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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

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

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

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

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

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky 
prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 
2017/2226 a nariadenie (EÚ) 2018/1861 
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0004),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a), b) a d) Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C8-0024/2019),

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

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0255/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú podmienky prístupu 
do iných informačných systémov EÚ na 

ktorým sa stanovujú podmienky prístupu 
do iných informačných systémov EÚ na 
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účely systému ETIAS a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie 
(ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 
2017/2226 a nariadenie (EÚ) 2018/1861

účely systému ETIAS a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie 
(ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 
2017/2226, nariadenie (EÚ) 2018/1861 a 
nariadenie (EÚ) 2019/817

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Európsky vyhľadávací portál 
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(ESP) zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/8171a 
umožní prostredníctvom jediného 
vyhľadávania porovnať údaje 
uchovávané v systéme ETIAS s údajmi 
uchovávanými v ktoromkoľvek inom 
informačnom systéme EÚ.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/817 z 20. mája 2019 o 
stanovení rámca pre interoperabilitu 
medzi informačnými systémami EÚ v 
oblasti hraníc a víz a o zmene nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
767/2008, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 
2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 
2018/1726 a (EÚ) 2018/1861 a rozhodnutí 
Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV, (Ú. v. 
EÚ L 135, 22.5.2019, s. 27).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Podmienky, za ktorých môže 
centrálna jednotka a národné jednotky 
ETIAS nahliadať do údajov uložených 
v iných informačných systémoch EÚ na 
účely systému ETIAS, by mali byť 
chránené jasnými a presnými pravidlami 
týkajúcimi sa prístupu centrálnej jednotky 
a národných jednotiek ETIAS k údajom 
uloženým v ostatných informačných 
systémoch EÚ, druhu vyhľadávania 
a kategórií údajov, ktoré by sa mali všetky 
obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné 
na plnenie ich povinností. Rovnako by 
údaje uchovávané v súbore žiadosti 
v systéme ETIAS mali byť viditeľné len 
pre tie členské štáty, ktoré prevádzkujú 
podkladové informačné systémy v súlade 
s modalitami ich účasti. Ako príklad 
možno uviesť, že ustanovenia tohto 
nariadenia týkajúce sa Schengenského 
informačného systému a vízového 
informačného systému predstavujú 
ustanovenia, ktoré sú založené na všetkých 
ustanoveniach schengenského acquis, pre 
ktoré sú relevantné rozhodnutia Rady35 o 
uplatňovaní ustanovení schengenského 
acquis týkajúcich sa Schengenského 
informačného systému a vízového 
informačného systému.

(10) Právo prístupu a podmienky, za 
ktorých môže centrálna jednotka a národné 
jednotky ETIAS nahliadať do údajov 
uložených v iných informačných 
systémoch EÚ na účely systému ETIAS, 
by mali byť chránené jasnými a presnými 
pravidlami týkajúcimi sa prístupu 
centrálnej jednotky a národných jednotiek 
ETIAS k údajom uloženým v ostatných 
informačných systémoch EÚ, druhu 
vyhľadávania a kategórií údajov, ktoré by 
sa mali všetky obmedziť na to, čo je 
nevyhnutne potrebné na plnenie ich 
povinností. Rovnako by údaje uchovávané 
v súbore žiadosti v systéme ETIAS mali 
byť viditeľné len pre tie členské štáty, 
ktoré prevádzkujú podkladové informačné 
systémy v súlade s modalitami ich účasti. 
Ako príklad možno uviesť, že ustanovenia 
tohto nariadenia týkajúce sa 
Schengenského informačného systému a 
vízového informačného systému 
predstavujú ustanovenia, ktoré sú založené 
na všetkých ustanoveniach schengenského 
acquis, pre ktoré sú relevantné rozhodnutia 
Rady35 o uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému a 
vízového informačného systému.

__________________ __________________
35 Rozhodnutie Rady 2010/365/EÚ 
z 29. júna 2010 o uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému 
v Bulharskej republike a Rumunsku 
(Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17). 
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/733 
z 25. apríla 2017 o uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému 
v Chorvátskej republike (Ú. v. EÚ L 108, 
26.4.2017, s. 31); Rozhodnutie Rady (EÚ) 
2017/1908 z 12. októbra 2017 
o nadobudnutí účinnosti niektorých 
ustanovení schengenského acquis 

35 Rozhodnutie Rady 2010/365/EÚ 
z 29. júna 2010 o uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému 
v Bulharskej republike a Rumunsku 
(Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17). 
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/733 
z 25. apríla 2017 o uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému 
v Chorvátskej republike (Ú. v. EÚ L 108, 
26.4.2017, s. 31); Rozhodnutie Rady (EÚ) 
2017/1908 z 12. októbra 2017 
o nadobudnutí účinnosti niektorých 
ustanovení schengenského acquis 
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týkajúcich sa vízového informačného 
systému v Bulharskej republike 
a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 269, 19.10.2017, 
s. 39 – 43); Rozhodnutie Rady (EÚ) 
2018/934 z 25. júna 2018 o nadobudnutí 
účinnosti zostávajúcich ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému 
v Bulharskej republike a Rumunsku 
(Ú. v. EÚ L 165, 2.7.2018, s. 37).

týkajúcich sa vízového informačného 
systému v Bulharskej republike 
a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 269, 19.10.2017, 
s. 39 – 43); Rozhodnutie Rady (EÚ) 
2018/934 z 25. júna 2018 o nadobudnutí 
účinnosti zostávajúcich ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému 
v Bulharskej republike a Rumunsku 
(Ú. v. EÚ L 165, 2.7.2018, s. 37).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Dopĺňa sa nové odôvodnenie 24a:
(24a) Aby bolo porovnávanie osobných 
údajov uvedených v žiadostiach o cestovné 
povolenie podľa nariadenia (EÚ) 
2018/1240 s údajmi uvedenými v 
zázname, súbore alebo zápise vedenom v 
informačnom systéme alebo databáze EÚ, 
v údajoch Europolu alebo v databázach 
Interpolu presné a spoľahlivé, je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby údaje 
používané a vyhľadávané v systéme 
ETIAS boli presné, aktuálne a kvalitné. 
Agentúra Európskej únie na prevádzkové 
riadenie rozsiahlych informačných 
systémov v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti (eu-LISA) zohráva v 
súlade so svojimi povinnosťami podľa 
nariadenia (EÚ) 2019/817 dôležitú úlohu 
pri monitorovaní kvality údajov a 
vypracúvaní pravidelných správ o analýze 
údajov, aby členský štát zadávajúci tieto 
údaje mohol tieto údaje overiť a vykonať 
všetky potrebné nápravné opatrenia. 
Komisia by mala vyhodnocovať 
pravidelné správy o kvalite údajov, ktoré 
agentúra eu-LISA poskytuje podľa 
nariadenia (EÚ) 2019/817, a v prípade 
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potreby by mala členským štátom vydávať 
odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 3 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. „iné informačné systémy EÚ“ sú 
systém vstup/výstup („EES“), vízový 
informačný systém („VIS“), Schengenský 
informačný systém („SIS“) a Európsky 
informačný systém registrov trestov – 
štátni príslušníci tretích krajín („ECRIS-
TCN“).“;

28. „iné informačné systémy EÚ“ sú 
systém vstup/výstup („EES“), vízový 
informačný systém („VIS“), Schengenský 
informačný systém („SIS“), systém 
Eurodac a Európsky informačný systém 
registrov trestov – štátni príslušníci tretích 
krajín („ECRIS-TCN“);

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Platný text Pozmeňujúci návrh

e) podporuje ciele SIS týkajúce sa 
zápisov o štátnych príslušníkoch tretích 
krajín, ktorým bol odopretý vstup a pobyt, 
zápisov o osobách hľadaných na účely 
zatknutia a následného odovzdania alebo 
vydania, zápisov o nezvestných osobách, 
zápisov o osobách hľadaných na účely 
zaistenia ich účasti na súdnom konaní 
a zápisov o osobách na účely diskrétnych 
kontrol alebo špecifických kontrol;

e) podporuje ciele SIS týkajúce sa zápisov 
o štátnych príslušníkoch tretích krajín, 
ktorým bol odopretý vstup a pobyt, zápisov 
o osobách hľadaných na účely zatknutia 
a následného odovzdania alebo vydania, 
zápisov o nezvestných osobách, zápisov 
o osobách hľadaných na účely zaistenia ich 
účasti na súdnom konaní, zápisov 
o osobách na účely diskrétnych kontrol 
alebo špecifických kontrol a zápisov o 
štátnych príslušníkoch tretích krajín, na 
ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o 
návrate;

Pozmeňujúci návrh 9
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Centrálny systém ETIAS je predovšetkým 
založený na hardvérových a softvérových 
komponentoch centrálneho systému EES 
s cieľom zriadiť zdieľaný register údajov 
o totožnosti na účely uchovávania 
alfanumerických údajov o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS, 
ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme EES. 
Alfanumerické údaje o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS, 
ktoré sú uchovávané v zdieľanom registri 
údajov o totožnosti, sú súčasťou 
centrálneho systému ETIAS. [Tento 
zdieľaný register údajov o totožnosti je 
základom pre implementáciu spoločného 
registra údajov o totožnosti („CIR“) 
zriadeného nariadením o interoperabilite.]

Centrálny systém ETIAS je predovšetkým 
založený na hardvérových a softvérových 
komponentoch centrálneho systému EES 
s cieľom zriadiť zdieľaný register údajov 
o totožnosti na účely uchovávania 
alfanumerických údajov o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS, 
ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme EES. 
Alfanumerické údaje o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS, 
ktoré sú uchovávané v zdieľanom registri 
údajov o totožnosti, sú súčasťou 
centrálneho systému ETIAS. Tento 
zdieľaný register údajov o totožnosti je 
základom pre implementáciu spoločnej 
databázy údajov o totožnosti („CIR“) 
zriadenej článkom 17 nariadenia (EÚ) 
2019/817.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

To nemá vplyv na skutočnosť, že údaje v 
systémoch EES a ETIAS sú naďalej 
logicky oddelené a prístup k nim 
podmienený, ako je vymedzené v 
nariadeniach, ktorými sa zriaďujú príslušné 
informačné systémy.“;

To nemá vplyv na skutočnosť, že údaje 
v systémoch EES a ETIAS sú naďalej 
logicky oddelené a prístup k nim 
podmienený, ako je vymedzené 
v nariadeniach, ktorými sa zriaďujú 
príslušné informačné systémy v súlade s 
článkom 18 nariadenia (EÚ) 2019/817.“;

Pozmeňujúci návrh 11
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Centrálna jednotka ETIAS 
predkladá Komisii a agentúre eu-Lisa 
pravidelné správy o nesprávnej pozitívnej 
lustrácii, ktorá je generovaná počas 
automatizovaného spracovania podľa 
článku 20 ods. 2. Centrálna jednotka 
ETIAS sa v tomto smere usiluje o 
spoluprácu a informácie zo strany 
národných jednotiek ETIAS.“;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[Interoperabilita využíva európsky 
vyhľadávací portál („ESP“) zriadený 
článkom 6 nariadenia (EÚ) 2018/XXX 
(nariadenie o interoperabilite). Počas 
prechodného obdobia, až do sprístupnenia 
portálu ESP, sa pri automatizovanom 
spracovaní využíva nástroj, ktorý na účely 
tohto odseku vyvinula agentúra eu-LISA. 
Tento nástroj sa použije ako základ pre 
vytvorenie a implementáciu portálu ESP 
v súlade s článkom 52 uvedeného 
nariadenia].

Interoperabilita využíva portál ESP odo 
dňa jeho uvedenia do prevádzky v zmysle 
článku 72 ods. 1a nariadenia (EÚ) 
2019/817 na účely automatizovaného 
spracúvania podľa článku 20, článku 23, 
článku 24 ods. 6 písm. c) bodu ii), 
článku 41 a článku 54 ods. 1 písm. b) 
tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. c), písm. m) bode 
ii) a písm. o) a článku 23 ods. 1 
automatizované spracovanie uvedené 
v článku 11 ods. 1 umožní, aby centrálny 
systém ETIAS vyhľadával v systéme SIS 
zriadenom nariadením (EÚ) 2018/1860 
(SIS v oblasti hraničných kontrol) na 
základe nasledujúcich údajov uvedených 
v článku 17 ods. 2 písm. a) až d) a článku 
17 ods. 2 písm. k):

4. Na účely overení uvedených v 
článku 20 ods. 2 písm. c), písm. m) bode ii) 
a písm. na) a článku 23 automatizované 
spracovanie uvedené v článku 11 ods. 1 
umožní, aby centrálny systém ETIAS 
vyhľadával v systéme SIS zriadenom 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/18611a (hraničné 
kontroly) a (EÚ) 2018/18601b (návraty) na 
základe nasledujúcich údajov uvedených v 
článku 17 ods. 2 písm. a) až d) a článku 17 
ods. 2 písm. k):

__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 
2018 o zriadení, prevádzke a využívaní 
Schengenského informačného systému 
(SIS) v oblasti hraničných kontrol, 
o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení 
nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 
312, 7.12.2018, s. 14).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 
2018 o využívaní Schengenského 
informačného systému na účely návratu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín (Ú. v. EÚ L 
312, 7.12.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. n) automatizované 
spracovanie uvedené v článku 11 ods. 1 
umožní, aby centrálny systém ETIAS 

6. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. n) automatizované 
spracovanie uvedené v článku 11 ods. 1 
umožní, aby centrálny systém ETIAS 
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vyhľadával v údajoch systému ECRIS-
TCN [v registri CIR] zriadeného 
[nariadením (EÚ) 2018/XXX] na základe 
nasledujúcich údajov uvedených v článku 
17 ods. 2 písm. a) až d):

vyhľadával v údajoch systému ECRIS-
TCN v databáze CIR zriadenej nariadením 
(EÚ) 2019/818* na základe nasledujúcich 
údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. 
a) až d):

–––––––––––––––

* Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 z 20. 
mája 2019 o stanovení rámca pre 
interoperabilitu medzi informačnými 
systémami EÚ v oblasti policajnej a 
justičnej spolupráce, azylu a migrácie a o 
zmene nariadení (EÚ) 2018/1726, (EÚ) 
2018/1862 a (EÚ) 2019/816, (Ú. v. EÚ L 
135, 22.5.2019, s. 85).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 6 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) krajina narodenia;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. V prípade zaznamenania pozitívnej 
lustrácie nástroj uvedený v článku 11 
dočasne sprístupní centrálnej jednotke 
ETIAS výsledky v súbore žiadosti, a to až 
do ukončenia manuálneho spracovania 
podľa článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 2. 
Ak sprístupnené údaje zodpovedajú 
údajom žiadateľa alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, v súbore žiadosti sa uchová 

8. V prípade zaznamenania pozitívnej 
lustrácie portál ESP poskytne centrálnej 
jednotke ETIAS dočasný prístup len na 
čítanie k výsledkom automatizovaného 
spracovania v súbore žiadosti, a to až do 
ukončenia manuálneho spracovania podľa 
článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 2. Ak 
sprístupnené údaje zodpovedajú údajom 
žiadateľa alebo ak pretrvávajú pochybnosti, 
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jedinečný identifikačný kód údajov, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii.

v súbore žiadosti sa uchová jedinečný 
identifikačný kód údajov, ktoré viedli 
k pozitívnej lustrácii.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. K pozitívnej lustrácii dochádza 
vtedy, keď všetky alebo niektoré údaje zo 
súboru žiadosti v systéme ETIAS, ktoré 
boli použité pri vyhľadávaní, plne alebo 
čiastočne zodpovedajú údajom uvedeným 
v zázname, zápise alebo súbore v iných 
informačných systémoch EÚ, do ktorých 
sa nahliadlo. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu vymedzí čiastočnú 
zhodu vrátane stupňa pravdepodobnosti.

9. K pozitívnej lustrácii dochádza 
vtedy, keď všetky alebo niektoré údaje zo 
súboru žiadosti v systéme ETIAS, ktoré 
boli použité pri vyhľadávaní, plne alebo 
čiastočne zodpovedajú údajom uvedeným 
v zázname, zápise alebo súbore v iných 
informačných systémoch EÚ, do ktorých 
sa nahliadlo. Komisia prijme delegované 
akty v súlade s článkom 89 s cieľom 
vymedziť čiastočnú zhodu vrátane stupňa 
pravdepodobnosti, aby sa obmedzil počet 
nesprávnych pozitívnych lustrácií.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článkov 6, 14 a 17 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 automatizovaný proces 
prostredníctvom zabezpečenej 
komunikačnej infraštruktúry podľa článku 
6 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia 
vyhľadáva a importuje z centrálneho 
systému ETIAS informácie uvedené 
v článku 47 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj 
číslo žiadosti a skončenie doby platnosti 
cestovného povolenia ETIAS 
a zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje 
záznam o vstupe/výstupe v systéme EES.“;

Na účely článkov 6, 14, 17 a 18 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 automatizovaný proces 
prostredníctvom zabezpečenej 
komunikačnej infraštruktúry podľa článku 
6 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia 
vyhľadáva a importuje z centrálneho 
systému ETIAS informácie uvedené v 
článku 47 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj 
číslo žiadosti a skončenie obdobia platnosti 
cestovného povolenia ETIAS a 
zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje 
záznam o vstupe/výstupe alebo záznam o 
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odopretí vstupu v systéme EES.“;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
 Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sa má dojednať 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom. V tejto dohode 
o spolupráci sa stanovia modality výmeny 
informácií, ako aj záruky v oblasti 
ochrany osobných údajov.“;

2. Ak sa nezabezpečí vykonávanie 
odseku 1 prostredníctvom dohody o 
spolupráci, systém ETIAS nesmie 
vyhľadávať v databázach Interpolu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(6a) V článku 20 ods. 2 sa prvý 
pododsek nahrádza takto: 

2. Centrálny systém ETIAS začne 
vyhľadávanie použitím ESP, aby porovnal 
príslušné údaje uvedené v článku 17 ods. 2 
písm. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) a m) a v 
článku 17 ods. 8 s údajmi uvedenými 
v zázname, spise alebo zápise vedenom 
v súbore žiadosti uchovávanom 
v centrálnom systéme ETIAS, systéme SIS, 
vstup/výstup, VIS, Eurodac, údajoch 
Europolu a v databázach Interpolu SLTD 
a TDAWN.

„2. Centrálny systém ETIAS začne 
vyhľadávanie použitím ESP, aby porovnal 
príslušné údaje uvedené v článku 17 ods. 2 
písm. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) a m) a v 
článku 17 ods. 8 s údajmi uvedenými v 
zázname, spise alebo zápise vedenom v 
súbore žiadosti uchovávanom v centrálnom 
systéme ETIAS, systéme SIS, 
vstup/výstup, VIS, Eurodac, ECRIS-TCN, 
údajoch Europolu a v databázach Interpolu 
SLTD a TDAWN.“

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7
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Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) či žiadateľ nie je totožný s osobou, 
ktorej údaje sú zaznamenané v systéme 
ECRIS-TCN v súvislosti s teroristickými 
trestnými činmi alebo inými závažnými 
trestnými činmi.“;

n) či žiadateľ nie je totožný s osobou, 
ktorej údaje sú zaznamenané v systéme 
ECRIS-TCN v súvislosti s usvedčením z 
teroristických trestných činov v 
predchádzajúcich 20 rokoch alebo 
usvedčením z iných závažných trestných 
činov v predchádzajúcich 10 rokoch, ako 
sa uvádzajú v prílohe nariadenia (EÚ) 
2018/1240, ak za takýto trestný čin možno 
podľa vnútroštátneho práva uložiť trest 
odňatia slobody alebo ochranné opatrenie 
spojené s obmedzením osobnej slobody s 
hornou sadzbou najmenej tri roky;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V článku 20 ods. 2 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„na) či sa na žiadateľa vzťahuje zápis na 
účely návratu zadaný do systému SIS.“

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) dopĺňa sa toto písmeno:
„ca) zápis o štátnych príslušníkoch tretích 
krajín, na ktorých sa vzťahuje 
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rozhodnutie o návrate“;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak z porovnania uvedeného 
v odseku 1 vyplynie jedna alebo viaceré 
pozitívne lustrácie, centrálny systém 
ETIAS zašle automatické oznámenie 
centrálnej jednotke ETIAS. Po doručení 
tohto oznámenia má centrálna jednotka 
ETIAS prístup k súboru žiadosti a 
akýmkoľvek súvisiacim súborom žiadostí, 
aby overila, či osobné údaje žiadateľa 
zodpovedajú osobným údajom uvedeným v 
zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, a ak 
sa zhoda potvrdí, centrálny systém ETIAS 
zašle automatické oznámenie útvaru 
SIRENE toho členského štátu, ktorý zápis 
vložil. Dotknutý útvar SIRENE ďalej 
overí, či osobné údaje žiadateľa 
zodpovedajú osobným údajom uvedeným 
v zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, 
a vykoná všetky vhodné následné 
opatrenia.

2. Ak z porovnania uvedeného 
v odseku 1 vyplynie jedna alebo viaceré 
pozitívne lustrácie, centrálny systém 
ETIAS zašle automatické oznámenie 
centrálnej jednotke ETIAS. Po doručení 
tohto oznámenia má centrálna jednotka 
ETIAS dočasný prístup k súboru žiadosti a 
akýmkoľvek súvisiacim súborom žiadostí, 
aby overila, či osobné údaje žiadateľa 
zodpovedajú osobným údajom uvedeným v 
zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, a ak 
sa zhoda potvrdí, centrálny systém ETIAS 
zašle automatické oznámenie útvaru 
SIRENE toho členského štátu, ktorý zápis 
vložil. Dotknutý útvar SIRENE ďalej 
overí, či osobné údaje žiadateľa 
zodpovedajú osobným údajom uvedeným 
v zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, 
a vykoná všetky vhodné následné 
opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 25a – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) článok 4 nariadenia (EÚ) 
2018/1860 (návraty);

Pozmeňujúci návrh 26
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely uvedené v odseku 1 majú 
národné jednotky ETIAS zároveň prístup 
aj do vnútroštátnych registrov trestov, a to 
v záujme získania informácií o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín a osobách bez 
štátnej príslušnosti, ktorí boli odsúdení za 
teroristické trestné činy alebo iné závažné 
trestné činy.

2. Ak je pozitívna lustrácia 
výsledkom overenia podľa článku 20 ods. 
2 písm. n), riadne oprávnení zamestnanci 
národných jednotiek ETIAS majú v 
súlade s vnútroštátnym právom zároveň 
prístup aj do vnútroštátnych registrov 
trestov svojho príslušného členského 
štátu, a to v záujme získania informácií o 
štátnych príslušníkoch tretích krajín a 
osobách bez štátnej príslušnosti 
odsúdených za teroristické trestné činy 
alebo akékoľvek iné trestné činy uvedené v 
prílohe k tomuto nariadeniu na účely 
uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 11 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 26 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) V článku 26 sa vkladá tento odsek:
„3a. V prípade pozitívnych lustrácií 
návratu v systéme SIS národná jednotka 
ETIAS členského štátu, ktorý spracúva 
žiadosť:
a) ak rozhodnutie o návrate 
sprevádza zákaz vstupu, okamžite 
informuje členský štát, ktorý vydal zápis, 
prostredníctvom výmeny doplňujúcich 
informácií. Členský štát, ktorý vydal zápis, 
okamžite vymaže zápis na účely návratu a 
vloží zápis na účely odopretia vstupu a 
pobytu podľa článku 24 ods. 1 písm. b) 
nariadenia (EÚ) 2018/1861;
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b) ak rozhodnutie o návrate 
nesprevádza zákaz vstupu, okamžite 
informuje členský štát, ktorý vydal zápis, 
prostredníctvom výmeny doplňujúcich 
informácií, aby členský štát, ktorý vydal 
zápis, bezodkladne vymazal zápis na účely 
návratu.“

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 11 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 38 – odsek 2 – písmeno c

Platný text Pozmeňujúci návrh

(11b) V článku 38 ods. 2 sa písmeno c) 
nahrádza takto:

c) odôvodnenie zamietnutia cestovného 
povolenia uvádzajúce uplatniteľné dôvody 
spomedzi dôvodov uvedených v článku 37 
ods. 1 a 2 a umožňujúce žiadateľovi podať 
odvolanie;

„c)  odôvodnenie zamietnutia 
cestovného povolenia uvádzajúce 
uplatniteľné dôvody spomedzi dôvodov 
uvedených v článku 37 ods. 1 a 2 vrátane 
informácie o tom, ktorý informačný 
systém či systémy vygenerovali pozitívnu 
lustráciu či lustrácie, ktoré viedli k 
zamietnutiu žiadosti, a umožňujúce 
žiadateľovi podať odvolanie. Týmto nie sú 
dotknuté žiadne obmedzenia práva na 
informácie podľa práva Únie.“

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 46 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(12a) Článok 46 sa mení takto:
a) odsek 1 sa nahrádza takto:

1. Ak je z dôvodu poruchy akejkoľvek 
časti informačného systému ETIAS 
technicky nemožné uskutočniť 

„1. Ak je z dôvodu poruchy akejkoľvek 
časti informačného systému ETIAS 
technicky nemožné uskutočniť 
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vyhľadávanie podľa článku 45 ods. 1, 
dopravcovia sú oslobodení od povinnosti 
držbu platného cestovného povolenia. Ak 
takúto poruchu odhalí agentúra eu-LISA, 
centrálna jednotka ETIAS o tom oboznámi 
dopravcov. Centrálna jednotka ETIAS 
oboznámi dopravcov aj o odstránení 
poruchy. Ak takúto poruchu odhalia 
dopravcovia, môžu to oznámiť centrálnej 
jednotke ETIAS.

vyhľadávanie podľa článku 45 ods. 1, 
dopravcovia sú oslobodení od povinnosti 
držbu platného cestovného povolenia. Ak 
takúto poruchu odhalí agentúra eu-LISA, 
centrálna jednotka ETIAS o tom oboznámi 
dopravcov. Centrálna jednotka ETIAS 
oboznámi dopravcov aj o odstránení 
poruchy. Ak takúto poruchu odhalia 
dopravcovia, oznámia to centrálnej 
jednotke ETIAS.“

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 46 – odsek 4 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dopĺňa sa tento odsek:

„4a. Centrálna jednotka ETIAS 
poskytuje dopravcom prevádzkovú 
podporu v súvislosti s odsekmi 1 a 3 tohto 
článku. Centrálna jednotka ETIAS 
zavedie postupy na poskytovanie takejto 
podpory v rámci štandardných 
operačných postupov. Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
vymedzí povahu a rozsah podpory, ktorá 
sa má poskytovať, a prostriedky na jej 
poskytovanie.“

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 88 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nadobudli účinnosť potrebné zmeny 
právnych aktov, s výnimkou 
prepracovaného znenia nariadenia 
o Eurodac, ktorými sa zriaďujú informačné 

a) nadobudli účinnosť potrebné zmeny 
právnych aktov s výnimkou 
prepracovaného znenia nariadenia (EÚ) 
č. 603/2013 (Eurodac), ktorými sa zriaďujú 
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systémy EÚ uvedené v článku 11, 
s ktorými sa zabezpečí interoperabilita 
s informačným systémom ETIAS v zmysle 
článku 11 tohto nariadenia;“

informačné systémy EÚ uvedené v článku 
11, s ktorými sa zabezpečí interoperabilita 
s informačným systémom ETIAS v zmysle 
článku 11 tohto nariadenia;“

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 88 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Interoperabilita uvedená v článku 
11 so systémom ECRIS-TCN začne 
fungovať v momente uvedenia [registra 
CIR] do prevádzky, čo je naplánované na 
rok 2022. Operácie systému ETIAS sa 
začnú bez ohľadu na to, či bola do praxe 
uvedená interoperabilita so systémom 
ECRIS-TCN.

6. Interoperabilita uvedená v článku 
11 so systémom ECRIS-TCN začne 
fungovať v momente uvedenia databázy 
CIR do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 88 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Prevádzka systému ETIAS sa začne 
bez ohľadu na to, či bola uzatvorená 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom, ako sa uvádza 
v článku 12 ods. 2, a bez ohľadu na to, či 
je možné vyhľadávať v databázach 
Interpolu.

7. Prevádzka systému ETIAS sa začne 
bez ohľadu na to, či je možné vyhľadávať v 
databázach Interpolu.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 a – písmeno a (nové)
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Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 89 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(13a) Článok 89 sa mení takto:
a) odsek 2 sa nahrádza takto:

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 4, článku 17 
ods. 3, 5 a 6, článku 18 ods. 4, článku 27 
ods. 3, článku 31, článku 33 ods. 2, článku 
36 ods. 4, článku 39 ods. 2, článku 54 
ods. 2, článku 83 ods. 1 a 3 a článku 85 
ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od 9. októbra 2018. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

„2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 
ods. 9, článku 17 ods. 3, 5 a 6, článku 18 
ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 31, článku 
33 ods. 2, článku 36 ods. 4, článku 39 
ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 83 ods. 1 
a 3 a článku 85 ods. 3 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od 9. októbra 
2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje o rovnako dlhé 
obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo 
Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.“

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 a – písmeno b (nové)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 89 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

b) odsek 3 sa nahrádza takto:
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 6 ods. 4, článku 17 ods. 3, 5 a 6, 
článku 18 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 
31, článku 33 ods. 2, článku 36 ods. 4, 
článku 39 ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 
83 ods. 1 a 3 a článku 85 ods. 3 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 

„3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 9, článku 
17 ods. 3, 5 a 6, článku 18 ods. 4, článku 
27 ods. 3, článku 31, článku 33 ods. 2, 
článku 36 ods. 4, článku 39 ods. 2, článku 
54 ods. 2, článku 83 ods. 1 a 3 a článku 85 
ods. 3 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
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Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.“

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 a – písmeno c (nové)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 89 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

c) odsek 6 sa nahrádza takto:
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 4, článku 17 ods. 3, 5 alebo 
6, článku 18 ods. 4, článku 27 ods. 3, 
článku 31, článku 33 ods. 2, článku 36 
ods. 4, článku 39 ods. 2, článku 54 ods. 2, 
článku 83 ods. 1 alebo 3 alebo článku 85 
ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

„6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 9, článku 
17 ods. 3, 5 alebo 6, článku 18 ods. 4, 
článku 27 ods. 3, článku 31, článku 33 
ods. 2, článku 36 ods. 4, článku 39 ods. 2, 
článku 54 ods. 2, článku 83 ods. 1 alebo 3 
alebo článku 85 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 92 – odsek 5 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) V článku 92 ods. 5 sa vkladá toto 
písmeno:
„-a) vyhľadávanie v systéme ECRIS-
TCN prostredníctvom systému ETIAS;“
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) 767/2008
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prístup do VIS na účely 
nahliadnutia do údajov je výlučne 
vyhradený riadne oprávneným 
zamestnancom orgánov každého členského 
štátu, vrátane riadne oprávnených 
zamestnancov národných jednotiek ETIAS 
určených podľa článku 8 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1240*, ktoré sú príslušné na účely 
stanovené v článkoch 15 až 22, a riadne 
oprávneným zamestnancom vnútroštátnych 
orgánov každého členského štátu 
a orgánov EÚ, ktoré sú príslušné na účely 
stanovené v [článku 20 a článku 21 
nariadenia 2018/xx o interoperabilite], a to 
len v rozsahu, v akom sú tieto údaje 
potrebné na plnenie ich úloh v súlade 
s uvedenými účelmi a primerané 
k sledovaným cieľom.

2. Prístup do VIS na účely 
nahliadnutia do údajov je vyhradený 
výlučne riadne oprávneným zamestnancom 
centrálnej jednotky ETIAS a riadne 
oprávneným zamestnancom orgánov 
každého členského štátu vrátane riadne 
oprávnených zamestnancov národných 
jednotiek ETIAS určených podľa článku 8 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1240*, ktoré sú príslušné na 
účely stanovené v článkoch 6a a 6b, 
článkoch 15 až 22 a článku 22g, a riadne 
oprávneným zamestnancom vnútroštátnych 
orgánov každého členského štátu a agentúr 
Únie, ktoré sú príslušné na účely stanovené 
v článku 20 a článku 21 nariadenia (EÚ) 
2019/817 o interoperabilite, a to len 
v rozsahu, v akom sú tieto údaje potrebné 
na plnenie ich úloh v súlade s uvedenými 
účelmi a primerané k sledovaným cieľom.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Od uvedenia systému ETIAS do 
prevádzky, ako sa uvádza v článku 88 ods. 
1 nariadenia (EÚ) 2018/1240, je „CS-VIS“ 
prepojený s portálom ESP s cieľom 
umožniť automatizované spracovanie 
podľa uvedeného článku.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18b – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely overení uvedených v článku 20 
ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) 2018/1240 
centrálny systém ETIAS využíva nástroj 
uvedený v článku 11 uvedeného 
nariadenia na porovnanie údajov 
v systéme ETIAS s údajmi v systéme VIS 
v súlade s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia, pričom využíva zhody uvedené 
v tabuľke v prílohe II.

Na účely overení uvedených v článku 20 
ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) 2018/1240 
centrálny systém ETIAS využíva portál 
ESP na porovnanie údajov v systéme 
ETIAS s údajmi v systéme VIS v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia, 
pričom využíva zhody uvedené v tabuľke v 
prílohe II.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k príslušným údajom v 
systéme VIS a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade 
s článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k príslušným údajom 
v systéme VIS a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18c – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak overenie centrálnou jednotkou 
ETIAS potvrdí zhodu medzi údajmi 
zaznamenanými v súbore žiadosti 
v systéme ETIAS s údajmi v systéme 
vstup/výstup, alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, uplatňuje sa postup stanovený 
v článku 26 nariadenia (EÚ) 2018/1240, 
a to bez toho, aby bol dotknutý článok 24 
nariadenia (EÚ) 2018/1240.

2. Ak overenie centrálnou jednotkou 
ETIAS v súlade s článkom 22 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 potvrdí zhodu medzi 
údajmi zaznamenanými v súbore žiadosti 
v systéme ETIAS a údajmi v systéme VIS, 
alebo ak pretrvávajú pochybnosti, 
uplatňuje sa postup stanovený v článku 26 
nariadenia (EÚ) 2018/1240.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri nahliadaní do systému VIS 
národné jednotky ETIAS využívajú 
rovnaké alfanumerické údaje, ako sa 
používajú v prípade automatizovaného 
spracovania uvedeného v článku 18b ods. 
2.

1. Pri nahliadaní do systému VIS 
národné jednotky ETIAS uvedené v článku 
8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1240 
využívajú rovnaké alfanumerické údaje, 
ako sa používajú v prípade 
automatizovaného spracovania uvedeného 
v článku 18b ods. 2 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18d – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Národné jednotky ETIAS určené 
podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 majú prístup do systému VIS, 
do ktorého môžu nahliadať v režime 
určenom na čítanie na účely preskúmania 
žiadostí o cestovné povolenie podľa článku 
8 ods. 2 uvedeného nariadenia. Národné 
jednotky ETIAS môžu nahliadať do 

2. Národné jednotky ETIAS majú 
dočasný prístup do systému VIS, do 
ktorého môžu nahliadať v režime určenom 
na čítanie na účely preskúmania žiadostí 
o cestovné povolenie podľa článku 8 ods. 2 
uvedeného nariadenia. Národné jednotky 
ETIAS môžu nahliadať do údajov, ktoré sú 
uvedené v článkoch 9 až 14 tohto 
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údajov, ktoré sú uvedené v článkoch 9 až 
14 tohto nariadenia.

nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 34a – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uchovávanie logov Uchovávanie logov na účely 
interoperability so systémom ETIAS

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Príloha II – tabuľka – riadok 1

Text predložený Komisiou

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

Zodpovedajúce údaje v systéme VIS uvedené 
v článku 9 ods. 4 tohto nariadenia, na základe 
ktorých by sa mali kontrolovať údaje 
v systéme ETIAS

Pozmeňujúci návrh

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

Zodpovedajúce údaje v systéme VIS 
uvedené v článku 9 ods. 4 tohto nariadenia, 
na základe ktorých sa majú kontrolovať 
údaje v systéme ETIAS

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 8a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Automatizovaný proces prostredníctvom 
zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry 
podľa článku 6 ods. 2 písm. d) nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 umožní, aby systém 
vstup/výstup v súlade s článkami 14 a 17 
tohto nariadenia vytvoril alebo aktualizoval 
v systéme vstup/výstup záznam 
o vstupe/výstupe alebo záznam o odopretí 
vstupu v prípade štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sú oslobodení od 
vízovej povinnosti.

Automatizovaný proces prostredníctvom 
zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry 
podľa článku 6 ods. 2 písm. d) nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 umožní, aby systém 
vstup/výstup v súlade s článkami 14, 17 
a 18 tohto nariadenia vytvoril alebo 
aktualizoval v systéme vstup/výstup 
záznam o vstupe/výstupe alebo záznam 
o odopretí vstupu v prípade štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 
oslobodení od vízovej povinnosti.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 8a – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po vytvorení záznamu o vstupe/výstupe 
štátneho príslušníka tretej krajiny 
oslobodeného od vízovej povinnosti 
automatizovaný proces umožní, aby 
centrálny systém vstup/výstup:

Po vytvorení záznamu o vstupe/výstupe 
alebo záznamu o odopretí vstupu v 
prípade štátneho príslušníka tretej krajiny 
oslobodeného od vízovej povinnosti 
automatizovaný proces umožní, aby 
centrálny systém vstup/výstup:

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 8a – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) aktualizoval záznam o odopretí 
vstupu v systéme vstup/výstup v súlade s 
článkom 18 ods. 1 písm. b) tohto 
nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 8b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 8b – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely overení uvedených v článku 20 
ods. 2 písm. g) a h) nariadenia (EÚ) 
2018/1240 centrálny systém ETIAS 
využíva nástroj uvedený v článku 11 
uvedeného nariadenia na porovnanie 
údajov v systéme ETIAS s údajmi 
v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 
11 ods. 8 uvedeného nariadenia, pričom 
využíva zhody uvedené v tabuľke v prílohe 
III.

Na účely overení uvedených v článku 20 
ods. 2 písm. g) a h) nariadenia (EÚ) 
2018/1240 centrálny systém ETIAS 
využíva portál ESP na porovnanie údajov 
v systéme ETIAS s údajmi v systéme 
vstup/výstup v súlade s článkom 11 ods. 8 
uvedeného nariadenia, pričom využíva 
zhody uvedené v tabuľke v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 25a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k údajom v systéme 
vstup/výstup a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade 
s článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k údajom v systéme 
vstup/výstup a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak overenie centrálnou jednotkou 
ETIAS potvrdí zhodu medzi údajmi 
zaznamenanými v súbore žiadosti 
v systéme ETIAS a údajmi v systéme 
vstup/výstup, alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, uplatňuje sa postup stanovený 
v článku 26 nariadenia (EÚ) 2018/1240.

2. Ak overenie centrálnou jednotkou 
ETIAS podľa článku 22 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 potvrdí zhodu medzi údajmi 
zaznamenanými v súbore žiadosti 
v systéme ETIAS a údajmi v systéme 
vstup/výstup, alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, uplatňuje sa postup stanovený 
v článku 26 nariadenia (EÚ) 2018/1240.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje získané zo systému vstup/výstup 
podľa článkov 24, 25, 26 a 27 sa môžu 
uchovávať vo vnútroštátnych súboroch 
a údaje získané zo systému vstup/výstup 
podľa článku 25a sa môžu uchovávať 
v súboroch žiadostí v systéme ETIAS len 
vtedy, keď je to v danom prípade 

(Netýka sa slovenského znenia.)
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nevyhnutné, a to v súlade s účelom, na 
ktorý boli získané, a v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Únie, predovšetkým 
s právnymi predpismi v oblasti ochrany 
údajov, pričom sa nesmú uchovávať dlhšie, 
ako je to v danom prípade nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Príloha III – tabuľka – riadok 1

Text predložený Komisiou

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

Zodpovedajúce údaje v systéme vstup/výstup 
uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a) tohto 
nariadenia, na základe ktorých by sa mali 
kontrolovať údaje v systéme ETIAS

Pozmeňujúci návrh

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

Zodpovedajúce údaje v systéme 
vstup/výstup uvedené v článku 17 ods. 1 
písm. a) tohto nariadenia, na základe 
ktorých sa majú kontrolovať údaje 
v systéme ETIAS

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 18a – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uchovávanie logov na účely 
interoperability so systémom ETIAS 
v zmysle článku 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1240

Uchovávanie logov na účely 
interoperability so systémom ETIAS
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Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 34 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch. 
V prípade tohto prístupu a vyhľadávania sa 
uplatňujú ustanovenia článku 36 ods. 4 až 
8.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade 
s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia právo na prístup k príslušným 
údajom v systéme SIS a na vyhľadávanie 
v týchto údajoch. V prípade tohto prístupu 
a vyhľadávania sa uplatňujú ustanovenia 
článku 36 ods. 4 až 8.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak overenie centrálnou jednotkou 
ETIAS potvrdí zhodu údajov 

2. Ak overenie centrálnou jednotkou 
ETIAS podľa článku 22 nariadenia (EÚ) 
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zaznamenaných v súbore žiadosti 
v systéme ETIAS so zápisom v systéme 
SIS, uplatňuje sa postup stanovený 
v článku 26 nariadenia (EÚ) 2018/1240, 
a to bez toho, aby bol dotknutý článok 24 
nariadenia (EÚ) 2018/1240.

2018/1240 potvrdí zhodu údajov 
zaznamenaných v súbore žiadosti 
v systéme ETIAS so zápisom v systéme 
SIS, alebo ak pretrvávajú pochybnosti, 
uplatňuje sa postup stanovený v článku 26 
nariadenia (EÚ) 2018/1240, a to bez toho, 
aby bol dotknutý článok 24 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36b – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Automatizované spracovanie 
uvedené v článku 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 umožní overenia stanovené 
v článku 20, článku 24 ods. 6 písm. c) 
bode ii), článku 41 a článku 54 ods. 1 
písm. b) a následné overenia podľa 
článkov 22 a 26 uvedeného nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. c), písm. m) bode 
ii) a písm. o) nariadenia (EÚ) 2018/1240 
centrálny systém ETIAS využíva nástroj 
uvedený v článku 11 uvedeného 
nariadenia na porovnanie údajov 
uvedených v článku 11 ods. 4 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 s údajmi v systéme SIS 
v súlade s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia.

2. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. c) a písm. m) 
bode ii), článku 24 ods. 6 písm. c) bode ii) 
a článku 54 ods. 1 písm. b) nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 centrálny systém ETIAS 
využíva portál ESP na porovnanie údajov 
uvedených v článku 11 ods. 4 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 s údajmi v systéme SIS 
v súlade s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je do systému SIS vložený nový 
zápis uvedený v článku 41 ods. 3 
nariadenia (EÚ) 2018/1240, centrálny 
systém prostredníctvom automatizovaného 
spracovania a nástroja uvedeného 
v článku 11 uvedeného nariadenia 
prenesie informácie o tomto zápise do 
centrálneho systému ETIAS s cieľom 
overiť, či tento nový zápis zodpovedá 
existujúcemu cestovnému povoleniu.

3. Ak je do systému SIS vložený nový 
zápis uvedený v článku 41 ods. 3 
nariadenia (EÚ) 2018/1240, centrálny 
systém prostredníctvom automatizovaného 
spracovania a portálu ESP prenesie 
informácie o tomto zápise do centrálneho 
systému ETIAS s cieľom overiť, či tento 
nový zápis zodpovedá existujúcemu 
cestovnému povoleniu.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/817 
(interoperabilita v oblasti hraníc)

V článku 72 sa vkladá tento odsek:
„1a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 
tohto článku, sa na účely 
automatizovaného spracúvania 
uvedeného v článku 20, článku 23, článku 
24 ods. 6 písm. c) bode ii), článku 41 a 
článku 54 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 
2018/1240 portál ESP uvedie do 
prevádzky obmedzenej na tieto účely po 
splnení podmienok stanovených v článku 
88 nariadenia (EÚ) 2018/1240.“

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti a obsah návrhu

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

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

Okrem toho v súlade s oznámením z apríla 2016 s názvom „Inteligentnejšie informačné 
systémy pre hranice a bezpečnosť“ má byť systém ETIAS založený na opätovnom použití 
hardvérových a softvérových komponentov vyvinutých pre systém vstup/výstup. Tento prístup 
sa uplatňuje aj v legislatívnych návrhoch o interoperabilite informačných systémov. Technický 
vývoj spoločného registra údajov o totožnosti a európskeho vyhľadávacieho portálu podľa 
legislatívnych návrhov týkajúcich sa interoperability informačných systémov bude založený na 
komponentoch systému vstup/výstup/ETIAS. V týchto návrhoch sú preto predkladané zmeny 
nariadenia o ETIAS s cieľom špecifikovať, že centrálny systém ETIAS bude založený na 
hardvérových a softvérových komponentoch centrálneho systému vstup/výstup s cieľom 
zriadiť zdieľaný register údajov o totožnosti na účely uchovávania alfanumerických údajov 
o totožnosti žiadateľov uvedených v systéme ETIAS, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup.

Postup

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

Spravodajca zdôrazňuje, že posúdenia vplyvu sú potrebné na to, aby bolo možné dôkladne 
posúdiť a riadne analyzovať nové legislatívne návrhy, a že sú významným faktorom 
prispievajúcim ku kvalite tvorby právnych predpisov.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje 
Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, 
(EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1241 z 12. septembra 2018, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) 2016/794 na účely zriadenia Európskeho systému cestovných informácií a povolení (ETIAS) (Ú. v. EÚ L 
236, 19.9.2018, s. 72).



PE655.702v02-00 38/40 RR\1220510SK.docx

SK

Okrem toho boli v záujme doplnenia informácií vyžiadané stanoviská Agentúry pre základné 
práva, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európskeho výboru pre ochranu 
údajov.

Pozícia spravodajcu

Spravodajca vo všeobecnosti víta návrhy na následné zmeny Európskeho systému pre cestovné 
informácie a povolenia. Domnieva sa však, že existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide 
o niektoré zmenené články a tiež v nadväznosti na odporúčania náhradného posúdenia vplyvu, 
ktoré vypracovala služba EPRS.

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

Vzhľadom na to, že návrhy Komisie boli predložené 7. januára 2019, zatiaľ čo 
medziinštitucionálne rokovania o návrhoch týkajúcich sa rámca interoperability a o návrhu 
týkajúcom sa systému ECRIS-TCN stále prebiehali, bolo potrebné návrhy Komisie 
aktualizovať v súlade s dohodami o týchto spisoch, ktoré boli medzičasom prijaté.

V súlade s odporúčaniami uvedenými v náhradnom posúdení vplyvu, ktoré vypracovala služba 
EPRS, sa vykonali ďalšie zlepšenia v postupe označovania štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí boli odsúdení za terorizmus alebo závažné trestné činy. Okrem toho sa posilnili 
ustanovenia týkajúce sa monitorovania a štatistík tak, aby sa zabezpečilo, že Komisia bude 
musieť pravidelne vyhodnocovať vyhľadávanie v systéme ECRIS-TCN prostredníctvom 
systému ETIAS a informovať Európsky parlament a európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov. Spravodajca sa tiež domnieva, že vymedzenie čiastočnej zhody medzi 
záznamami informačných systémov EÚ prostredníctvom vykonávacieho aktu nie je vhodné. 
Vzhľadom na možný významný vplyv na práva na súkromný život a ochranu osobných údajov 
je vhodnejšie na to využiť delegovaný akt, aby sa zabezpečil riadny dohľad Európskeho 
parlamentu v súlade s podobnými ustanoveniami nariadení o rámci interoperability.

Spravodajca sa domnieva, že vyhľadávanie v Schengenskom informačnom systéme (SIS) 
predstavuje pridanú hodnotu aj v prípade zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, na 
ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o návrate.  Vyhľadávanie tohto typu zápisu v systéme SIS vo 
včasnom štádiu, skôr ako štátny príslušník tretej krajiny príde na hranice členského štátu, bude 
v prospech členského štátu aj štátneho príslušníka tretej krajiny.
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