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ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) ETIAS er et af de indsatsområder, 
der blev peget på i Bratislavakøreplanen 
af 16. september 2016, som Unionens 27 
stats- og regeringschefer undertegnede og 
indgik aftale om.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) Kommissionen bør sammen med 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
og i samarbejde med medlemsstaterne 
lægge stor vægt på de udenrigspolitiske 
aspekter af etableringen af ETIAS og 
meddele sine målsætninger til 
regeringerne i de berørte tredjelande 
rettidigt og præcist og bør i den 
forbindelse understrege de 
grundlæggende politiske, retlige og 
praktiske forskelle mellem visumpligt og 
rejsetilladelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(5b) Kommissionen bør iværksætte 
oplysningskampagner i de relevante 
tredjelande på et passende tidspunkt, 
inden ETIAS-forordningen træder i kraft, 
således at rejsende oplyses behørigt om 
ansøgningsproceduren for ETIAS-
tilladelse, tilgængelige retsmidler i 
tilfælde af et afslag samt om de positive 
aspekter ved at muliggøre en 
uproblematisk og hurtigere 
grænsepassage for rejsende med en 
forudgående rejsetilladelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Der bør via ETIAS udstedes en 
rejsetilladelse til tredjelandsstatsborgere, 
der er fritaget for kravet om at være i 
besiddelse af et visum, når de passerer de 
ydre grænser ("visumkravet") for således
at fastslå, om deres ophold på 
medlemsstaternes område udgør en risiko 
for irregulær migration, for sikkerheden 
eller folkesundheden. At være indehaver af 
en gyldig rejsetilladelse bør være en ny 
betingelse for indrejse på medlemsstaternes 
område, men alene det at være i besiddelse 
af en rejsetilladelse bør ikke automatisk 
give ret til indrejse.

9. Flere tredjelande har gennemført 
en række krævende reformer for at opnå 
visumfritagelse for deres borgere, og 
Unionen har indrømmet dem 
visumfritagelse som anerkendelse af deres 
succesfulde indsats. Der bør derfor via 
ETIAS udstedes en rejsetilladelse til 
tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for 
kravet om at være i besiddelse af et visum, 
når de passerer de ydre grænser 
("visumkravet"), for udelukkende at 
fastslå, om visse personers ophold på 
medlemsstaternes område udgør en risiko 
for irregulær migration, for sikkerheden 
eller folkesundheden. At være indehaver af 
en gyldig rejsetilladelse bør derfor være en 
ny betingelse for indrejse på 
medlemsstaternes område. Alene det at 
være i besiddelse af en rejsetilladelse bør 
imidlertid ikke automatisk give ret til 
indrejse.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) ETIAS bør for at nå sine mål stille 
et onlineansøgningsskema til rådighed, 
som ansøgere kan udfylde med erklæringer 
vedrørende deres identitet, rejsedokument, 
oplysninger om bopæl, kontaktoplysninger, 
uddannelse og nuværende erhverv, deres 
forhold som familiemedlem til en EU-
borger eller en tredjelandsstatsborger, der 
er omfattet af retten til fri bevægelighed, 
men ikke har opholdstilladelse, identiteten 
på den ansvarlige person, hvis ansøgeren er 
mindreårig, og svar på en række 
baggrundsspørgsmål (om ansøgeren har en 
sygdom, der er potentielt epidemisk ifølge 
Verdenssundhedsorganisationens 
internationale sundhedsregulativ eller 
andre infektiøse eller kontagiøse 
sygdomme, har en ren straffeattest, har 
været i krigszoner eller er omfattet af en 
afgørelse om tilbagesendelse til grænsen/en 
kendelse om at forlade området). Det bør 
kun være muligt at få adgang til ansøgeres 
sundhedsdata, hvis de udgør en trussel for 
folkesundheden.

(16) ETIAS bør for at nå sine mål stille 
et onlineansøgningsskema til rådighed, 
som ansøgere kan udfylde med erklæringer 
vedrørende deres identitet, rejsedokument, 
oplysninger om bopæl, kontaktoplysninger, 
nuværende erhverv, deres forhold som 
familiemedlem til en EU-borger eller en 
tredjelandsstatsborger, der er omfattet af 
retten til fri bevægelighed, men ikke har 
opholdstilladelse, identiteten på den 
ansvarlige person, hvis ansøgeren er 
mindreårig, og svar på en række 
baggrundsspørgsmål (om ansøgeren har en 
sygdom, der er potentielt epidemisk ifølge 
Verdenssundhedsorganisationens 
internationale sundhedsregulativ eller 
andre infektiøse eller kontagiøse 
sygdomme, har en ren straffeattest, har 
været i krigszoner eller er omfattet af en 
afgørelse om tilbagesendelse til grænsen/en 
kendelse om at forlade området). Det bør 
kun være muligt at få adgang til ansøgeres 
sundhedsdata, hvis de udgør en trussel for 
folkesundheden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) ETIAS bør acceptere ansøgninger, 
der indgives på vegne af en ansøger i 
situationer, hvor den rejsende ikke selv er i 
stand til at indgive en ansøgning uanset 
årsagen hertil. I så tilfælde bør 
ansøgningen indgives af en tredjemand, der 
har fået bemyndigelse hertil af den 
rejsende eller er retligt ansvarlig for den 
rejsende, forudsat at ansøgningsskemaet 
indeholder oplysninger om den 
pågældendes identitet.

(17) ETIAS bør udformes som en 
brugervenlig platform og indeholde alle 
relevante oplysninger på ansøgerens 
sprog eller et sprog, som ansøgeren kan 
forstå. ETIAS bør acceptere ansøgninger, 
der indgives på vegne af en ansøger i 
situationer, hvor den rejsende ikke selv er i 
stand til at indgive en ansøgning uanset 
årsagen hertil. I så tilfælde bør 
ansøgningen indgives af en tredjemand, der 
har fået bemyndigelse hertil af den 
rejsende eller er retligt ansvarlig for den 
rejsende, forudsat at ansøgningsskemaet 
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indeholder oplysninger om den 
pågældendes identitet. ETIAS bør opstille 
ansøgningsterminaler for ansøgere i de 
vigtigste udrejselufthavne og -skibshavne 
og ved de vigtigste 
landegrænseovergange. Rejsebureauer 
bør kunne indgive ansøgninger på vegne 
af individuelle ansøgere og/eller grupper 
af ansøgere.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) De personoplysninger, ansøgeren 
fremlægger, bør udelukkende behandles af 
ETIAS med henblik på forhånd at 
kontrollere, om kriterierne for at komme i 
betragtning i forordning (EU) 2016/399 24  
er opfyldt, og vurdere, om det er 
sandsynligt, at ansøgeren vil migrere på 
irregulær vis, og om ansøgerens indrejse i 
Unionen kunne udgøre en trussel mod 
sikkerheden eller folkesundheden i 
Unionen.

(20) De personoplysninger, ansøgeren 
fremlægger, bør udelukkende behandles af 
ETIAS med henblik på forhånd at 
kontrollere, om kriterierne for at komme i 
betragtning i forordning (EU) 2016/399 24

er opfyldt, og vurdere, om ansøgeren 
tidligere har fået afslag på indrejse 
og/eller, om dennes tilladelse til ophold er 
udløbet, og om ansøgerens indrejse i 
Unionen kunne udgøre en trussel mod 
sikkerheden eller folkesundheden i 
Unionen.

_________________ _________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 
om en EU-kodeks for personers 
grænsepassage (Schengengrænsekodeks).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 
om en EU-kodeks for personers 
grænsepassage (Schengengrænsekodeks).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der kan ikke foretages en vurdering 
af disse risici uden at behandle de 
personoplysninger, der er omhandlet i 
betragtning 16. Hver enkelt 

(21) Der kan ikke foretages en vurdering 
af disse risici uden at behandle de 
personoplysninger, der er omhandlet i 
betragtning 16. Hver enkelt 
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personoplysning i ansøgninger bør 
sammenlignes med oplysningerne i et 
register, en fil eller en indberetning i et 
informationssystem 
(Schengeninformationssystemet (SIS), 
visuminformationssystemet (VIS), 
Europol-oplysninger, Interpols database 
over stjålne og bortkomne 
rejsedokumenter, ind- og udrejsesystemet, 
Eurodac, det europæiske 
informationssystem vedrørende 
strafferegistre (ECRIS) og/eller Interpols 
TDAWN-database (Travel Documents 
Associated with Notices) eller ETIAS-
overvågningslisten eller specifikke 
risikoindikatorer. De kategorier af 
personoplysninger, der bør anvendes til 
sammenligninger, bør begrænses til de 
kategorier af oplysninger, der findes i de 
informationssystemer, der søges i, til 
ETIAS-overvågningslisten eller til de 
specifikke risikoindikatorer.

personoplysning i ansøgninger bør 
sammenlignes med oplysningerne i et 
register, en fil eller en indberetning i et 
informationssystem 
(Schengeninformationssystemet (SIS), 
visuminformationssystemet (VIS), 
Europol-oplysninger, Interpols database 
over stjålne og bortkomne 
rejsedokumenter, ind- og udrejsesystemet, 
Eurodac, det europæiske 
informationssystem vedrørende 
strafferegistre (ECRIS) og/eller Interpols 
TDAWN-database (Travel Documents 
Associated with Notices), herunder gule 
meddelelser, der kan bidrage til at 
lokalisere savnede personer, eller ETIAS-
overvågningslisten eller specifikke 
risikoindikatorer. De kategorier af 
personoplysninger, der bør anvendes til 
sammenligninger, bør begrænses til de 
kategorier af oplysninger, der findes i de 
informationssystemer, der søges i, til 
ETIAS-overvågningslisten eller til de 
specifikke risikoindikatorer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Ansøgere, der har fået afslag på en 
ansøgning om en rejsetilladelse, bør have 
ret til at få prøvet afgørelsen. Sager om 
prøvelse bør føres i den medlemsstat, der 
har truffet afgørelse om ansøgningen, og i 
henhold til den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning.

(24) Ansøgere, der har fået afslag på en 
ansøgning om en rejsetilladelse, bør have 
ret til at få prøvet afgørelsen. Sager om 
prøvelse bør føres i den medlemsstat, der 
har truffet afgørelse om ansøgningen, og i 
henhold til den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning. Proceduren for 
prøvelse bør højst strække sig over tre 
måneder.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Hvis en medlemsstat
undtagelsesvis finder det nødvendigt at 
lade en tredjelandsstatsborger rejse ind på 
dens område af humanitære årsager, af 
hensyn til nationale interesser eller på 
grund af internationale forpligtelser, bør 
den have mulighed for at udstede en 
rejsetilladelse med begrænset territorial og 
tidsmæssig gyldighed.

(30) Hvis det undtagelsesvis er
nødvendigt at lade en 
tredjelandsstatsborger rejse ind af 
humanitære årsager, af hensyn til nationale 
interesser eller på grund af internationale 
forpligtelser, bør der være mulighed for at 
udstede en rejsetilladelse med begrænset 
territorial og tidsmæssig gyldighed.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) At få adgang til oplysningerne i 
ETIAS er nødvendigt med henblik på
forebyggelse, opdagelse og efterforskning 
af terrorhandlinger som nævnt i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA 26eller 
andre alvorlige strafbare handlinger som 
nævnt i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA27. I forbindelse med en 
specifik efterforskning og for at indhente 
bevismateriale og oplysninger vedrørende 
en person, der er mistænkt for at have 
begået en forbrydelse, eller et offer for en 
forbrydelse kan de retshåndhævende 
myndigheder have brug for at få adgang til 
de oplysninger, der er genereret af ETIAS. 
Der kan også være brug for oplysninger 
lagret i ETIAS til at identificere en person, 
der har begået en terrorhandling eller en 
anden alvorlig strafbar handling, navnlig 
når der er behov for en hurtig indsats. 
Adgangen til ETIAS med henblik på at 
forebygge, opdage eller efterforske 
terrorhandlinger eller andre alvorlige 
strafbare handlinger udgør et indgreb i de 
grundlæggende rettigheder, hvad angår 
respekten for den enkeltes privatliv og 
beskyttelsen af de personoplysninger, der 
behandles i ETIAS. Oplysningerne i 

(34) Adgang til oplysningerne i ETIAS 
bør bidrage til at forebygge, opdage og 
efterforske terrorhandlinger som nævnt i 
Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 
26eller andre alvorlige strafbare handlinger 
som nævnt i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA27. I forbindelse med en 
specifik efterforskning og for at indhente 
bevismateriale og oplysninger vedrørende 
en person, der er mistænkt for at have 
begået en forbrydelse, eller et offer for en 
forbrydelse kan de retshåndhævende 
myndigheder have brug for at få adgang til 
de oplysninger, der er genereret af ETIAS. 
Der kan også være brug for oplysninger 
lagret i ETIAS til at identificere en person, 
der har begået en terrorhandling eller en 
anden alvorlig strafbar handling, navnlig 
når der er behov for en hurtig indsats. 
Adgangen til ETIAS med henblik på at 
forebygge, opdage eller efterforske 
terrorhandlinger eller andre alvorlige 
strafbare handlinger udgør et indgreb i 
grundlæggende rettigheder, navnlig retten
til privatliv og retten til beskyttelsen af de 
personoplysninger, der behandles i ETIAS. 
Oplysningerne i ETIAS bør derfor lagres 
og kun gøres tilgængelige for udpegede 
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ETIAS bør derfor lagres og kun gøres 
tilgængelige for udpegede myndigheder i 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Politienhed ("Europol") på de strenge 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning, for således at begrænse 
adgangen til det, der er strengt nødvendigt 
for at forebygge, opdage og efterforske 
terrorhandlinger og alvorlige strafbare 
handlinger i overensstemmelse med 
kravene i navnlig Domstolens praksis, 
navnlig sagen vedrørende Digital Rights 
Ireland28.

myndigheder i medlemsstaterne og Den 
Europæiske Politienhed ("Europol") på de 
strenge betingelser, der er fastsat i denne 
forordning, for således at begrænse 
adgangen til det, der er strengt nødvendigt 
for at forebygge, opdage og efterforske 
terrorhandlinger og alvorlige strafbare 
handlinger i overensstemmelse med 
kravene i navnlig Domstolens praksis, 
navnlig sagen vedrørende Digital Rights 
Ireland 28.

_________________ _________________

26Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 
13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme 
(EFT L 164 af 22.6.2002 s. 6).

26Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 
13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme 
(EFT L 164 af 22.6.2002 s. 6).

27 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 
13. juni 2002 om den europæiske 
arrestordre og om procedurerne for 
overgivelse mellem medlemsstaterne (EUT 
L 190 af 18.7.2002, s. 1).

27 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 
13. juni 2002 om den europæiske 
arrestordre og om procedurerne for 
overgivelse mellem medlemsstaterne (EUT 
L 190 af 18.7.2002, s. 1).

28 Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. 
april 2014 i de forenede sager C-293/12 og 
C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, 
ECLI:EU:C:2014:238.

28 Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. 
april 2014 i de forenede sager C-293/12 og 
C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, 
ECLI:EU:C:2014:238.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Der bør fastsættes strenge regler for 
adgang til det centrale ETIAS-system og 
de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. Det er også 
nødvendigt at fastsætte bestemmelser om 
enkeltpersoners ret til at få adgang til, 
korrigere og slette oplysninger samt retten 
til prøvelse, navnlig retten til 
domstolsprøvelse, og offentlige 
myndigheders tilsyn med behandlingen af 
oplysninger.

(47) Der bør fastsættes strenge regler for 
adgang til det centrale ETIAS-system og 
de nødvendige 
beskyttelsesforanstaltninger. 
Indsamlingen, lagringen og anvendelsen 
af oplysninger, der er indhentet under 
ETIAS, skal under alle omstændigheder 
være i overensstemmelse med EU's 
charter om grundlæggende rettigheder.
Det er også nødvendigt at fastsætte 
bestemmelser om enkeltpersoners ret til at 
få adgang til, korrigere og slette 
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oplysninger samt retten til prøvelse, 
navnlig retten til domstolsprøvelse, og 
offentlige myndigheders tilsyn med 
behandlingen af oplysninger.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 50 - led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- for at vedtage en forud fastsat liste 
med svar på spørgsmål om 
uddannelsesniveau og -område,
nuværende beskæftigelse og jobbetegnelse, 
som skal anføres på ansøgningen om en 
rejsetilladelse

- for at vedtage en forud fastsat liste 
med svar på spørgsmål om nuværende 
beskæftigelse og jobbetegnelse, som skal 
anføres på ansøgningen om en 
rejsetilladelse

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 50 - led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- for at fastsætte betalingsmetoder og 
-procedurer, hvad angår gebyret for en 
rejsetilladelse, idet der tages hensyn til den 
teknologiske udvikling, og om teknologien 
er til rådighed, og for at fastsætte gebyrets 
størrelse

- for at ændre gebyrets størrelse,
fastsætte betalingsmetoder og -procedurer, 
hvad angår en rejsetilladelse, idet der tages 
hensyn til den teknologiske udvikling, og 
om teknologien er til rådighed, for ikke at 
lægge hindringer i vejen for 
tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for 
visumpligt, men som måske ikke har 
adgang til bestemte betalingsmåder, når 
de ansøger om en ETIAS-tilladelse

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen under sit forberedende 

(51) Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen under sit forberedende 
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arbejde gennemfører hensigtsmæssige 
høringer, herunder eksperthøringer, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter samtidigt 
med medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i de af Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelsen af 
delegerede retsakter.

arbejde gennemfører en 
indvirkningsvurdering samt relevante
høringer, herunder ekspert- og 
diplomathøringer, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. EU-
Udenrigstjenesten og de diplomatiske 
repræsentationer for de tredjelande, der 
er fritaget for visumpligt, bør også høres. 
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen 

af delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter samtidigt med 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i de af Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelsen af 
delegerede retsakter. Disse ekspertgrupper 
bør omfatte repræsentanter for EU-
Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "risiko for irregulær migration": 
risikoen for, at en tredjelandsstatsborger 
ikke opfylder de indrejse- og 
opholdsbetingelser, der er fastsat i artikel 
6 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/399

Begrundelse

Tilføjelse af definitionen af risiko for irregulær migration efter henstilling fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) "sikkerhedsrisiko": en risiko for 
en trussel mod en medlemsstats offentlige 
orden, indre sikkerhed eller internationale 
forbindelser

Begrundelse

Tilføjelse af definitionen af sikkerhedsrisiko efter henstilling fra Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrage til at skabe et højt 
sikkerhedsniveau ved at sikre, at der 
foretages en grundig vurdering af risikoen 
for sikkerheden i forbindelse med ansøgere 
forud for deres ankomst til 
grænseovergangsstederne ved de ydre 
grænser for derved at fastslå, om der er 
konkrete indicier for eller rimelig grund til
at antage, at personens tilstedeværelse på 
medlemsstaternes område udgør en risiko 
for sikkerheden

a) bidrage til at skabe et højt 
sikkerhedsniveau ved at sikre, at der 
foretages en grundig vurdering af risikoen 
for sikkerheden i forbindelse med ansøgere 
forud for deres ankomst til 
grænseovergangsstederne ved de ydre 
grænser for derved at fastslå, om der er 
konkrete indicier for at antage, at 
personens tilstedeværelse på 
medlemsstaternes område udgør en risiko
for sikkerheden

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) støtte målene for 
Schengeninformationssystemet (SIS) i 
forbindelse med indberetninger om 
personer, der er eftersøgte med henblik på 
anholdelse, overgivelse eller udlevering, 
savnede personer, personer, der eftersøges 
med henblik på at yde bistand i forbindelse 
med retsforfølgning, og personer, der er 
genstand for diskret kontrol eller specifik 

e) støtte målene for 
Schengeninformationssystemet (SIS) i 
forbindelse med indberetninger om 
personer, der er eftersøgte med henblik på 
anholdelse, overgivelse eller udlevering, 
savnede personer, navnlig børn, personer, 
der eftersøges med henblik på at yde 
bistand i forbindelse med retsforfølgning, 
og personer, der er genstand for diskret 
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kontrol kontrol eller specifik kontrol

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Den ansvarlige for grundlæggende 
rettigheder i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning skal foretage 
regelmæssige revisioner af behandlingen
af ansøgninger og af gennemførelsen af 
artikel 28, herunder en regelmæssig 
vurdering af deres virkninger for de 
grundlæggende rettigheder, navnlig hvad 
angår retten til privatlivets fred. Den 
databeskyttelsesansvarlige i Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning skal foretage 
regelmæssige revisioner af behandlingen 
af ansøgninger, herunder en regelmæssig 
vurdering af deres virkninger for 
betydning for beskyttelsen af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgere indgiver en ansøgning 
ved at udfylde onlineansøgningsskemaet 
via et særligt offentligt websted eller via 
mobilapp'en på webudstyr tilstrækkeligt 
tidligt forud for den planlagte rejse.

1. Ansøgere indgiver en ansøgning 
ved at udfylde onlineansøgningsskemaet 
via et særligt offentligt websted, via 
mobilapp'en på webudstyr eller om muligt 
via ansøgningsterminaler tilstrækkeligt
tidligt forud for den planlagte rejse.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningerne kan indgives af 
ansøgeren eller en person eller kommerciel 
formidler, som ansøgeren har givet 
tilladelse hertil på dennes vegne.

2. Ansøgningerne kan indgives af 
ansøgeren eller en person eller kommerciel 
formidler, som ansøgeren har givet 
tilladelse hertil på dennes vegne. Unionens 
delegationer i tredjelande skal yde den 
nødvendige bistand til ansøgerne.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Via det offentlige websted og 
mobilapp'en til mobiludstyr skal 
ansøgningsskemaet gøres bredt, let og 
gratis tilgængeligt for ansøgere.

2. Via det offentlige websted og 
mobilapp'en til mobiludstyr skal 
ansøgningsskemaet gøres bredt, let og 
gratis tilgængeligt for ansøgere. Både 
webstedet og mobilapp'en skal være 
tilgængelige for personer med handicap.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) e-mailadresse, telefonnummer g) e-mailadresse og eventuelt
telefonnummer

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) uddannelse (niveau og -område) udgår

Ændringsforslag 26
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) for mindreårige ansøgere: efternavn 
og fornavn(e) på indehaveren af 
forældremyndigheden eller værgen

k) for mindreårige: efternavn og 
fornavn(e) på indehaveren af 
forældremyndigheden eller værgen samt 
dennes e-mailadresse, telefonnummer og 
bopælsadresse

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l)a om vedkommende er flygtning 
eller statsløs;

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) hvis ansøgningen er udfyldt af en 
anden person end ansøgeren: efternavn, 
fornavn(e), firmanavn, organisation, hvis 
det er relevant, e-mailadresse, postadresse, 
telefonnummer; forbindelse til ansøgeren 
og en elektronisk underskrevet erklæring 
om repræsentation.

m) hvis ansøgningen er udfyldt af en 
anden person end ansøgeren og i tilfælde 
af gruppeansøgninger: efternavn, 
fornavn(e), firmanavn, organisation, hvis 
det er relevant, e-mailadresse, postadresse, 
telefonnummer; forbindelse til ansøgeren 
og en elektronisk underskrevet erklæring 
om repræsentation.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ansøgeren vælger 
uddannelsesniveau og -område,

3. Ansøgeren vælger nuværende 
beskæftigelse og jobbetegnelse fra en forud 
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nuværende beskæftigelse og jobbetegnelse 
fra en forud fastsat liste. Kommissionen 
tillægges i henhold til artikel 78 beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter om 
fastlæggelse af disse forud fastsatte lister.

fastsat liste. Kommissionen tillægges i 
henhold til artikel 78 beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter om 
fastlæggelse af disse forud fastsatte lister.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om den pågældende nogensinde er 
blevet dømt for en straffelovsovertrædelse
i et hvilket som helst land

b) om den pågældende nogensinde er 
blevet dømt for en alvorlig strafbar 
handling som defineret i artikel 3, litra 
m), i denne forordning i et hvilket som 
helst land

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i henhold 
til artikel 78 beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter om betalingsmetoder 
og -procedurer i forbindelse med gebyret 
for en rejsetilladelse og om ændringer i 
gebyrets størrelse.

4. Kommissionen tillægges i henhold 
til artikel 78 beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter om betalingsmetoder 
og -procedurer i forbindelse med gebyret 
for en rejsetilladelse og om ændringer i 
gebyrets størrelse. Kommissionen tager 
hensyn til den teknologiske udvikling, og 
om teknologien er til rådighed, for ikke at 
lægge hindringer i vejen for 
tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for 
visumpligt, men som måske ikke har 
adgang til bestemte betalingsmåder, når 
de ansøger om en ETIAS-tilladelse.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 – litra m
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) om det rejsedokument, der 
anvendes til ansøgningen, svarer til et 
rejsedokument, der er registreret i en fil i 
Interpols TDAWN-database.

m) om det rejsedokument, der 
anvendes til ansøgningen, svarer til et 
rejsedokument, der er registreret i en fil i 
Interpols TDAWN-database, herunder de 
gule meddelelser, der kan bidrage til at 
lokalisere savnede personer.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en indberetning om savnede 
personer

b) en indberetning om savnede 
personer, navnlig børn

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a

Særlige regler for flygtninge og statsløse 
personer med bopæl i et land, der er 
fritaget for visumpligt

Når en flygtning eller en 
tredjelandsstatsborger som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, litra b), ansøger om en 
rejsetilladelse, finder følgende specifikke 
regler anvendelse:

a) ansøgeren skal fremlægge de 
supplerende personoplysninger, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra l)a.

b) ansøgeren skal ikke besvare 
spørgsmålet i artikel 15, stk. 4, litra c)

c) ansøgeren fritages for det i artikel 
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16 omhandlede gebyr.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodningen om yderligere 
oplysninger eller dokumentation skal 
sendes til den e-mailadresse, der er 
registreret under kontaktoplysninger i 
ansøgningsfilen. I anmodningen skal det 
tydeligt anføres, hvilke oplysninger eller 
hvilken dokumentation ansøgeren skal 
fremlægge. Ansøgeren fremlægger de 
yderligere oplysninger eller den yderligere 
dokumentation direkte for den nationale 
ETIAS-enhed via den sikre kontotjeneste, 
der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra g), 
inden 7 arbejdsdage fra datoen for 
modtagelsen af anmodningen.

2. Anmodningen om yderligere 
oplysninger eller dokumentation skal 
sendes til den e-mailadresse, der er 
registreret under kontaktoplysninger i 
ansøgningsfilen. I anmodningen skal det 
tydeligt anføres, hvilke oplysninger eller 
hvilken dokumentation ansøgeren skal 
fremlægge. Ansøgeren fremlægger de 
yderligere oplysninger eller den yderligere 
dokumentation direkte for den nationale 
ETIAS-enhed via den sikre kontotjeneste, 
der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra g), 
inden 7 arbejdsdage fra datoen for 
modtagelsen af anmodningen. Ansøgeren 
har ret til at anmode om ekstra tid til at 
indgive den krævede dokumentation. Den 
tildelte ekstra tid kan ikke overstige 30 
arbejdsdage.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstatens nationale ETIAS-
enhed giver ansøgeren meddelelse om 
indkaldelsen ved brug af den e-
mailadresse, der er registreret under 
kontaktoplysninger i ansøgningsfilen.

5. Medlemsstatens nationale ETIAS-
enhed giver ansøgeren meddelelse om 
indkaldelsen ved brug af den e-
mailadresse, der er registreret under 
kontaktoplysninger i ansøgningsfilen, eller 
pr. telefon.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis ansøgeren ikke reagerer på 
indkaldelsen inden for fristen, eller hvis 
ansøgeren ikke møder op til samtalen, 
gives der afslag på ansøgningen, jf. artikel 
31, stk. 1, og den ansvarlige medlemsstats 
nationale ETIAS-enhed informerer straks 
ansøgeren herom.

6. Hvis ansøgeren ikke reagerer på 
indkaldelsen inden for fristen, eller hvis 
ansøgeren ikke møder op til samtalen og 
ikke indgiver en underbygget begrundelse 
herfor, gives der afslag på ansøgningen, jf. 
artikel 31, stk. 1, og den ansvarlige 
medlemsstats nationale ETIAS-enhed 
informerer straks ansøgeren herom.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europol har under ingen 
omstændigheder adgang til 
personoplysninger vedrørende ansøgerens 
uddannelse som omhandlet i artikel 15, 
stk. 2, litra h), og ansøgerens sundhed som 
omhandlet i artikel 15, stk. 4, litra a).

3. Europol har under ingen 
omstændigheder adgang til 
personoplysninger vedrørende ansøgerens 
sundhed som omhandlet i artikel 15, stk. 4, 
litra a).

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) [statistiske data genereret af ind- og 
udrejsesystemet, der tyder på, at et 
unormalt stort antal personer, hvis 
opholdstilladelse udløbet, og nægtelse af 
indrejse for en specifik gruppe af rejsende
];

a) [statistiske data genereret af ind- og 
udrejsesystemet, der tyder på, at et 
unormalt stort antal personer, hvis 
opholdstilladelse udløbet, og nægtelse af 
indrejse ];

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) statistiske oplysninger genereret af 
ETIAS i henhold til artikel 73, der tyder på 
et unormalt stort antal afslag på 
ansøgninger om rejsetilladelser som følge 
af risikoen for irregulær migration, for 
sikkerheden eller folkesundheden

b) statistiske oplysninger genereret af 
ETIAS i henhold til artikel 73, der tyder på 
et unormalt stort antal afslag på 
ansøgninger om rejsetilladelser som følge 
af en risiko for sikkerheden eller 
folkesundheden

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysninger fra medlemsstaterne 
vedrørende et unormalt stort antal 
personer, hvis tilladelse til ophold er 
udløbet, og nægtelse af indrejse for en 
specifik gruppe af rejsende til den 
pågældende medlemsstat

e) oplysninger fra medlemsstaterne 
vedrørende et unormalt stort antal 
personer, hvis tilladelse til ophold er 
udløbet, og nægtelse af indrejse for en 
specifik rejsende

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelsesniveau Udgår

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De specifikke risikoindikatorer skal 
være målrettede og forholdsmæssige. De 
må under ingen omstændigheder være 
baseret på en persons race eller etniske 
oprindelse, politiske anskuelser, religiøse 
eller filosofiske overbevisning, 

5. De specifikke risikoindikatorer skal 
være målrettede og forholdsmæssige. De 
må under ingen omstændigheder være 
baseret på en persons race eller etniske 
oprindelse, politiske anskuelser, religiøse 
eller filosofiske overbevisning, 



AD\1132630DA.docx 21/29 PE604.668v03-00

DA

medlemskab af en fagforening, seksualitet 
eller seksuelle orientering.

medlemskab af en fagforening, seksualitet 
eller seksuelle orientering. Forebyggende 
risikoprofilering baseret på generelle 
oplysninger frem for en konkret og 
åbenbar risiko tillades ikke.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Der fastlægges 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at 
personoplysninger, der behandles i 
ETIAS-overvågningslisten, er 
tilstrækkeligt beskyttet.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Er grundene til medtagelse på 
ETIAS-overvågningslisten ubegrundet, 
bør fjernelse fra ETIAS-
overvågningslisten til hver en tid være 
muligt.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgere, der har fået afslag på en 
ansøgning om en rejsetilladelse, skal have 
ret til at få afgørelsen prøvet. Sager om 
prøvelse føres i den medlemsstat, der har 
truffet afgørelse om ansøgningen, og i 

2. Ansøgere, der har fået afslag på en 
ansøgning om en rejsetilladelse, skal have 
ret til at få afgørelsen prøvet. Sager om 
prøvelse føres i den medlemsstat, der har 
truffet afgørelse om ansøgningen, og i 
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henhold til den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning. Den ansvarlige 
medlemsstats nationale ETIAS-enhed 
informerer ansøgerne om de procedurer, 
der skal følges i tilfælde af en begæring om 
prøvelse.

henhold til den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning. Den ansvarlige 
medlemsstats nationale ETIAS-enhed 
informerer skriftligt ansøgerne om de 
procedurer, der skal følges i tilfælde af en 
begæring om prøvelse, på et sprog, som 
ansøgerne kan forstå. Proceduren for 
prøvelse bør højst strække sig over tre 
måneder.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan undtagelsesvis udstedes en 
rejsetilladelse med begrænset territorial 
gyldighed, hvis de berørte medlemsstater 
finder det nødvendigt af humanitære 
årsager, af hensyn til nationale interesser 
eller på grund af internationale 
forpligtelser, selv om den manuelle 
vurdering, der er omhandlet i artikel 22, 
endnu ikke er afsluttet, eller der er blevet 
givet afslag på en ansøgning om en 
rejsetilladelse, eller en rejsetilladelse blevet 
annulleret eller inddraget.

1. Der udstedes undtagelsesvis en 
rejsetilladelse med begrænset territorial 
gyldighed, hvis det er nødvendigt af 
humanitære årsager, af hensyn til nationale 
interesser eller på grund af internationale 
forpligtelser, selv om den manuelle 
vurdering, der er omhandlet i artikel 22, 
endnu ikke er afsluttet, eller der er blevet 
givet afslag på en ansøgning om en 
rejsetilladelse, eller en rejsetilladelse blevet 
annulleret eller inddraget.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En rejsetilladelse med begrænset 
territorial gyldighed er gyldig på den 
udstedende medlemsstats område i højst 15 
dage.

4. En rejsetilladelse med begrænset 
territorial gyldighed er gyldig på den 
udstedende medlemsstats område.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Søgninger i det centrale ETIAS-
system skal i tilfælde af et hit med 
oplysningerne i ansøgningsfilen give 
adgang til de oplysninger, der er omhandlet 
i artikel 15, stk. 2, litra a)-g), og artikel 15, 
stk. 2, litra j)-m) som registreret i den 
pågældende ansøgningsfil, samt de 
oplysninger, der blev indlæst i den 
pågældende ansøgningsfil om udstedelse 
af, afslag på udstedelse af eller inddragelse 
eller annullering af en rejsetilladelse, jf. 
artikel 33 og 37. Der skal kun gives adgang 
til de oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 2, litra i), og artikel 15, stk. 
4, litra b)-d) som registreret i 
ansøgningsfilen, hvis de operative enheder 
udtrykkeligt anmodede om at søge i disse 
oplysninger i den begrundede elektroniske 
anmodning, der blev indgivet i medfør af 
artikel 44, stk. 1, og godkendt ved den 
uafhængige kontrol. Søgninger i det 
centrale ETIAS-system skal ikke give 
adgang til oplysninger om ansøgerens 
uddannelse, jf. artikel 15, stk. 2, litra h), 
eller om, hvorvidt ansøgeren kan udgøre en 
risiko for folkesundheden, jf. artikel 15, 
stk. 4, litra a).

4. Søgninger i det centrale ETIAS-
system skal i tilfælde af et hit med 
oplysningerne i ansøgningsfilen give 
adgang til de oplysninger, der er omhandlet 
i artikel 15, stk. 2, litra a)-g), og artikel 15, 
stk. 2, litra j)-m) som registreret i den 
pågældende ansøgningsfil, samt de 
oplysninger, der blev indlæst i den 
pågældende ansøgningsfil om udstedelse 
af, afslag på udstedelse af eller inddragelse 
eller annullering af en rejsetilladelse, jf. 
artikel 33 og 37. Der skal kun gives adgang 
til de oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 2, litra i), og artikel 15, stk. 
4, litra b)-d) som registreret i 
ansøgningsfilen, hvis de operative enheder 
udtrykkeligt anmodede om at søge i disse 
oplysninger i den begrundede elektroniske 
anmodning, der blev indgivet i medfør af 
artikel 44, stk. 1, og godkendt ved den 
uafhængige kontrol. Søgninger i det 
centrale ETIAS-system skal ikke give 
adgang til oplysninger om, hvorvidt 
ansøgeren kan udgøre en risiko for 
folkesundheden, jf. artikel 15, stk. 4, litra 
a).

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen iværksætter i samarbejde 
med den centrale ETIAS-enhed og
medlemsstaterne ved opstarten af ETIAS 
en informationskampagne for at informere 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for denne forordning, 
om kravet om at være i besiddelse af en 
gyldig rejsetilladelse ved passage af de 
ydre grænser.

Kommissionen iværksætter i samarbejde 
med den centrale ETIAS-enhed, 
medlemsstaterne, deres ambassader i de 
tredjelande, der er omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde, og 
Unionens delegationer i disse lande i god 
tid forud for opstarten af ETIAS en 
informationskampagne for at informere 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for denne forordning, 
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om kravet om at være i besiddelse af en 
gyldig rejsetilladelse ved passage af de 
ydre grænser.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Infrastrukturen for det offentlige 
websted, mobilapp'en og 
transportvirksomhedernes gateway-facilitet 
hostes på eu-LISA's eller Kommissionens 
lokaliteter. Disse infrastrukturer skal 
fordeles geografisk, således at de 
tilvejebringer de funktionaliteter, der er 
fastsat i denne forordning i 
overensstemmelse med betingelserne for 
tilgængelighed, kvalitet og hastighed, jf. 
stk. 3.

2. Infrastrukturen for det offentlige 
websted, mobilapp'en, terminalerne og 
transportvirksomhedernes gateway-facilitet 
hostes på eu-LISA's eller Kommissionens 
lokaliteter. Disse infrastrukturer skal 
fordeles geografisk, således at de 
tilvejebringer de funktionaliteter, der er 
fastsat i denne forordning i 
overensstemmelse med betingelserne for 
tilgængelighed, kvalitet og hastighed, jf. 
stk. 3.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter idriftsættelsen af ETIAS er eu-LISA 
ansvarlig for den tekniske forvaltning af 
det centrale system og de nationale 
ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i 
samarbejde med medlemsstaterne, at der til 
enhver tid anvendes den bedste disponible 
teknologi på grundlag af en cost-benefit-
analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den 
tekniske forvaltning af 
kommunikationsinfrastrukturen mellem det 
centrale system og de nationale ensartede 
grænseflader samt for det offentlige 
websted og mobilapp'en til mobiludstyr, e-
mailtjenesten, den sikrede kontotjeneste, 
gateway-faciliteten for 
transportvirksomheder, webtjenesten og 
den software, der gør det muligt at 

Efter idriftsættelsen af ETIAS er eu-LISA 
ansvarlig for den tekniske forvaltning af 
det centrale system og de nationale 
ensartede grænseflader. Agenturet sikrer i 
samarbejde med medlemsstaterne, at der til 
enhver tid anvendes den bedste disponible 
teknologi på grundlag af en cost-benefit-
analyse. eu-LISA er også ansvarligt for den 
tekniske forvaltning af 
kommunikationsinfrastrukturen mellem det 
centrale system og de nationale ensartede 
grænseflader samt for det offentlige 
websted og mobilapp'en til mobiludstyr, 
terminalerne, e-mailtjenesten, den sikrede 
kontotjeneste, gateway-faciliteten for 
transportvirksomheder, webtjenesten og 
den software, der gør det muligt at 
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behandle ansøgninger, jf. artikel 6. behandle ansøgninger, jf. artikel 6.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 - underpunkt -a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats forpligtelser 
vedrørende grundlæggende rettigheder, 
navnlig forpligtelserne under den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, chartret 
om grundlæggende rettigheder og 
konventionen om barnets rettigheder

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/794
Artikel 4 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 4, stk. 1, tilføjes litra n): Udgår

” (n) i henhold til artikel 18, stk. 2, litra 
a), oprette, forvalte og ajourføre ETIAS-
overvågningslisten, jf. artikel 29 i 
[forordningen om oprettelse af et EU-
system vedrørende rejseinformation og 
rejsetilladelse (ETIAS)] ”.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne seks måneders periode 
informerer grænsevagterne 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 

2. I denne seks måneders periode 
informerer grænsevagterne samt EU-
medlemsstaternes diplomatiske 
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kravet om en rejsetilladelse, og som 
passerer de ydre grænser, om kravet om, at 
de ved udløbet af den seks måneders 
periode skal have en gyldig rejsetilladelse. 
Med henblik herpå uddeler grænsevagterne 
en fælles folder til denne kategori af 
rejsende.

repræsentationer og EU's delegationer i 
de lande, der er omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde, 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
kravet om en rejsetilladelse, og som 
passerer de ydre grænser, om kravet om, at 
de ved udløbet af den seks måneders 
periode skal have en gyldig rejsetilladelse. 
Med henblik herpå uddeler grænsevagterne 
en fælles folder til denne kategori af 
rejsende. Med henblik herpå uddeler 
grænsevagterne en fælles folder til denne 
kategori af rejsende. Denne folder skal 
også være til rådighed på 
medlemsstaternes ambassader og 
Unionens delegationer i de lande, der er
omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uddannelse Udgår

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter anmodning fra Kommissionen 
skal eu-LISA forelægge denne statistikker 
om særlige aspekter i forbindelse med 
gennemførelsen af denne forordning samt 
statistikker i medfør af stk. 3.

6. Efter anmodning fra Kommissionen 
og Europa-Parlamentet skal eu-LISA 
forelægge dem statistikker om særlige 
aspekter i forbindelse med gennemførelsen 
af denne forordning samt statistikker i 
medfør af stk. 3.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen stiller de 
oplysninger, hvorom der er givet 
underretning i medfør af stk. 1, til rådighed 
for medlemsstaterne og offentligheden via 
et løbende ajourført offentligt websted.

5. Kommissionen stiller de 
oplysninger, hvorom der er givet 
underretning i medfør af stk. 1, til rådighed 
for medlemsstaterne og offentligheden via 
et tilgængeligt og løbende ajourført 
offentligt websted.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) indvirkningen på de diplomatiske 
forbindelse mellem Unionen og de berørte 
tredjelande
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