE, i sonraí de 
chuid Europol nó i mbunachair sonraí de 
chuid Interpol, tá sé bunriachtanach, 
chun go mbeidh sí cruinn agus iontaofa, 
a áirithiú gur sonraí cothrom le dáta agus 
ardcháilíochta iad na sonraí a úsáidtear 
agus a dhéantar a chuardach trí ETIAS. I 
gcomhréir lena hoibleagáidí faoi 
Rialachán (AE) 2019/817, tá ról 
tábhachtach ag Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh chun Bainistiú 
Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais 
Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, 
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Slándála agus Ceartais (eu-LISA) maidir 
le faireachán a dhéanamh ar cháilíocht 
sonraí agus le tuarascálacha rialta 
cáilíochta sonraí a chur i dtoll a chéile 
ionas go mbeidh an Ballstát tionscnaimh 
in ann na sonraí a fhíorú agus aon 
ghníomhaíocht feabhais a bhfuil gá léi a 
dhéanamh. Ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht a dhéanamh ar na 
tuarascálacha rialta cáilíochta sonraí a 
sholáthraíonn eu-LISA faoi Rialachán 
(AE) 2019/817 agus ba cheart dó moltaí a 
éisiúint do na Ballstáit i gcás inarb 
iomchuí.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 1
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) ciallaíonn ‘córais faisnéise eile de 
chuid an Aontais Eorpaigh’ an córas dul 
isteach/imeachta (EES), an Córas Faisnéise 
Víosaí (“VIS”), agus an Córas Faisnéise 
Eorpach um Thaifid Choiriúla — 
náisiúnaigh tríú tíortha (“ECRIS-TCN”).

(28) ciallaíonn ‘córais faisnéise eile de 
chuid an Aontais Eorpaigh’ an córas dul 
isteach/imeachta (‘EES’), an Córas 
Faisnéise Víosaí (‘VIS’), Córas Faisnéise 
Schengen (‘CFS’), Eurodac agus an Córas 
Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla — 
náisiúnaigh tríú tír (‘ECRIS-TCN’).

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 2
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 4 – mír 1 – pointe e

An téacs atá ann Leasú

(e) tacú leis na cuspóirí sin de SIS a 
bhaineann leis na foláirimh maidir le 
náisiúnaigh tríú tír ar diúltaíodh dá gcead 
isteach agus fanacht, leis na foláirimh 
maidir le daoine a bhfuiltear sa tóir orthu 

(e) tacú leis na cuspóirí sin de CFS a 
bhaineann le foláirimh maidir le 
náisiúnaigh tríú tír atá faoi réir diúltú cead 
isteach agus fanachta, foláirimh maidir le 
daoine a bhfuiltear sa tóir orthu lena 
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lena ngabháil chun críocha géillte nó chun 
críocha eiseachadta, foláirimh maidir le 
daoine atá ar iarraidh, foláirimh maidir le 
daoine a bhfuiltear sa tóir orthu chun 
cabhrú le nós imeachta breithiúnach agus 
foláirimh maidir le daoine le haghaidh 
seiceálacha discréideacha nó seiceálacha 
sonracha;

ngabháil chun críocha géillte nó chun 
críocha eiseachadta, foláirimh maidir le 
daoine atá ar iarraidh, foláirimh maidir le 
daoine a bhfuiltear atá á lorg chun cabhrú 
le nós imeachta breithiúnach, foláirimh 
maidir le daoine le haghaidh seiceálacha 
discréideacha nó seiceálacha sonracha 
agus foláireamh maidir le náisiúnaigh 
tríú tír atá faoi réir cinneadh um 
fhilleadh;

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 3
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 6 – mír 3 – fomhír 1a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Go háirithe, oibreoidh Lárchóras ETIAS ar 
bhonn comhpháirteanna chrua-earraí agus 
bhogearraí Lárchóras EES chun stóras 
comhroinnte sonraí céannachta a bhunú 
chun sonraí alfa-uimhriúla céannachta de 
chuid iarrthóirí ETIAS agus náisiúnaigh 
tríú tír atá cláraithe in EES a stóráil. Beidh 
na sonraí alfa-uimhriúla i ndáil le 
hiarratasóirí atá stóráilte sa stóras 
comhroinnte sonraí céannachta ina gcuid 
de Lárchóras ETIAS. [Beidh an stóras 
comhroinnte sonraí céannachta sin ina 
bhonn ag cur chun feidhme an Stóras 
Coitianta Sonraí Céannachta (‘CIR’) a 
bunaíodh leis an Rialachán maidir le hIdir-
inoibritheacht.]

Go háirithe, oibreoidh Lárchóras ETIAS ar 
bhonn chomhpháirteanna chrua-earraí agus 
bhogearraí Lárchóras EES chun stóras 
comhroinnte sonraí céannachta a bhunú 
chun sonraí alfa-uimhriúla céannachta de 
chuid iarrthóirí ETIAS agus náisiúnaigh 
tríú tír atá cláraithe in EES a stóráil. Beidh 
na sonraí alfa-uimhriúla i ndáil le 
hiarratasóirí atá stóráilte sa stóras 
comhroinnte sonraí céannachta ina gcuid 
de Lárchóras ETIAS. Beidh an stóras 
comhroinnte sonraí céannachta sin ina 
bhonn ag cur chun feidhme an Stórais 
Choitinn Sonraí Céannachta (‘CIR’), a 
bunaíodh le hAirteagal 17 de Rialachán 
(AE) 2019/817.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 3
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 6 – mír 3 – fomhír 1b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tá sin gan dochar do shonraí EES agus 
ETIAS a bheith scartha ó thaobh na loighce 
de agus rochtain a bheith orthu mar a 
shainmhínítear sna rialacháin lena 
mbunaítear na córais faisnéise lena 
mbaineann.;

Tá sé sin gan dochar do shonraí EES agus 
ETIAS a choinneáil scartha ó thaobh na 
loighce de a bheith faoi réir rochtana mar a 
shainmhínítear sna rialacháin lena 
mbunaítear na córais faisnéise faoi seach i 
gcomhréir le hAirteagal 18 de Rialachán 
(AE) 2019/817.”;

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 3 a (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 7 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) in Airteagal 7, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
“3a. Soláthróidh Láraonad ETIAS 
tuarascálacha tréimhsiúla don 
Choimisiún agus do eu-Lisa a mhéid a 
bhaineann le hamais bhréige a ghintear 
le linn na huathphróiseála dá dtagraítear 
in Airteagal 20(2). Déanfaidh Láraonad 
ETIAS comhar agus faisnéis a lorg ó 
Aonaid Náisiúnta ETIAS maidir leis an 
méid sin.”;

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 4
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

[Beidh an Idir-inoibritheacht ag brath ar an 
Tairseach Cuardaigh Eorpach (‘ESP’) a 
bunaíodh le hAirteagal 6 de 
Rialachán (AE) 2018/XXX (idir-
inoibritheacht). Le linn idirthréimhse, 

Beidh idir-inoibritheacht ag brath ar ‘ESP’ 
ón dáta a chuirfidh sé tús le hoibríochtaí, 
mar a shainítear in Airteagal 72(1a) de 
Rialachán (AE) 2019/817, chun críocha na 
huathphróiseála dá dtagraítear in 
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sula mbeidh an tairseach cuardaigh 
Eorpach ar fáil, beidh an uathphróiseáil ag 
brath ar uirlis a cheap eu-LISA chun 
críche na míre seo. Úsáidfear an uirlis sin 
mar bhonn ag forbairt agus cur chun 
feidhme ESP, i gcomhréir le hAirteagal 52 
den Rialachán sin].

Airteagal 20, in Airteagal 23, i bpointe 
(c)(ii) d’Airteagal 24(6), in Airteagal 41 
agus i bpointe (b) d’Airteagal 54(1) den 
Rialachán seo.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 4
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 11 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Chun na fíoruithe a dhéanamh dá 
dtagraítear in Airteagal 20(2)(c), (m)(ii) 
agus (o) agus Airteagal 23(1), cuirfidh an 
uathphróiseáil dá dtagraítear in 
Airteagal 11(1) ar chumas Lárchóras 
ETIAS SIS, a bunaíodh le Rialachán (AE) 
2018/1860 (seiceálacha teorann), a 
chuardach i leith na sonraí seo a leanas dá 
dtagraítear in Airteagal 17(2)(a) go (d) 
agus Airteagal 17(2)(k) den Rialachán seo:

4. Chun na fíoruithe a dhéanamh dá 
dtagraítear i bpointí (c), (m)(ii) agus (na) 
d’Airteagal 20(2), agus in Airteagal 23, 
cuirfidh an uathphróiseáil dá dtagraítear in 
Airteagal 11(1) ar chumas Lárchóras 
ETIAS SIS, a bunaíodh le Rialachán (AE) 
2018/18611a (seiceálacha teorann) ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle agus le Rialachán (AE) 
2018/18601b (filleadh) ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle, a chuardach 
i leith na sonraí seo a leanas dá dtagraítear 
in Airteagal 17(2)(a) go (d) agus 
Airteagal 17(2)(k) den Rialachán seo:

__________________
1a Rialachán (AE) Uimh. 2018/1861 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir 
le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a 
bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na 
seiceálacha teorann, lena leasaítear an 
Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú 
Schengen chun feidhme, agus lena 
leasaítear agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (IO 
L 312, 7.12.2018, lch. 14).
1b Rialachán (AE) 2018/1860 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir 
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le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun 
náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go 
neamhdhleathach a fhilleadh (IO L 312, 
7.12.2018, lch. 1).

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 4
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 11 – mír 6 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Chun na fíoruithe a dhéanamh dá 
dtagraítear in Airteagal 20(2)(n), cuirfidh 
an uathphróiseáil dá dtagraítear in 
Airteagal 11(1) ar chumas Lárchóras 
ETIAS sonraí ECRIS-TCN [in CIR] a 
chuardach, a bunaíodh le [Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/XXXX], i leith na sonraí seo a 
leanas dá dtagraítear in Airteagal 17(2)(a) 
go (d) den Rialachán seo:

6. Chun na fíoruithe a dhéanamh dá 
dtagraítear in Airteagal 20(2)(n), cuirfidh 
an uathphróiseáil dá dtagraítear in 
Airteagal 11(1) ar chumas Lárchóras 
ETIAS sonraí ECRIS-TCN in CIR, a 
bunaíodh le Rialachán (AE) 
Uimh. 2019/818*, a chuardach i leith na 
sonraí seo a leanas dá dtagraítear in 
Airteagal 17(2)(a) go (d):

–––––––––––––––

* Rialachán (AE) 2019/818 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir 
le creat a bhunú le haghaidh idir-
inoibritheacht idir córais faisnéise AE i 
réimse an chomhair póilíneachta agus an 
chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn 
agus na himirce agus lena leasaítear 
Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 
2018/1862 agus (AE) 2019/816 (IO L 135, 
22.5.2019, lch. 85).

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 4
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 11 – mír 6 – pointe e a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) tír bhreithe;

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 4
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 11 – mír 8 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8. Is gcás ina n-aimseofar amais, 
cuirfidh an uirlis dá dtagraítear in 
Airteagal 11 na torthaí sa chomhad 
iarratais ar fáil go sealadach do Láraonad 
ETIAS go deireadh an phróisis láimhe de 
bhun Airteagal 22(2) agus Airteagal 23(2). 
Is gcás ina gcomhfhreagraíonn na sonraí a 
cuireadh ar fáil do shonraí an iarratasóra nó 
ina mbeidh amhras ann fós, coinneofar sa 
chomhad iarratais cód aitheantais uathúil 
na sonraí a ghníomhaíochtaigh amas.

8. Is gcás ina n-aimseofar amais, 
déanfaidh ESP rochtain inléite amháin ar 
thorthaí na huathphróiseála sa chomhad 
iarratais a sholáthar go sealadach do 
Láraonad ETIAS go deireadh an phróisis 
láimhe de bhun Airteagal 22(2) agus 
Airteagal 23(2). I gcás ina 
gcomhfhreagraíonn na sonraí a cuireadh ar 
fáil do shonraí an iarratasóra nó ina bhfuil 
amhras ann fós, coinneofar sa chomhad 
iarratais cód aitheantais uathúil na sonraí a 
ghníomhachtaigh amas.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 4
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 11 – mír 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. Gníomhachtófar amas i gcás ina 
gcomhfhreagraíonn na sonraí uile as an 
gcomhad iarratais ETIAS a úsáidfear le 
haghaidh an chuardaigh go hiomlán nó i 
bpáirt do na sonraí atá i dtaifead, 
foláireamh nó comhad sna córais eile de 
chuid an Aontais Eorpaigh a cuardaíodh. 
Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme, an 
comhfhreagras i bpáirt a shainmhíniú, lena 

9. Gníomhachtófar amas i gcás ina 
gcomhfhreagraíonn na sonraí uile as 
comhad iarratais ETIAS a úsáidtear le 
haghaidh an chuardaigh go hiomlán nó i 
bpáirt do na sonraí atá i dtaifead, 
foláireamh nó comhad sna córais eile de 
chuid an Aontais Eorpaigh a ceadaítear. 
Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur 
chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 89 chun comhfhreagras i bpáirt 
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n-áirítear leibhéal dóchúlachta. a shainmhíniú, lena n-áirítear leibhéal 
dóchúlachta chun srian a chur leis an líon 
amas bréige.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 5
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 11a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críche Airteagal 6, Airteagal 14 agus 
Airteagal 17 de Rialachán (AE) 
Uimh. 2017/2226, cuardófar agus 
iompórtálfar le próiseas uathoibríoch, agus 
bonneagar cumarsáide sláine 
Airteagal 6(2)(d) den Rialachán seo á 
úsáid, an fhaisnéis dá dtagraítear in 
Airteagal 47(2) den Rialachán seo chomh 
maith le huimhir an iarratais agus deireadh 
na tréimhse bailíochta atá ag údarú taistil ó 
ETIAS as Lárchóras ETIAS agus 
nuashonrófar an taifid isteach/amach in 
EES dá réir.”;

Chun críche Airteagail 6, 14, 17 agus 18 
de Rialachán (AE) Uimh. 2017/2226, 
cuardófar agus iompórtálfar le próiseas 
uathoibrithe, agus bonneagar cumarsáide 
sláine phointe (d) d’Airteagal 6(2) den 
Rialachán seo á úsáid, an fhaisnéis dá 
dtagraítear in Airteagal 47(2) den 
Rialachán seo chomh maith le huimhir an 
iarratais agus deireadh na tréimhse 
bailíochta atá ag údarú taistil ó ETIAS as 
Lárchóras ETIAS agus nuashonrófar an 
taifead isteach/amach nó an taifead ar 
dhiúltú cead isteach in EES dá réir.”;

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 6
Rialachán (AE) 2018/1240
 Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun críche mhír 1, tá comhaontú 
comhoibrithe le déanamh idir an tAontas 
Eorpach agus INTERPOL. Leis an 
gcomhaontú comhoibrithe sin forálfar 
maidir leis na módúlachtaí a bhainfidh le 
sonraí a mhalartú agus coimircí chun 
sonraí pearsanta a chosaint.

2. Mura ndéantar cur chun feidhme 
mhír 1 trí bhíthin comhaontú comhair a 
áirithiú, ní chuardóidh ETIAS bunachair 
sonraí Interpol.

Leasú 20
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 6 a (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 20 – mír 2 – fomhír 1

An téacs atá ann Leasú

(6a) in Airteagal 20(2), cuirtear an 
méid seo a leanas in ionad na chéad 
fhomhíre: 

2. Seolfaidh Lárchóras ETIAS cuardach trí 
úsáid a bhaint as ESP chun na sonraí 
ábhartha dá dtagraítear i bpointí (a), (aa), 
(b), (c), (d), (f), (g), (j), (k) agus (m) 
d’Airteagal 17(2) agus in Airteagal 17(8) a 
chur i gcomparáid leis na sonraí atá i 
dtaifead, comhad nó foláireamh atá 
cláraithe i gcomhad iarratais atá stóráilte i 
Lárchóras ETIAS, CFS, EES, VIS, 
Eurodac, sonraí Europol agus bunachar 
sonraí Interpol SLTD agus TDAWN.

“2. Seolfaidh Lárchóras ETIAS cuardach 
trí úsáid a bhaint as ESP chun na sonraí 
ábhartha dá dtagraítear i bpointí (a), (aa), 
(b), (c), (d), (f), (g), (j), (k) agus (m) 
d’Airteagal 17(2) agus in Airteagal 17(8) a 
chur i gcomparáid leis na sonraí atá i 
dtaifead, comhad nó foláireamh atá 
cláraithe i gcomhad iarratais atá stóráilte i 
Lárchóras ETIAS, CFS, EES, VIS, 
Eurodac, ECRIS-TCN, sonraí Europol 
agus bunachair sonraí SLTD agus 
TDAWN Interpol.”;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 7
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 20 – mír 2 – fomhír 2 – pointe n

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(n) an gcomhfhreagraíonn an t-
iarratasóir do dhuine a bhfuil a shonraí ar 
taifead in ECRIS-TCN de bharr coireanna 
sceimhlitheoireachta nó coireanna coiriúla 
tromchúiseacha eile.

(n) an gcomhfhreagraíonn an t-
iarratasóir do dhuine a bhfuil a shonraí ar 
taifead in ECRIS-TCN de bharr ciontú le 
linn an 20 bliain roimhe sin i gcionta 
sceimhlitheoireachta nó de bharr ciontú le 
linn na 10 mbliana roimhe sin in aon 
chionta coiriúla tromchúiseacha eile mar a 
liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le 
Rialachán (AE) 2018/1240, i gcás ina 
bhfuil na cionta coiriúla sin inphionóis 
faoin dlí náisiúnta le pianbhreith 
choimeádta nó le hordú coinneála go 
ceann uastréimhse trí bliana ar a laghad;
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Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 7 a (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 20 – mír 2 – fomhír 2 – pointe n a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) in Airteagal 20(2), cuirtear an 
pointe seo a leanas leis:
“(na) cibé atá an t-iarratasóir faoi réir 
foláireamh maidir le filleadh arna iontráil 
in CFS”.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 9 – pointe a a (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 23 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) cuirtear an pointe seo a leanas 
leis:
“(ca) foláireamh maidir le náisiúnaigh 
tríú tír atá faoi réir cinneadh um 
fhilleadh”;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 9 – pointe b
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 23 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina dtuairiscítear leis an 
gcomparáid dá dtagraítear i mír 1 amas 
amháin nó roinnt amas, cuirfidh Lárchóras 
ETIAS fógra uathoibrithe chuig Lárionad 
ETIAS. Fíoróidh Lárionad ETIAS an 
gcomhfhreagraíonn sonraí pearsanta an 
iarratasóra do na sonraí pearsanta atá san 

2. I gcás ina dtuairiscítear leis an 
gcomparáid dá dtagraítear i mír 1 amas 
amháin nó roinnt amas, cuirfidh Lárchóras 
ETIAS fógra uathoibrithe chuig Láraonad 
ETIAS. Nuair a gheobhaidh sé fógra beidh 
rochtain shealadach ag Láraonad ETIAS 
ar an gcomhad iarratais agus aon chomhaid 
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fholáireamh a spreag an t-amas sin agus, i 
gcás ina ndeimhnítear comhfhreagras, 
cuirfidh Lárchóras ETIAS fógra 
uathoibrithe chuig Biúró SIRENE an 
Bhallstáit sin a chuir an foláireamh isteach. 
Fíoróidh Biúró SIRENE lena mbaineann 
arís eile an gcomhfhreagraíonn sonraí 
pearsanta an iarratasóra do na sonraí 
pearsanta atá san fholáireamh a spreag an t-
amas agus déanfaidh sé aon ghníomhaíocht 
leantach is iomchuí.

iarratais atá nasctha leis chun a fhíorú an 
gcomhfhreagraíonn sonraí pearsanta an 
iarratasóra do na sonraí pearsanta atá san 
fholáireamh a ghníomhaíochtaigh an t-
amas sin agus, i gcás ina ndeimhneofar go 
bhfuil comhfhreagras ann, cuirfidh 
Lárchóras ETIAS fógra uathoibríoch chuig 
Biúró SIRENE an Bhallstáit sin a chuir an 
foláireamh isteach. Fíoróidh Biúró 
SIRENE lena mbaineann arís eile an 
gcomhfhreagraíonn sonraí pearsanta an 
iarratasóra do na sonraí pearsanta atá san 
fholáireamh a ghníomhaíochtaigh an t-
amas agus déanfaidh sé aon ghníomhaíocht 
leantach is iomchuí.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 10
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 25a – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) Airteagal 4 de Rialachán (AE) 
2018/1860 (fillteacha);

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 10
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 25a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Lena chois sin, beidh rochtain ag 
Aonaid Náisiúnta ETIAS ar na cláir taifead 
choireachta náisiúnta chun an fhaisnéis a 
fháil faoi na náisiúnaigh tríú tír agus na 
daoine gan stát atá ciontaithe i gcoir 
sceimhlitheoireachta nó i gcion choireachta 
thromchúiseach eile chun na gcríoch dá 
dtagraítear i mír 1.

2. A mhéid is mar thoradh ar fhíorú 
faoi phointe (n) d’Airteagal 20(2) gur ann 
d’amas, beidh rochtain ag foireann chuí-
údaraithe Aonaid Náisiúnta ETIAS, i 
gcomhréir leis an dlí náisiúnta, ar chláir 
náisiúnta na dtaifead coiriúil de chuid a 
mBallstát faoi seach chun an fhaisnéis a 
fháil faoi na náisiúnaigh tríú tír agus na 
daoine gan stát atá ciontaithe i gcion 
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sceimhlitheoireachta nó i gcion coireachta 
ar bith eile a liostaítear san Iarscríbhinn a 
ghabhann leis an Rialachán seo chun na 
gcríoch dá dtagraítear i mír 1.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 11 a (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 26 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) in Airteagal 26, cuirtear an mhír 
seo a leanas isteach:
“3a. I gcás amas maidir le Filleadh 
CFS, déanfaidh Aonad náisiúnta ETIAS 
an Bhallstáit a bhfuil an t-iarratas á 
phróiseáil aige an méid seo a leanas:
(a) i gcás ina mbeidh toirmeasc ar 
theacht isteach ag gabháil leis an 
gcinneadh um fhilleadh, déanfaidh sé an 
méid sin a chur in iúl láithreach don 
Bhallstát eisiúna, trí fhaisnéis 
fhorlíontach a mhalartú. Scriosfaidh an 
Ballstát eisiúna láithreach an foláireamh 
maidir le filleadh agus eiseoidh sé 
foláireamh maidir le teacht isteach agus 
fanacht a dhiúltú de bhun phointe (b) 
d’Airteagal 24(1) de Rialachán (AE) 
2018/1861
(b) i gcás nach mbeidh toirmeasc ar 
theacht isteach ag gabháil leis an 
gcinneadh um fhilleadh, déanfaidh sé an 
méid sin a chur in iúl láithreach don 
Bhallstát eisiúna, trí fhaisnéis 
fhorlíontach a mhalartú, chun go 
bhféadfaidh an Ballstát eisiúna an 
foláireamh maidir le filleadh a scriosadh 
gan mhoill.”;

Leasú 28
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 11 b (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 38 – mír 2 – pointe c

An téacs atá ann Leasú

(11b) in Airteagal 38(2), cuirtear an 
méid seo a leanas in ionad phointe (c):

(c) ráiteas maidir leis na forais ar ar 
diúltaíodh an t-údarú taistil, tríd n forais is 
infheidhme as measc na gceann a 
liostaítear in Airteagal 37(1) agus (2) a 
chur in iúl ionas go mbeidh an t-iarratasóir 
in ann achomharc a thaisceadh;

“(c)  ráiteas maidir leis na forais ar ar 
diúltaíodh an t-údarú taistil, ina léireofar na 
forais is infheidhme as measc na gceann a 
liostaítear in Airteagal 37(1) agus (2), lena 
n-áirítear faisnéis maidir le cibé acu córas 
nó córais faisnéise a ghníomhaíochtaigh 
amas nó amais ba chúis le diúltú an 
iarratais, ionas go mbeidh an t-iarratasóir 
in ann achomharc a thaisceadh; Beidh sé 
sin gan dochar d’aon teorainneacha leis 
an gceart chun faisnéise mar a 
bhunaítear faoi dhlí an Aontais.”;

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 12 a (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 46 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(12a) leasaítear Airteagal 46 mar a 
leanas:
(a) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 1:

1. Sa chás nach bhfuil sé indéanta, ar 
chúiseanna teicniúla, an t-iarratas dá 
dtagraítear in Airteagal 45(1) a dhéanamh, 
de bharr gur chlis ar chuid ar bith de chóras 
faisnéise ETIAS, déanfar na hiompróirí a 
dhíolmhú ón oibleagáid a fhíorú má tá 
údarú bailí taistil ag taistealaí. I gcás ina 
mbraithfidh eu-LISA an cliseadh sin, 
tabharfaidh Láraonad ETIAS fógra faoi do 
na hiompróirí. Tabharfaidh sé fógra do na 
hiompróirí a luaithe a chuirfear an cliseadh 

“1. I gcás nach bhfuil sé indéanta, ar 
chúiseanna teicniúla, an cuardach dá 
dtagraítear in Airteagal 45(1) a dhéanamh, 
de bharr gur chlis ar chuid ar bith de chóras 
faisnéise ETIAS, déanfar na hiompróirí a 
dhíolmhú ón oibleagáid a fhíorú an bhfuil 
údarú bailí taistil ag taistealaí. I gcás ina 
mbraithfidh eu-LISA cliseadh den sórt sin, 
tabharfaidh Láraonad ETIAS fógra faoi do 
na hiompróirí. Tabharfaidh sé fógra freisin 
do na hiompróirí a luaithe a chuirfear an 
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ina cheart freisin. I gcás ina mbraithfidh na 
hiompróirí an cliseadh sin, féadfaidh siad 
fógra a thabhairt do Láraonad ETIAS faoi.

cliseadh ina cheart. I gcás ina mbraithfidh 
na hiompróirí cliseadh den sórt sin, 
tabharfaidh siad fógra do Láraonad ETIAS 
faoi.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 12 b (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 46 – mír 4 a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cuirtear an mhír seo a leanas 
isteach:

“4a. Déanfaidh Láraonad ETIAS 
tacaíocht oibríochtúil a thabhairt 
d’iompróirí maidir le míreanna 1 agus 3 
den Airteagal seo. Bunóidh Láraonad 
ETIAS nósanna imeachta chun an 
tacaíocht sin a thabhairt i mBuan-
nósanna Imeachta Oibríochta. Déanfaidh 
an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha 
cur chun feidhme, cineál agus méid na 
tacaíochta a bheidh le tabhairt agus na 
modhanna lena dtabharfar an tacaíocht 
sin a shonrú.”;

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 13 – pointe a
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 88 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) leasuithe ba ghá a chur ar na 
gníomhartha dlíthiúla lena mbunaítear na 
córais faisnéise sin de chuid an Aontais 
Eorpaigh da dtagraítear in Airteagal 11 
lena mbunófar an idir-inoibritheacht, de 
réir bhrí Airteagal 11 den Rialachán seo, le 
Córas Faisnéise ETIAS, tá na leasuithe sin 
tagtha i bhfeidhm, cé is moite den 

(a) leasuithe ba ghá a chur ar na 
gníomhartha dlíthiúla lena mbunaítear na 
córais faisnéise sin de chuid an Aontais 
Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 11 
lena mbunófar an idir-inoibritheacht, de 
réir bhrí Airteagal 11 den Rialachán seo, le 
Córas Faisnéise ETIAS, tá na leasuithe sin 
tagtha i bhfeidhm, cé is moite den 
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athmhúnlú ar Eurodac; athmhúnlú ar Rialachán (AE) Uimh. 
603/2013 (Eurodac);

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 13 – pointe c
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 88 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Tosófar ar an idir-inoibritheacht dá 
dtagraítear in Airteagal 11 le ECRIS-TCN 
nuair a chuirfear [CIR] ar obair agus tá sin 
sceidealaithe do 2022. Tosófar ar 
oibríochtaí ETIAS cibé acu a bheidh nó 
nach mbeidh an idir-inoibritheacht sin le 
ECRIS-TCN curtha ar bun.

6. Tosófar ar an idir-inoibritheacht dá 
dtagraítear in Airteagal 11 le ECRIS-TCN 
nuair a chuirfear CIR ar obair.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 13 – pointe c
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 88 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Tosóidh ETIAS ar a oibríochtaí 
cibé acu a bheidh nó nach mbeidh 
comhaontú comhoibrithe idir an tAontas 
Eorpach agus INTERPOL, dá dtagraítear 
in Airteagal 12(2) tugtha i gcrích agus 
cibé acu is féidir nó nach féidir bunachair 
sonraí Interpol a chuardach.

7. Tosóidh ETIAS ar a chuid 
oibríochtaí gan beann ar cibé acu is féidir 
nó nach féidir bunachair sonraí Interpol a 
chuardach.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 13 a – pointe a (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 89 – mír 2
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An téacs atá ann Leasú

(13a) leasaítear Airteagal 89 mar a 
leanas:
(a) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 2:

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 6(4), Airteagal 
17(3), (5) agus (6), Airteagail 18(4), 27(3), 
Airteagal 31, Airteagail 33(2), 36(4), 39(2), 
54(2), Airteagal 83(1) agus (3) agus 
Airteagal 85(3) a thabhairt don Choimisiún 
go ceann tréimhse 5 bliana ó 9 Deireadh 
Fómhair 2018. Déanfaidh an Coimisiún, 
tráth nach déanaí ná naoi mí roimh 
dheireadh na tréimhse cúig bliana, 
tuarascáil a tharraingt suas maidir le 
tarmligean na cumhachta. Déanfar 
tarmligean na cumhachta a fhadú go 
hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.

‘2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 6(4), Airteagal 
11(9), Airteagal 17(3), (5) agus (6), 
Airteagail 18(4), 27(3), Airteagal 31, 
Airteagail 33(2), 36(4), 39(2), 54(2), 
Airteagal 83(1) agus (3) agus Airteagal 
85(3) a thabhairt don Choimisiún go ceann 
tréimhse 5 bliana ón 9 Deireadh 
Fómhair 2018. Déanfaidh an Coimisiún, 
tráth nach déanaí ná naoi mí roimh 
dheireadh na tréimhse cúig bliana, 
tuarascáil a tharraingt suas maidir le 
tarmligean na cumhachta. Déanfar 
tarmligean na cumhachta a fhadú go 
hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.’;

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 13 a – pointe b (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 89 – mír 3

An téacs atá ann Leasú

(b) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 3:

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an 
Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 6(4), Airteagal 
17(3), (5) agus (6), Airteagail 18(4), 27(3), 
Airteagal 31, Airteagail 33(2), 36(4), 39(2), 
54(2), Airteagal 83(1) agus (3) agus 
Airteagal 85(3) a chúlghairm tráth ar bith. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 

“3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an 
Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 6(4), Airteagal 
11(9), Airteagal 17(3), (5) agus (6), 
Airteagail 18(4), 27(3), Airteagal 31, 
Airteagail 33(2), 36(4), 39(2), 54(2), 
Airteagal 83(1) agus (3) agus Airteagal 
85(3) a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh 



RR\1220510GA.docx 25/43 PE655.702v02-00

GA

dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. 
Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú 
an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.

cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh 
deireadh a chur le tarmligean na cumhachta 
atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 
éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 
chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.”;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 13 a – pointe c (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 89 – mír 6

An téacs atá ann Leasú

(c) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 6:

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 6(4), Airteagal 
17(3), (5) nó (6), Airteagal 18(4), 27(3), 
Airteagal 31, Airteagail 33(2), 36(4), 39(2), 
54(2), Airteagal 83(1) nó (3) nó Airteagal 
85(3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh 
aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na 
hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de 
thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin 
ngníomh sin a bheith tugtha do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle nó más 
rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go 
mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don 
Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon 
agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá 
mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa 
nó na Comhairle.

“6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 6(4), Airteagal 
11(9), Airteagal 17(3), (5) nó (6), Airteagal 
18(4), Airteagal 27(3), Airteagal 31, 
Airteagail 33(2), 36(4), 39(2), 54(2), 
Airteagal 83(1) nó (3) nó Airteagal 85(3) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
bheith tugtha do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar 
an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.”;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – pointe 13 b (nua)
Rialachán (AE) 2018/1240
Airteagal 92 – mír 5 – pointe -a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13b) In Airteagal 92(5), cuirtear an 
pointe seo a leanas isteach:
“(-a) ECRIS-TCN a chuardach trí 
ETIAS;”;

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is ag foireann chuí-údaraithe údarás 
gach Ballstáit atá inniúil chun na gcríoch a 
leagtar síos in Airteagail 15 go 22, agus ag 
foireann chuí-údaraithe údaráis náisiúnta 
gach Ballstáit, lena n-áirítear baill foirne 
chuí-údaraithe Aonaid Náisiúnta ETIAS, 
arna n-ainmniú de bhun Airteagal 8 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle*, agus chomhlachtaí an 
Aontais atá inniúil chun na gcríoch a 
leagtar síos in [Airteagal 20 agus 
Airteagal 21 de Rialachán 2018/xx maidir 
le hidir-inoibritheacht] agus acusan 
amháin, a bheidh rochtain ar VIS chun na 
sonraí a cheadú, agus é teoranta dá mhéid a 
bheidh na sonraí de dhíth chun a dtascanna 
a fheidhmiú de réir na gcríoch sin, agus i 
gcomhréir leis na cuspóirí a bheidh le baint 
amach.

2. Is ag foireann chuí-údaraithe 
Láraonad ETIAS agus ag foireann chuí-
údaraithe údarás gach Ballstáit, lena n-
áirítear foireann chuí-údaraithe údaráis 
gach Ballstáit, lena n-áirítear foireann chuí-
údaraithe Aonaid Náisiúnta ETIAS, arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle*, atá inniúil chun na gcríoch a 
leagtar síos in Airteagal 6a agus 6b, in 
Airteagail 15 go 22, agus in Airteagal 22g 
agus atá inniúil maidir le foireann chuí-
údaraithe údaráis náisiúnta gach Ballstáit 
agus ghníomhaireachtaí an Aontais atá 
inniúil chun na gcríoch a leagtar síos in 
Airteagal 20 agus in Airteagal 21 de 
Rialachán (AE) 2019/817 maidir le hidir-
inoibritheacht, agus acusan amháin, a 
bheidh rochtain ar VIS chun na sonraí a 
cheadú, agus é teoranta dá mhéid a bheidh 
na sonraí de dhíth chun a gcúraimí a 
fheidhmiú de réir na gcríoch sin, agus 
comhréireach leis na cuspóirí a bheidh á 
saothrú.
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Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008
Airteagal 18b – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ó thús oibríochtaí ETIAS, dá 
bhforáiltear in Airteagal 88(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, beidh 
CS-VIS’ nasctha leis an uirlis dá 
dtagraítear in Airteagal 11 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 chun an 
uathphróiseáil dá dtagraítear san Airteagal 
sin a chumasú.

1. Ó thús oibríochtaí ETIAS, dá 
bhforáiltear in Airteagal 88(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, beidh 
‘CS-VIS’ nasctha le ESP chun an 
uathphróiseáil dá dtagraítear san Airteagal 
sin a chumasú.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008
Airteagal 18b – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun na fíoruithe a dhéanamh dá 
dtagraítear i bpointe (i) d’Airteagal 20(2)de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, 
úsáidfidh Lárchóras ETIAS an uirlis dá 
dtagraítear in Airteagal 11 den Rialachán 
sin chun na sonraí in ETIAS a chur i 
gcomparáid leis na sonraí in VIS, i 
gcomhréir le hAirteagal 11(8) den 
Rialachán sin, agus na comhfhreagrachtaí a 
liostaítear sa tábla in Iarscríbhinn II á n-
úsáid aige.

Chun na fíoruithe a dhéanamh dá 
dtagraítear i bpointe (i) d’Airteagal 20(2) 
de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, 
úsáidfidh Lárchóras ETIAS ESP sin chun 
na sonraí in ETIAS a chur i gcomparáid 
leis na sonraí in VIS, i gcomhréir le 
hAirteagal 11(8) den Rialachán sin, agus 
na comhfhreagrais a liostaítear sa tábla in 
Iarscríbhinn II á n-úsáid aige.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008
Airteagal 18c – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh an ceart ag Láraonad ETIAS, 
arna bhunú laistigh den Ghníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, chun 
críche na gcúraimí a thugtar dó le 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 a chur i 
gcrích, sonraí ábhartha in VIS a rochtain 
agus a chuardach i bhformáid inléite 
amháin agus i gcomhréir le 
hAirteagal 11(8) den Rialachán sin.

1. Beidh an ceart ag Láraonad ETIAS, 
arna bhunú laistigh den Ghníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, chun 
críche na cúraimí a thugtar dó le 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 a chur i 
gcrích, sonraí ábhartha in VIS a rochtain 
agus a chuardach i gcomhréir le 
hAirteagal 11(8) den Rialachán sin.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008
Airteagal 18c – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina ndeimhneofar le fíorú 
arna dhéanamh ag Láraonad ETIAS go 
bhfuil comhfhreagras ann idir sonraí ar 
taifead sa chomhad iarratais ETIAS agus 
sonraí in EES nó ina mbeidh amhras ann 
fós, beidh feidhm ag an nós imeachta a 
leagtar síos in Airteagal 26 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, gan 
dochar d’Airteagal 24 de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240.

2. I gcás ina ndeimhneofar le fíorú 
arna dhéanamh ag Láraonad ETIAS i 
gcomhréir le hAirteagal 22 de Rialachán 
(AE) 2018/1240 go bhfuil comhfhreagras 
ann idir sonraí ar taifead i gcomhad 
iarratais ETIAS agus sonraí in VIS nó i 
gcás ina mbeidh amhras ann fós, beidh 
feidhm ag an nós imeachta a leagtar amach 
in Airteagal 26 de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008
Airteagal 18d – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh Aonaid Náisiúnta 
ETIAS VIS a cheadú leis na sonraí alfa-

1. Déanfaidh Aonaid Náisiúnta 
ETIAS amhail dá dtagraítear in 



RR\1220510GA.docx 29/43 PE655.702v02-00

GA

uimhriúil céanna a úsáidtear le haghaidh na 
próiseála uathoibríoch dá dtagraítear in 
Airteagal 18b(2).

Airteagal 8(1) de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240 VIS a cheadú leis na 
sonraí alfa-uimhriúla céanna a úsáidtear le 
haghaidh na huathphróiseála dá dtagraítear 
in Airteagal 18b(2) den Rialachán seo.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008
Airteagal 18d – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh rochtain ag Aonaid Náisiúnta 
ETIAS, arna n-ainmniú de bhun 
Airteagal 8(1) de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240, ar VIS agus agus 
féadfaidh siad é a cheadú, i bhformáid 
inléite amháin, chun iarratais a scrúdú ar 
údarú taistil de bhun Airteagal 8(2) den 
Rialachán sin. Féadfaidh Aonaid Náisiúnta 
ETIAS na sonraí a cheadú dá dtagraítear in 
Airteagail 9 go dtí 14 den Rialachán seo.

2. Beidh rochtain shealadach ag 
Aonaid Náisiúnta ETIAS ar VIS chun é a 
cheadú, i bhformáid inléite amháin, chun 
iarratais a scrúdú ar údarú taistil de bhun 
Airteagal 8(2) den Rialachán sin. 
Féadfaidh Aonaid Náisiúnta ETIAS na 
sonraí a cheadú dá dtagraítear in Airteagail 
9 go dtí 14 den Rialachán seo.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008
Airteagal 34a – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Logaí a choinneáil Logaí a choinneáil chun críocha idir-
inoibritheacht le ETIAS

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4
Rialachán (AE) 2019/816
Iarscríbhinn II – Tabla – ró 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Sonraí Airteagal 17(2) de Sonraí VIS atá comhfhreagrach agus dá 
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Rialachán 2018/1240 arna seoladh ag 
Lárchóras ETIAS

dtagraítear in Airteagal 9(4) den Rialachán 
seo ar cheart ETIAS a sheiceáil ina leith

Leasú

Sonraí Airteagal 17(2) de 
Rialachán 2018/1240 arna seoladh ag 
Lárchóras ETIAS

Sonraí ECRIS-TCN atá comhfhreagrach 
agus dá dtagraítear in Airteagal 9(4) den 
Rialachán seo in CIR, a mbeidh sonraí in 
ETIAS le seiceáil ina leith.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) 2017/2226
Airteagal 8a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le huathphróiseas, ina n-úsáidfear 
bonneagar cumarsáide sláine 
Airteagal 6(2)(d) de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240, is féidir le EES an 
taifead isteach/amach nó an taifead diúltú 
teacht isteach atá ag náisiúnach tríú tír atá 
díolmhaithe ón gceanglas víosa in EES i 
gcomhréir le hAirteagal 14 agus 
Airteagal 17a chruthú nó a nuashonrú den 
Rialachán seo.

Le huathphróiseas, ina n-úsáidfear 
bonneagar cumarsáide sláine 
Airteagal 6(2)(d) de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240, is féidir le EES an 
taifead isteach/amach nó an taifead diúltú 
teacht isteach atá ag náisiúnach tríú tír atá 
díolmhaithe ón gceanglas víosa in EES i 
gcomhréir le hAirteagail 14, 17 agus 18 a 
chruthú nó a nuashonrú den Rialachán seo.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) 2017/2226
Airteagal 8a – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina gcruthófar taifead isteach/amach 
le haghaidh náisiúnach atá díolmhaithe ón 
gceanglas víosa, is féidir le Lárchóras EES 
an méid seo a leanas a dhéanamh leis an 
uathphróiseas:

I gcás ina gcruthófar taifead isteach/amach 
nó taifead ar dhiúltú cead isteach le 
haghaidh náisiúnach atá díolmhaithe ón 
gceanglas víosa, is féidir le Lárchóras EES 
an méid seo a leanas a dhéanamh leis an 
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uathphróiseas:

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) 2017/2226
Airteagal 8a – mír 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) an taifead ar dhiúltú cead isteach 
in EES a nuashonrú i gcomhréir le pointe 
(b) d’Airteagal 18(1) den Rialachán seo.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) 2017/2226
Airteagal 8b – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ó thús oibríochtaí ETIAS, dá 
bhforáiltear in Airteagal 88(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, beidh 
Lárchóras EES nasctha leis an uirlis dá 
dtagraítear in Airteagal 11 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 chun an 
uathphróiseáil dá dtagraítear san Airteagal 
sin a chumasú.

1. Ó thús oibríochtaí ETIAS, amhail 
dá bhforáiltear in Airteagal 88(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, beidh 
Lárchóras ETIAS nasctha le ESP chun an 
uathphróiseáil dá dtagraítear san Airteagal 
sin a chumasú.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) 2017/2226
Airteagal 8b – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun na fíoruithe a dhéanamh dá 
dtagraítear i bpointe (g) agus pointe (h) 
d’Airteagal 20(2) de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240, úsáidfidh Lárchóras 

Chun leanúint ar aghaidh leis na fíoruithe 
dá dtagraítear i bpointí (g) agus (h) 
d’Airteagal 20(2) de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240, úsáidfidh Lárchóras 
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ETIAS an uirlis dá dtagraítear in 
Airteagal 11 den Rialachán sin chun na 
sonraí in ETIAS a chur i gcomparáid leis 
na sonraí in VIS, i gcomhréir le 
hAirteagal 11(8) den Rialachán sin, agus 
na comhfhreagrachtaí a liostaítear sa tábla 
in Iarscríbhinn III á n-úsáid aige.

ETIAS ESP chun na sonraí in ETIAS a 
chur i gcomparáid leis na sonraí in EES, i 
gcomhréir le hAirteagal 11(8) den 
Rialachán sin, agus na comhfhreagrais a 
liostaítear sa tábla in Iarscríbhinn III á n-
úsáid aige.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 5
Rialachán (AE) 2017/2226
Airteagal 25a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh an ceart ag Láraonad ETIAS, 
arna bhunú laistigh den Ghníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, chun 
críche na gcúraimí a thugtar dó le 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 a chur i 
gcrích, sonraí ábhartha in VIS a rochtain 
agus a chuardach i bhformáid inléite 
amháin agus i gcomhréir le 
hAirteagal 11(8) den Rialachán sin.

1. Beidh an ceart ag Láraonad ETIAS, 
arna bhunú laistigh den Ghníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, chun 
críche na cúraimí a thugtar dó le 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 a chur i 
gcrích, sonraí in EES a rochtain agus a 
chuardach i gcomhréir le hAirteagal 11(8) 
den Rialachán sin.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 5
Rialachán (AE) 2017/2226
Airteagal 25a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina ndeimhneofar le fíorú 
arna dhéanamh ag Láraonad ETIAS go 
bhfuil comhfhreagras ann idir sonraí ar 
taifead sa chomhad iarratais ETIAS agus 
sonraí in EES nó ina mbeidh amhras ann 
fós, beidh feidhm ag an nós imeachta a 
leagtar síos in Airteagal 26 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240.

2. I gcás ina ndeimhneofar le fíorú 
arna dhéanamh ag Láraonad ETIAS faoi 
Airteagal 22 de Rialachán (AE) 
2018/1240 go bhfuil comhfhreagras ann 
idir sonraí ar taifead i gcomhad iarratais 
ETIAS agus sonraí in VIS nó i gcás ina 
mbeidh amhras ann fós, beidh feidhm ag 
an nós imeachta a leagtar amach in 
Airteagal 26 de Rialachán (AE) 
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Uimh. 2018/1240.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 6
Rialachán (AE) 2017/2226
Airteagal 28 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní fhéadfar sonraí arna n-aisghabháil as 
EES de bhun Airteagail 24, 25, 26 agus 27 
a choinneáil i gcomhaid náisiúnta ná ní 
fheadfar comhaid agus sonraí arna n-
aisghabháil as EES de bhun Airteagal 25a a 
choinneáil in iarratas ó ETIAS ach amháin 
nuair is gá sin i gcás aonair, i gcomhréir 
leis an gcuspóir lenar aisghabhadh iad agus 
i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais, go 
háirithe an dlí maidir le cosaint sonraí, 
agus ní fhéadfar iad a choinneáil níos faide 
ná mar is gá sa chás aonair sin.

Ní fhéadfar sonraí arna n-aisghabháil as 
EES de bhun Airteagail 24, 25, 26 agus 27 
a choinneáil i gcomhaid náisiúnta ná ní 
fhéadfar comhaid agus sonraí arna n-
aisghabháil as EES de bhun Airteagal 25a a 
choinneáil i gcomhaid iarratais ETIAS ach 
amháin i gcás inar gá sin i gcás aonair, i 
gcomhréir leis an gcuspóir ar chuige a 
aisghabhadh iad, agus i gcomhréir le dlí 
ábhartha an Aontais, go háirithe an dlí 
maidir le cosaint sonraí, agus ní fhéadfar 
iad a choinneáil níos faide ná mar is 
fíorghá don chás aonair sin.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 8
Rialachán (AE) 2019/816
Iarscríbhinn II – Tabla – ró 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Sonraí Airteagal 17(2) de 
Rialachán 2018/1240 arna seoladh ag 
Lárchóras ETIAS

Sonraí EES atá comhfhreagrach agus dá 
dtagraítear in Airteagal 17(1)(a) den 
Rialachán seo, ar cheart sonraí ETIAS a 
sheiceáil ina leith

Leasú

Sonraí Airteagal 17(2) de 
Rialachán 2018/1240 arna seoladh ag 
Lárchóras ETIAS

Sonraí comhfhreagracha ECRIS-TCN 
phointe (a) d’Airteagal 17(1) den 
Rialachán seo, a mbeidh na sonraí in 
ETIAS le seiceáil ina leith.
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Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1
Rialachán (AE) 2018/1861
Airteagal 18a – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Logaí a choinneáil chun críche na hidir-
inoibritheachta le ETIAS de réir bhrí 
Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 
2018/1240

Logaí a choinneáil chun críche idir-
inoibritheacht le ETIAS

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) 2018/1861
Airteagal 34 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) próiseáil láimhe ar iarratais ETIAS 
ag Aonad Náisiúnta ETIAS, de bhun 
Airteagal 8 de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240.

(h) próiseáil láimhe ar iarratais ETIAS 
ag Aonad Náisiúnta ETIAS, de bhun 
Airteagal 8 de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) 2018/1861
Airteagal 36a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh an ceart ag Láraonad ETIAS, 
arna bhunú laistigh den Ghníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, chun 
críche na gcúraimí a thugtar dó le 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 a chur i 
gcrích, sonraí ábhartha arna n-iontráil in 
SIS a rochtain agus a chuardach. Beidh 
feidhm ag forálacha Airteagal 36(4)-(8) 

1. Beidh an ceart ag Láraonad ETIAS, 
arna bhunú laistigh den Ghníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, chun 
críche na cúraimí a thugtar dó le 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 a chur i 
gcrích, sonraí ábhartha in VIS a rochtain 
agus a chuardach i gcomhréir le 
hAirteagal 11(8) den Rialachán sin. Beidh 
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maidir leis an rochtain sin agus an 
chuardaigh sin.

feidhm ag forálacha Airteagal 36(4) go (8) 
maidir leis an rochtain sin agus an 
cuardach sin.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) 2018/1861
Airteagal 36a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Gan dochar d’Airteagal 24 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, i gcás 
ina ndearbhaítear le fíorú arna dhéanamh 
ag Láraonad ETIAS go bhfuil 
comhfhreagras idir na sonraí a thaifeadtar i 
gcomhad iarratais ETIAS agus foláireamh 
in SIS, beidh feidhm ag an nós imeachta a 
leagtar amach in Airteagal 26 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240.

2. Gan dochar d’Airteagal 24 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, i gcás 
ina ndeimhneofar le fíorú arna dhéanamh 
ag Láraonad ETIAS faoi Airteagal 22 de 
Rialachán (AE) 2018/1240 go bhfuil 
comhfhreagras idir na sonraí a thaifeadtar i 
gcomhad iarratais ETIAS agus foláireamh 
in CFS, nó i gcás ina mbeidh amhras fós 
ann, beidh feidhm ag an nós imeachta a 
leagtar amach in Airteagal 26 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) 2018/1861
Airteagal 36b – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ó thús oibríochtaí ETIAS, dá 
bhforáiltear in Airteagal 88(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, beidh 
Lárchóras SIS nasctha leis an uirlis dá 
dtagraítear in Airteagal 11 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 chun an 
uathphróiseáil dá dtagraítear san Airteagal 
sin a chumasú.

1. Ó thús oibríochtaí ETIAS, amhail 
dá bhforáiltear in Airteagal 88(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, beidh 
Lárchóras CFS nasctha le ESP chun an 
uathphróiseáil dá dtagraítear san Airteagal 
sin a chumasú.
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Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) 2018/1861
Airteagal 36b – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Leis an uathphróiseáil dá 
dtagraítear in Airteagal 11 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240, 
cumasófar na fíoruithe dá bhforáiltear in 
Airteagal 20, i bpointe (c)(ii) d’Airteagal 
24(6), in Airteagal 41 agus i bpointe (b) 
d’Airteagal 54(1), agus na fíoruithe ina 
dhiaidh sin dá bhforáiltear in 
Airteagail 22 agus 26 den Rialachán sin.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) 2018/1861
Airteagal 36b – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun fíoruithe a dhéanamh dá 
dtagraítear in Airteagal 20(2)(c), (m)(ii) 
agus (o) de Rialachán (AE) 2018/1240, 
úsáidfidh Lárchóras ETIAS an uirlis dá 
dtagraítear in Airteagal 11 den Rialachán 
sin chun na sonraí dá dtagraítear in 
Airteagal 11(4) de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240 a chur i gcomparáid le 
sonraí in SIS, i gcomhréir le 
hAirteagal 11(8) den Rialachán sin.

2. Chun leanúint ar aghaidh leis na 
fíoruithe dá dtagraítear i bpointe (c) agus i 
bpointe (m)(ii) d’Airteagal 20(2), i bpointe 
(c)(ii) d’Airteagal 24(6) agus i bpointe (b) 
d’Airteagal 54(1) de Rialachán (AE) 
2018/1240, úsáidfidh Lárchóras ETIAS 
ESP chun na sonraí dá dtagraítear in 
Airteagal 11(4) de Rialachán (AE) 
Uimh. 2018/1240 a chur i gcomparáid le 
sonraí in CFS, i gcomhréir le 
hAirteagal 11(8) den Rialachán sin.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) 2018/1861
Airteagal 36b – mír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina n-iontrálfar foláireamh 
nua dá dtagraítear in Airteagal 41(3) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 isteach 
in SIS, déanfaidh an Lárchóras an fhaisnéis 
faoin bhfoláireamh sin a tharchur, agus an 
uathphróiseáil agus an uirlis dá dtagraítear 
in Airteagal 11 den Rialachán sin á n-
úsáid aige, chuig Lárchóras ETIAS chun a 
fhíorú an bhfuil an foláireamh nua sin ag 
comhfhreagairt d’údarú taistil atá ann 
cheana.

3. I gcás ina n-iontrálfar foláireamh 
nua dá dtagraítear in Airteagal 41(3) de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 in CFS, 
déanfaidh an Lárchóras an fhaisnéis faoin 
bhfoláireamh sin a tharchur, agus an 
uathphróiseáil agus ESP á n-úsáid aige, 
chuig Lárchóras ETIAS chun a fhíorú an 
bhfuil an foláireamh nua sin ag 
comhfhreagairt d’údarú taistil atá ann 
cheana.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 4a
Leasuithe ar Rialachán (AE) 

Uimh. 2019/817 (Teorainn Idir-
inoibritheachta)

In Airteagal 72, cuirtear isteach an mhír 
seo a leanas:
“1a. Gan dochar do mhír 1 den 
Airteagal seo, chun críocha na 
huathphróiseála dá dtagraítear in 
Airteagal 20, in Airteagal 23, i bpointe 
(c)(ii) d’Airteagal 24(6), in Airteagal 41 
agus i bpointe (b) d’Airteagal 54(1) de 
Rialachán (AE) 2018/1240, cuirfidh ESP 
tús le hoibríochtaí, chun na gcríoch sin 
amháin, a luaithe a chomhlíonfar na 
coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 
88 de Rialachán (AE) 2018/1240.”.
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Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm aige ón dáta a socraíodh i 
gcomhréir le dara fomhír Airteagal 96 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240.

scriosta
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cuspóirí agus ábhar an togra

I ndiaidh don Chomhairle agus do Pharlaimint na hEorpa dhá ghníomh reachtacha a ghlacadh, 
i mí Mheán Fómhair 2018, ar gníomhartha reachtacha iad lena leagtar amach ETIAS - 
Rialachán lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (‘ETIAS’)1 agus 
leasú ar Rialachán Europol chun ETIAS a bhunú2 - thíolaic an Coimisiún a thograí le haghaidh 
leasuithe iarmhartacha ETIAS, mar a thugtar orthu.

Sonraítear in Airteagal 11(2) de Rialachán ETIAS an méid seo a leanas: “Na leasuithe ar na 
gníomhartha dlíthiúla lena mbunaítear córais faisnéise an Aontais Eorpaigh is gá iad lena n-
idir-inoibritheacht le ETIAS a bhunú, chomh maith leis na forálacha comhfhreagracha a chur 
leis an Rialachán seo, déanfar iad in ionstraim dhlíthiúil faoi leith”. Ar an mbonn sin, an 
7 Eanáir 2019, thíolaic an Coimisiún dhá thogra éagsúla maidir le leasuithe iarmhartacha arb é 
is aidhm leo na leasuithe teicniúla a leagan amach a bhfuil gá leo chun córas ETIAS a chur ar 
bun go hiomlán trí leasú a dhéanamh ar ghníomhartha dlíthiúla chórais teicneolaíochta faisnéise 
AE a ndéanann ETIAS cuardach orthu, chomh maith leis na forálacha comhfhreagracha a 
leagan amach agus Rialachán ETIAS a leasú dá réir sin (2019/0001 (COD) agus 2019/0002 
(COD)).

Chomh maith leis sin, i gcomhréir leis an teachtaireacht ó mhí Aibreáin 2016 Smarter 
Information Systems for borders and security [Córais Faisnéise níos Cliste do Theorainneacha 
agus don tSlándáil], tá ETIAS le tógáil ar chomhpháirteanna crua-earra agus bogearra a 
athúsáid arna bhforbairt le haghaidh EES. Is é sin an cur chuige freisin a leantar sna tograí 
reachtacha maidir le hidir-inoibritheacht na gcóras faisnéise. Maidir le forbairt theicniúil an 
stórais choitinn sonraí céannachta agus na tairsí cuardaigh Eorpaí dá bhforáiltear le tograí 
reachtacha maidir le hidir-inoibritheacht na gcóras faisnéise, dhéanfaí an fhorbairt sin a 
fhorbairt ar bhonn chomhpháirteanna EES/ETIAS. Tíolactar leis na tograí, dá bhrí sin, leasuithe 
ar Rialachán ETIAS chun a shonrú go gcuirfeadh Lárchóras ETIAS le comhpháirteanna crua-
earra agus bogearra Lárchóras EES chun stóras comhroinnte sonraí céannachta a bhunú chun 
sonraí alfa-uimhriúla céannachta iarratasóirí ETIAS agus náisiúnach tríú tír a chláraítear in EES 
a stóráil.

Nós imeachta

Ar an ábhar nach raibh Measúnuithe Tionchair ag gabháil leis na tograí ón gCoimisiún, agus 
chun measúnú cuí a dhéanamh ar na tograí agus ullmhú don dréacht-tuarascáil seo, rinne 
Comhordaitheoirí na ngrúpaí polaitiúla an cinneadh Measúnú Tionchair ionaid arna ullmhú ag 
Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa (EPRS) a iarraidh, ar tuarascáil í a cuireadh i gcrích 
agus a tíolacadh chuig Coiste LIBE i mí na Nollag 2019.

1 Rialachán (AE) Uimh. 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena 
mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) Uimh. 2016/399, (AE) Uimh. 2016/1624 agus (AE) Uimh. 
2017/2226 (IO L 236, 19.9.2018, lch. 1).
2 Rialachán (AE) Uimh. 2018/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena 
leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2016/794 chun Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) a 
bhunú (IO L 236, 19.9.2018, lch. 72).
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Cuireann an rapóirtéir i bhfáth a thábhachtaí atá sé Measúnuithe Tionchair a bheith ann chun 
measúnú cúramach agus anailís chuí a dhéanamh ar na tograí reachtacha nua, agus ar a n-
ábharthacht mar thoisc a chuireann le cáilíocht reachtóireachta.

Chomh maith leis sin, chun an fhaisnéis a chomhlánú, iarradh tuairimí ó Ghníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, ón tSeirbhís Eorpach um Chosaint Sonraí agus ón 
mBord Eorpach um Chosaint Sonraí.

Seasamh an Rapóirtéara

Is díol sásaimh don rapóirtéir iad, tríd is tríd, na tograí le haghaidh Leasuithe Iarmhartacha ar 
an gCóras Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil. Measann sé, áfach, go bhféadfaí feabhsú 
a dhéanamh maidir le roinnt de na hairteagail leasaithe agus maidir le leanúint na moltaí sa 
Mheasúnú Tionchair ionaid a rinne EPRS.

Aontaíonn sé le réasúnaíocht fhoriomlán agus príomhghnéithe na dtograí ón gCoimisiún, agus 
é á aithint aige gurb amhlaidh is ann do na tograí mar thoradh ar fhorálacha Rialachán 
2018/1240 (Rialachán ETIAS) agus mar oibleagáid ag eascairt ó fhorálacha an rialacháin sin, 
ar tháinig na comhreachtóirí ar chomhaontú ina leith. Ní féidir na seiceálacha uathoibrithe a 
éilítear faoi Rialachán ETIAS a dhéanamh ach amháin más féidir le Lárchóras ETIAS 
cumarsáid a dhéanamh le córais faisnéise eile de chuid AE. Leagtar amach sna tograí na gnéithe 
teicniúla a bhfuil gá leo chun sonraí pearsanta sna feidhmchláir éagsúla a chur i gcomparáid 
leis na sonraí atá i dtaifid, i gcomhaid nó i bhfoláirimh a chláraítear i gcórais faisnéise agus 
bunachair sonraí de chuid AE i bhfianaise idir-inoibritheacht na gcóras faisnéise le haghaidh 
bainistiú slándála, teorann agus imirce.

Ós rud é go ndearnadh na tograí ón gCoimisiún a thíolacadh an 7 Eanáir 2019, agus 
caibidlíochtaí idirinstitiúideacha maidir le tograí le haghaidh creat idir-inoibritheachta agus 
togra ECRIS-TCN fós ar siúl, ba ghá na tograí ón gCoimisiún a nuashonrú i gcomhréir leis na 
comhaontuithe ar na comhaid sin a glacadh idir an dá linn.

I gcomhréir leis na moltaí a rinneadh sa Mheasúnú Tionchair ionaid a d’ullmhaigh EPRS, 
rinneadh tuilleadh feabhsuithe ar an nós imeachta le haghaidh náisiúnach tríú tír atá ciontaithe 
i sceimhlitheoireacht nó i gcionta coiriúla tromchúiseacha. Ina theannta sin, tá na forálacha 
maidir le faireachán agus staidrimh neartaithe ar bhealach ina gcinntítear go mbeidh ar an 
gCoimisiún meastóireacht a dhéanamh go rialta ar an gcuardach a dhéantar le córas ETIAS ar 
chóras ECRIS-TCN, agus Parlaimint na hEorpa agus EDPS a chur ar an eolas ina leith sin. Ar 
deireadh, measann an rapóirtéir gur míchuí an sainmhíniú ar chomhfhreagras páirteach idir 
taifid i gcórais faisnéise de chuid AE trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. Maidir leis an 
tionchar suntasach a d’fhéadfadh a bheith ann ar chearta chun saoil phríobháidigh agus chun 
cosaint sonraí, tá sé níos iomchuí é sin a dhéanamh trí bhíthin gníomh tarmligthe chun 
formhaoirseacht chuí ag Parlaimint na hEorpa a áirithiú i gcomhréir le forálacha comhchosúla 
atá sna Rialacháin le haghaidh Creat Idir-Inoibritheachta.

Ar deireadh, creideann an rapóirtéir go mbaineann breisluach le Córais Faisnéise Schengen 
(CFSanna) a cheadú freisin le haghaidh foláirimh maidir le náisiúnaigh tríú tír atá faoi réir 
cinneadh um fhilleadh.  Má dhéantar CFS a cheadú le haghaidh foláireamh den chineál sin ag 
luathchéim, sula mbeidh an náisiúnach tríú tír é féin nó í féin i láthair ag teorainn an Bhallstáit, 
beidh sé sin chun tairbhe don Bhallstát agus don náisiúnach tríú tír.
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AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
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