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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Etias utgör en av de prioriteringar 
som identifierades i Bratislavafärdplanen 
av den 16 september 2016, som 
undertecknades och godkändes av de 27 
stats- och regeringscheferna i unionen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kommissionen bör, tillsammans 
med unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik och i 
samarbete med medlemsstaterna, fästa 
stor vikt vid de utrikespolitiska aspekterna 
av inrättandet av Etias och i god tid och 
på ett tydligt sätt kommunicera sina mål 
till regeringarna i de berörda 
tredjeländerna, med betoning på de 
grundläggande politiska, rättsliga och 
praktiska skillnaderna mellan 
viseringskrav och resetillstånd.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(5b) Kommissionen bör inleda 
informationskampanjer i de berörda 
tredjeländerna i god tid innan Etias-
förordningen träder i kraft, så att 
resenärer får vederbörlig information om 
hur man undersöker om Etias-tillstånd, 
om vilka rättsmedel som står till 
förfogande vid eventuellt avslag samt om 
de positiva aspekterna med en smidigare 
och snabbare gränspassage för resenärer 
som fått förhandsresetillstånd.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med hjälp av Etias bör det inrättas 
ett resetillstånd för tredjelandsmedborgare 
som är undantagna från viseringskrav när 
de passerar de yttre gränserna (nedan kallat 
viseringskravet), vilket gör det möjligt att 
avgöra om dessa personers närvaro på 
medlemsstaternas territorium innebär risk 
för irreguljär migration, för säkerheten
eller hot mot folkhälsan. Att ha ett giltigt 
resetillstånd bör vara ett nytt villkor för att 
resa in i medlemsstaternas territorium,
emellertid bör enbart innehavet av ett 
resetillstånd inte automatiskt ge rätt till 
inresa.

(9) Ett antal tredjeländer har 
genomfört en rad omfattande reformer för 
att få viseringsfria resor till EU för sina 
medborgare, och unionen har beviljat 
dem viseringsfrihet tack vare deras 
framgångsrika insatser. Med hjälp av 
Etias bör det därför inrättas ett resetillstånd 
för tredjelandsmedborgare som är 
undantagna från viseringskrav när de 
passerar de yttre gränserna (nedan kallat 
viseringskravet), vilket uteslutande gör det 
möjligt att avgöra om vissa personers 
närvaro på medlemsstaternas territorium 
innebär en risk för irreguljär migration, en 
säkerhetsrisk eller ett hot mot folkhälsan. 
Att ha ett giltigt resetillstånd bör av denna 
anledning vara ett nytt villkor för att resa 
in på medlemsstaternas territorium.
Emellertid bör enbart innehavet av ett 
resetillstånd inte automatiskt ge rätt till 
inresa.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att nå sina mål bör Etias 
tillhandahålla ett elektroniskt 
ansökningsformulär där sökanden ska 
lämna uppgifter om sin identitet, 
resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, 
utbildning och aktuell sysselsättning, sin 
ställning som familjemedlem till en EU-
medborgare eller en tredjelandsmedborgare 
som åtnjuter fri rörlighet utan 
uppehållstillstånd, om sökanden är 
underårig, den ansvariga personens 
identitet samt svar på ett antal 
bakgrundsfrågor (huruvida sökanden lider 
av en sådan sjukdom med epidemisk 
potential som definieras i 
Världshälsoorganisationens internationella 
hälsostadga eller några andra 
infektionssjukdomar eller smittsamma 
parasitsjukdomar, 
kriminalregisteruppgifter, närvaro i 
krigsdrabbade områden, beslut om 
återsändande till gränsen/beordran att 
lämna territoriet). Åtkomst till de sökandes
hälsorelaterade uppgifter bör endast tillåtas 
för att avgöra om de utgör ett hot mot 
folkhälsan.

(16) För att nå sina mål bör Etias 
tillhandahålla ett elektroniskt 
ansökningsformulär där sökanden ska 
lämna uppgifter om sin identitet, 
resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, 
aktuell sysselsättning, sin ställning som 
familjemedlem till en EU-medborgare eller 
en tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri 
rörlighet utan uppehållstillstånd, om 
sökanden är underårig, den ansvariga 
personens identitet samt svar på ett antal 
bakgrundsfrågor (huruvida sökanden lider 
av en sådan sjukdom med epidemisk 
potential som definieras i 
Världshälsoorganisationens internationella 
hälsostadga eller några andra 
infektionssjukdomar eller smittsamma 
parasitsjukdomar, 
kriminalregisteruppgifter, närvaro i 
krigsdrabbade områden, beslut om 
återsändande till gränsen/beordran att 
lämna territoriet). Åtkomst till sökandenas
hälsorelaterade uppgifter bör tillåtas endast
för att avgöra om de utgör ett hot mot 
folkhälsan.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Etias bör godta ansökningar som 
lämnas in på sökandens vägnar i situationer 
där resenären själv inte kan lämna in en 
ansökan, oavsett vad orsaken är. I sådana 
fall ska ansökan göras av en tredje person 
som resenären gett behörighet eller som 
har juridiskt ansvar för honom eller henne 
förutsatt att denna persons identitet anges i 
ansökningsformuläret.

(17) Etias bör utformas som en 
användarvänlig plattform och 
tillhandahålla all relevant information på 
sökandens språk eller på ett språk som 
sökanden förstår. Etias bör godta 
ansökningar som lämnas in på sökandens
vägnar i situationer där resenären själv inte 
kan lämna in en ansökan, oavsett vad 
orsaken är. I sådana fall ska ansökan göras 
av en tredje person som resenären gett 
behörighet eller som har juridiskt ansvar 
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för honom eller henne förutsatt att denna 
persons identitet anges i 
ansökningsformuläret. Etias bör 
tillhandahålla ansökningsterminaler 
(automater) för sökande vid de viktigaste 
avreseflygplatserna och avresehamnarna 
samt vid större gränsövergångar. 
Resebyråanställda bör kunna upprätta 
ansökningar för enskilda eller grupper av 
sökande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) De personuppgifter som sökanden 
tillhandahåller bör behandlas av Etias 
endast för att på förhand kontrollera
huruvida villkoren i förordning (EU) 
2016/39924 är uppfyllda och för att bedöma 
om det är troligt att sökanden migrerar 
irreguljärt eller om sökandens inresa i 
unionen kan innebära risk för säkerheten
eller hot mot folkhälsan i unionen.

(20) De personuppgifter som sökanden 
tillhandahåller bör behandlas av Etias 
endast för förhandskontroller av huruvida 
villkoren i förordning (EU) 2016/39924 är 
uppfyllda och för bedömningar av 
huruvida sökanden tidigare har nekats 
inresa eller överskridit den tillåtna 
vistelsetiden eller om sökandens inresa i 
unionen kan innebära en säkerhetsrisk
eller ett hot mot folkhälsan i unionen.

_________________ _________________

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 
2016 om en unionskodex om gränspassage 
för personer (kodexen om 
Schengengränserna).

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 
2016 om en unionskodex om gränspassage 
för personer (kodexen om 
Schengengränserna).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) En bedömning av sådana risker kan 
inte utföras utan behandling av de 
personuppgifter som förtecknas i skäl 16. 
Varje personuppgift i ansökan bör jämföras 

(21) En bedömning av sådana risker kan 
inte utföras utan behandling av de 
personuppgifter som förtecknas i skäl 16.
Varje personuppgift i ansökan bör jämföras 
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med de uppgifter som finns i ett register, en 
akt eller en registrering i ett 
informationssystem (Schengens 
informationssystem (SIS), 
Informationssystemet för viseringar (VIS), 
Europols uppgifter, Interpols databas över 
stulna och förkomna resehandlingar, in-
och utresesystemet, Eurodac, det 
europeiska informationssystemet för utbyte 
av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) 
och/eller Interpols databas för 
resehandlingar som är föremål för ett 
meddelande (Interpol TDAWN) eller mot 
Etias bevakningslistor eller särskilda 
riskindikatorer. De kategorier av 
personuppgifter som används för 
jämförelser bör begränsas till de 
uppgiftskategorier som förekommer i de 
informationssystem där sökningar görs, till 
Etias bevakningslista eller till särskilda 
riskindikatorer.

med de uppgifter som finns i ett register, en 
akt eller en registrering i ett 
informationssystem (Schengens 
informationssystem (SIS), 
Informationssystemet för viseringar (VIS), 
Europols uppgifter, Interpols databas över 
stulna och förkomna resehandlingar, in-
och utresesystemet, Eurodac, det 
europeiska informationssystemet för utbyte 
av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) 
och/eller Interpols databas för 
resehandlingar som är föremål för ett 
meddelande (TDAWN) – inklusive de gula 
meddelanden som kan användas för att 
spåra saknade personer – eller mot Etias 
bevakningslistor eller särskilda 
riskindikatorer. De kategorier av 
personuppgifter som bör användas för 
jämförelser bör begränsas till de 
uppgiftskategorier som förekommer i de 
informationssystem där sökningar görs, till 
Etias bevakningslista eller till de särskilda 
riskindikatorerna.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Sökande som nekas resetillstånd 
bör ha rätt att överklaga beslutet. 
Överklagande bör ges in i den medlemsstat 
som fattade beslut om ansökan, i enlighet 
med den medlemsstatens nationella 
lagstiftning.

(24) Sökande som nekas resetillstånd 
bör ha rätt att överklaga beslutet. 
Överklagande bör ges in i den medlemsstat 
som fattade beslut om ansökan, i enlighet 
med den medlemsstatens nationella 
lagstiftning. Överklagandeförfarandet bör 
slutföras inom högst tre månader.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Om en medlemsstat i undantagsfall (30) Om det i undantagsfall är
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anser det nödvändigt att låta en 
tredjelandsmedborgare resa in i statens 
territorium av humanitära skäl, av hänsyn 
till nationella intressen eller på grund av 
internationella förpliktelser, bör den ha 
möjlighet att utfärda ett tillfälligt 
resetillstånd med begränsad territoriell 
giltighet.

nödvändigt att låta en 
tredjelandsmedborgare resa av humanitära 
skäl, av hänsyn till nationella intressen 
eller på grund av internationella 
förpliktelser, bör den ha möjlighet att 
utfärda ett tillfälligt resetillstånd med 
begränsad territoriell giltighet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Det är nödvändigt att få åtkomst 
till informationen i Etias för att förhindra, 
upptäcka eller utreda de terroristbrott som 
avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF26

eller andra grova brott som avses i rådets 
rambeslut 2002/584/RIF27. I samband med 
en särskild utredning och för att säkra 
bevisning och uppgifter avseende en 
person som misstänks för att ha begått ett 
brott eller avseende ett brottsoffer, kan de 
brottsbekämpande myndigheterna behöva 
åtkomst till de uppgifter som genererats av 
Etias. Det kan också vara nödvändigt att 
identifiera gärningsmannen vid
terroristbrott eller andra grova brott med 
hjälp av de uppgifter som lagras i Etias, 
särskilt när brådskande åtgärder krävs. 
Åtkomst till Etias för att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 
andra grova brott utgör ett intrång i den
grundläggande rätten till skydd för 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
för människor vars personuppgifter 
behandlas i Etias. Uppgifterna i Etias bör 
därför lagras och göras tillgängliga för 
medlemsstaternas utsedda myndigheter och 
Europeiska unionens byrå för samarbete
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol) med förbehåll för de strikta 
villkor som fastställs i denna förordning, så 
att åtkomsten begränsas till vad som är 
strikt nödvändigt för att förebygga, 

(34) Åtkomst till informationen i Etias 
bör bidra till att förhindra, upptäcka eller 
utreda de terroristbrott som avses i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF26 eller andra 
grova brott som avses i rådets rambeslut 
2002/584/RIF27. I samband med en särskild 
utredning och för att säkra bevisning och 
uppgifter avseende en person som 
misstänks för att ha begått ett brott eller 
avseende ett brottsoffer kan de 
brottsbekämpande myndigheterna behöva 
åtkomst till de uppgifter som genererats av 
Etias. De uppgifter som lagras i Etias kan 
också vara nödvändiga för att identifiera 
gärningsmannen till ett terroristbrott eller 
andra grova brott, särskilt när brådskande 
åtgärder krävs. Åtkomst till Etias för att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott utgör 
ett intrång i de grundläggande 
rättigheterna, i synnerhet rätten till 
privatliv för enskilda och rätten till skydd 
av personuppgifter för personer vars 
personuppgifter behandlas i Etias. 
Uppgifterna i Etias bör därför lagras och 
göras tillgängliga för medlemsstaternas 
utsedda myndigheter och Europeiska 
unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (nedan kallad Europol) 
med förbehåll för de strikta villkor som 
fastställs i denna förordning, så att 
åtkomsten begränsas till vad som är strikt 
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upptäcka och utreda terroristbrott och 
andra grova brott, i enlighet med de krav 
som fastställs i domstolens rättspraxis, i 
synnerhet i målet Digital Rights Ireland28.

nödvändigt för att förebygga, upptäcka och 
utreda terroristbrott och andra grova brott, i 
enlighet med de krav som fastställs i 
domstolens rättspraxis, i synnerhet i målet 
Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 
(EGT L 164, 22.6.2002, s. 6).

26 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 
(EGT L 164, 22.6.2002, s. 6).

27 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 
s. 1).

27 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 
s. 1).

28 Domstolens dom (stora avdelningen) av 
den 8 april 2014 i de förenade målen C-
293/12 och C-594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Domstolens dom (stora avdelningen) av 
den 8 april 2014 i de förenade målen C-
293/12 och C-594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Det bör fastställas strikta regler för 
åtkomst till Etias centralsystem och 
nödvändiga skyddsåtgärder. Det är också 
nödvändigt att fastställa den enskildes rätt 
till åtkomst, rättelse, radering och 
prövning, särskilt rätten till rättsmedel och 
oberoende offentliga myndigheters 
övervakning av behandlingen.

(47) Det bör fastställas strikta regler för 
åtkomst till Etias centralsystem och
nödvändiga skyddsåtgärder. Insamling, 
lagring och användning av uppgifter som 
erhållits inom ramen för Etias bör i 
samtliga fall överensstämma med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Det är också 
nödvändigt att fastställa den enskildes rätt 
till åtkomst, rättelse, radering och 
prövning, särskilt rätten till rättsmedel och 
oberoende offentliga myndigheters 
övervakning av behandlingen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att anta en på förhand fastställd 
förteckning över svarsalternativ på frågor 
om utbildningsnivå, utbildningsområde,
nuvarande sysselsättning och yrkestitel 
som ska anges i ansökan om ett 
resetillstånd,

– att anta en på förhand fastställd 
förteckning över de svarsalternativ på 
frågor om nuvarande sysselsättning och 
yrkestitel som ska anges i ansökan om ett 
resetillstånd,

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att fastställa betalningsmetoder och 
behandlingen av avgiften för resetillstånd 
med beaktande av den tekniska 
utvecklingen och tillgängligheten samt att
ändra avgiftsbeloppet,

– att ändra avgiftsbeloppet och 
fastställa betalningsmetoder och 
behandlingen av avgiften för resetillstånd 
med beaktande av den tekniska 
utvecklingen och tillgängligheten, för att
detta inte ska utgöra ett hinder för de 
tredjelandsmedborgare som är 
undantagna från viseringskrav och 
eventuellt inte har tillgång till vissa 
betalningsmedel när de ansöker om ett 
Etias-tillstånd,

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd sker i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 

(51) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför en 
konsekvensbedömning och lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå och diplomatisk nivå, 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 2016. Utrikestjänsten och de 
diplomatiska representationerna i de 
tredjeländer som omfattas av 
viseringsfrihet bör också rådfrågas. För 



AD\1132630SV.docx 11/28 PE604.668v03-00

SV

experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med att förbereda delegerade akter.

att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med att förbereda delegerade akter. 
Dessa expertgrupper bör omfatta 
företrädare för utrikestjänsten.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) risk för irreguljär migration: risk 
för att en tredjelandsmedborgare inte 
uppfyller villkoren för inresa och vistelse 
enligt artikel 6 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/399.

Motivering

Definitionen av risk för irreguljär migration läggs till förslaget i enlighet med Europeiska 
datatillsynsmannens rekommendation.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) säkerhetsrisk: risk för ett hot mot 
en medlemsstats allmänna ordning, inre 
säkerhet eller internationella förbindelser.

Motivering

Definitionen av säkerhetsrisk läggs till förslaget i enlighet med Europeiska 
datatillsynsmannens rekommendation.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till en god säkerhet genom att 
göra en noggrann bedömning av 
säkerhetsrisker förknippade med sökanden 
innan ankomsten till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna, för att avgöra om det finns 
några faktiska indikationer på eller rimliga 
skäl att anta att personens vistelse på 
medlemsstaternas territorium innebär en 
säkerhetsrisk.

(a) Bidra till en god säkerhet genom att 
göra en noggrann bedömning av 
säkerhetsrisker förknippade med sökanden 
före ankomsten till gränsövergångsställena 
vid de yttre gränserna, för att avgöra om 
det finns några faktiska indikationer som 
tyder på att personens vistelse på 
medlemsstaternas territorium innebär en 
säkerhetsrisk.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödja syftet med Schengens 
informationssystem (SIS) avseende 
registreringar av personer som är efterlysta 
för att gripas, överlämnas eller utlämnas, 
försvunna personer eller personer som söks 
för att delta i ett rättsligt förfarande samt 
personer som är registrerade för diskret 
kontroll eller särskilda kontroller.

(e) Stödja syftet med Schengens 
informationssystem (SIS) avseende 
registreringar av personer som är efterlysta 
för att gripas, överlämnas eller utlämnas, 
försvunna personer, i synnerhet barn, eller 
personer som söks för att delta i ett rättsligt 
förfarande samt personer som är 
registrerade för diskret kontroll eller 
särskilda kontroller.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyråns ombud för 
grundläggande rättigheter ska ansvara 
för att genomföra regelbundna 
granskningar av handläggningen av 
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ansökningarna och av genomförandet av 
artikel 28, bland annat genom en 
regelbunden bedömning av dess inverkan 
på de grundläggande rättigheterna, i 
synnerhet med avseende på den 
personliga integriteten. Europeiska gräns-
och kustbevakningsbyråns 
uppgiftsskyddsombud ska ansvara för att 
genomföra regelbundna granskningar av 
handläggningen av ansökningarna, bland 
annat genom en regelbunden bedömning 
av dess inverkan på 
personuppgiftsskyddet.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sökande ska lämna in ansökan 
genom att fylla i ett elektroniskt 
ansökningsformulär på den särskilda 
webbplatsen eller mobilappen för mobila 
enheter i tillräckligt god tid innan den 
planerade resan.

1. Sökande ska lämna in ansökan 
genom att fylla i ett elektroniskt 
ansökningsformulär på den särskilda 
webbplatsen, via mobilappen för mobila 
enheter eller i förekommande fall via 
ansökningsterminaler (automater) i 
tillräckligt god tid före den planerade 
resan.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan får lämnas in av den 
sökande, av en annan person eller av ett 
företag som sökanden anlitar för att lämna 
in ansökan för dennes räkning.

2. Ansökan får lämnas in av 
sökanden, av en annan person eller av ett 
företag som sökanden anlitar för att lämna 
in ansökan för dennes räkning. Unionens 
delegationer i tredjeländer ska ge 
nödvändig hjälp till sökandena.

Ändringsförslag 23
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den offentliga webbplatsen och 
mobilappen för mobila enheter ska göra 
ansökningsformuläret allmänt tillgängligt, 
kostnadsfritt och lätt åtkomligt för de 
sökande.

2. Den offentliga webbplatsen och 
mobilappen för mobila enheter ska göra 
ansökningsformuläret allmänt tillgängligt, 
kostnadsfritt och lätt åtkomligt för 
sökandena. Både webbplatsen och 
mobilappen ska vara tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) E-postadress, telefonnummer. (g) E-postadress och i förekommande 
fall telefonnummer.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Utbildning (nivå och område). utgår

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) För minderåriga: vårdnadshavarnas 
eller förmyndarnas efternamn och
förnamn.

(k) För minderåriga: vårdnadshavarnas 
eller förmyndarnas efternamn, förnamn, e-
postadress eller telefonnummer och
hemadress.

Ändringsförslag 27
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) Huruvida sökanden är flykting 
eller en statslös person.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) När någon annan än sökanden 
lämnar in ansökan: efternamn, förnamn, i 
förekommande fall företagets eller 
organisationens benämning, e-postadress, 
postadress, telefonnummer, anknytningen 
till sökanden och en elektroniskt 
undertecknad fullmakt.

(m) När någon annan än sökanden 
lämnar in ansökan och när grupper 
lämnar in ansökan: efternamn, förnamn, i 
förekommande fall företagets eller 
organisationens benämning, e-postadress, 
postadress, telefonnummer, anknytningen 
till sökanden och en elektroniskt 
undertecknad fullmakt.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sökanden ska ange 
utbildningsnivå, utbildningsområde, 
nuvarande sysselsättning och yrkestitel 
genom att välja i en på förhand fastställd 
förteckning. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt
artikel 78 för att upprätta dessa på förhand 
fastställda förteckningar.

3. Sökanden ska ange nuvarande 
sysselsättning och yrkestitel genom att 
välja i en på förhand fastställd förteckning. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 78 
för att upprätta dessa på förhand fastställda 
förteckningar.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om han eller hon fällts för brott i 
något land.

(b) Om han eller hon fällts för ett
allvarligt brott, enligt definitionen i artikel 
3 led m, i något land.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 78 
med avseende på betalningsmetoder och 
behandlingen av avgiften för resetillstånd 
samt förändringar av avgiftsbeloppet.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med
artikel 78 med avseende på 
betalningsmetoder och behandlingen av 
avgiften för resetillstånd samt förändringar 
av avgiftsbeloppet. Kommissionen ska 
beakta den tekniska utvecklingen och 
tillgängligheten, för att detta inte ska 
utgöra ett hinder för de 
tredjelandsmedborgare som är 
undantagna från viseringskrav och 
eventuellt inte har tillgång till vissa 
betalningsmedel när de ansöker om ett 
Etias-tillstånd.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Om den resehandling som använts 
för ansökan motsvarar en resehandling som 
registrerats i en akt i Interpols databas för 
resehandlingar som är föremål för ett 
meddelande.

(m) Om den resehandling som använts 
för ansökan motsvarar en resehandling som 
registrerats i en akt i Interpols databas för 
resehandlingar som är föremål för ett 
meddelande (TDAWN), inklusive de gula 
meddelanden som kan användas för att 
spåra saknade personer.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Registrering om försvunna 
personer.

(b) Registrering om försvunna 
personer, i synnerhet barn.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a

Särskilda bestämmelser för flyktingar och 
statslösa personer som är bosatta i ett land 
som är undantaget från viseringskrav

När en flykting eller statslös person som 
avses i artikel 2.1 b ansöker om 
resetillstånd ska följande särskilda 
bestämmelser vara tillämpliga:

a) Sökanden ska ange sin status 
enligt vad som avses i artikel 15.2 la.

b) Sökanden ska inte besvara den 
fråga som avses i artikel 15.4 c.

c) Den avgift som avses i artikel 16 
ska inte tas ut.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begäran om ytterligare 
upplysningar eller handlingar ska lämnas 
till den e-postadress som registrerats som 
kontakt i ansökningsakten. Begäran om 

2. Begäran om ytterligare 
upplysningar eller handlingar ska lämnas 
till den e-postadress som registrerats som 
kontakt i ansökningsakten. Begäran om 
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ytterligare upplysningar eller handlingar 
ska tydligt ange vilka upplysningar eller 
handlingar som sökanden uppmanas att 
lämna. Sökanden ska lämna ytterligare 
upplysningar eller handlingar direkt till 
Etias nationella enhet via den säkra 
kontotjänst som avses i artikel 6.2 g inom 
sju arbetsdagar från mottagandet av 
begäran.

ytterligare upplysningar eller handlingar 
ska tydligt ange vilka upplysningar eller 
handlingar som sökanden uppmanas att 
lämna. Sökanden ska lämna ytterligare 
upplysningar eller handlingar direkt till 
Etias nationella enhet via den säkra 
kontotjänst som avses i artikel 6.2 g inom 
sju arbetsdagar från mottagandet av 
begäran. Sökanden ska ha rätt att anhålla 
om anstånd för att lämna in de begärda 
handlingarna. Ett beviljat anstånd får inte 
överstiga 30 arbetsdagar.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kallelsen ska meddelas sökanden 
av Etias nationella enhet i medlemsstaten 
på den e-postadress som registrerats som 
kontakt i ansökningsakten.

5. Kallelsen ska meddelas sökanden 
av Etias nationella enhet i medlemsstaten 
på den e-postadress som registrerats som 
kontaktadress i ansökningsakten eller per 
telefon.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om sökanden inte besvarar 
kallelsen inom utsatt tid eller inte kommer 
till intervjun ska ansökan vägras i enlighet 
med artikel 31.1. och sökanden utan 
dröjsmål informeras av Etias nationella 
enhet i den ansvariga medlemsstaten.

6. Om sökanden inte besvarar
kallelsen inom utsatt tid eller uteblir från 
intervjun utan att lämna någon motivering
ska ansökan avslås i enlighet med artikel 
31.1 och sökanden utan dröjsmål 
informeras av Etias nationella enhet i den 
ansvariga medlemsstaten.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europol får inte ha åtkomst till de 
personuppgifter som avser sökandens 
utbildning enligt artikel 15.2 h eller 
dennes hälsotillstånd enligt artikel 15.4 a.

3. Europol får under inga 
omständigheter ha åtkomst till de 
personuppgifter som avser sökandens 
hälsotillstånd enligt vad som avses i artikel 
15.4 a.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) [Statistik från in- och 
utresesystemet som tyder på att onormalt 
många överskridit den tillåtna vistelsen 
eller att onormalt många inresor nekats en 
viss kategori av resande. ]

(a) [Statistik från in- och 
utresesystemet som tyder på att onormalt 
många överskridit den tillåtna vistelsen 
eller att onormalt många inresor nekats.]

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Statistik från Etias enligt artikel 73 
som tyder på att onormalt många 
resetillstånd vägrats med hänvisning till 
risk för irreguljär migration, säkerhetsrisk 
eller hot mot folkhälsan.

(b) Statistik från Etias enligt artikel 73 
som tyder på att onormalt många 
resetillstånd nekats med hänvisning till en
säkerhetsrisk eller ett hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Information från medlemsstaterna 
om onormalt många personer som 
överskridit den tillåtna vistelsen eller 
onormalt många nekade inresor för en viss 
kategori av resande till den 

(e) Information från medlemsstaterna 
om onormalt många personer som 
överskridit den tillåtna vistelsetiden eller 
onormalt många nekade inresor för vissa 
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medlemsstaten. resenärer.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utbildningsnivå. utgår

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De särskilda riskindikatorerna ska 
vara målriktade och proportionerliga. De 
får under inga omständigheter vara 
baserade på en persons ras, etniska 
ursprung, politiska åskådning, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.

5. De särskilda riskindikatorerna ska 
vara målinriktade och proportionerliga. De 
får under inga omständigheter vara 
baserade på en persons ras eller etniska 
ursprung, politiska åskådning, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning. Förebyggande 
riskprofilering som grundar sig på 
allmänna uppgifter snarare än en konkret 
och uppenbar risk ska inte vara tillåtet.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Skyddsåtgärder måste vidtas för att 
se till att personuppgifter som behandlas i 
Etias bevakningslistan skyddas i 
tillräcklig utsträckning.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
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Artikel 29 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om grunderna för uppförande på 
Etias bevakningslista skulle vara 
obefogade ska det vara möjligt att när som 
helst ta bort uppgifterna från 
bevakningslistan.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sökande som vägrats resetillstånd 
ska ha rätt att överklaga beslutet. 
Överklaganden ska ges in i den 
medlemsstat som fattade beslut om 
ansökan, i enlighet med den 
medlemsstatens nationella lagstiftning. 
Etias nationella enhet i den ansvariga 
medlemsstaten ska informera sökande om 
vilka förfaranden som gäller för 
överklagande.

2. Sökande som nekats resetillstånd 
ska ha rätt att överklaga beslutet. 
Överklaganden ska ges in i den 
medlemsstat som fattade beslut om 
ansökan, i enlighet med den 
medlemsstatens nationella lagstiftning. 
Etias nationella enhet i den ansvariga 
medlemsstaten ska informera sökande 
skriftligen om vilka förfaranden som gäller 
för överklagande, på ett språk som 
sökandena förstår.
Överklagandeförfarandet ska slutföras 
inom högst tre månader.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Undantagsvis får resetillstånd med 
begränsad territoriell giltighet utfärdas om
den berörda medlemsstaten anser att det 
är nödvändigt av humanitära skäl, av 
nationellt intresse eller på grund av 
internationella förpliktelser trots att den 
manuella bedömningen enligt artikel 22 

1. Undantagsvis ska ett resetillstånd 
med begränsad territoriell giltighet utfärdas 
om det är nödvändigt av humanitära skäl, 
av nationellt intresse eller på grund av 
internationella förpliktelser trots att den 
manuella bedömningen enligt artikel 22 
ännu inte slutförts eller trots att 
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ännu inte slutförts eller trots att 
resetillstånd vägrats, annullerats eller 
återkallats.

resetillstånd nekats, annullerats eller 
återkallats.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resetillstånd med begränsad 
territoriell giltighet ska vara giltigt på den 
utfärdande medlemsstatens territorium i 
högst 15 dagar.

4. Ett resetillstånd med begränsad 
territoriell giltighet ska vara giltigt på den 
utfärdande medlemsstatens territorium.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sökning i Etias centrala system som 
ger en träff på uppgifter som registrerats i 
en ansökningsakt ska ge åtkomst till de 
uppgifter som avses i artikel 15.2 a–g och 
j–m och som registrerats i ansökningsakten 
samt uppgifter som förts in i 
ansökningsakten avseende utfärdande, 
vägran, återkallande eller annullering av 
ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 33 
och 37. Åtkomst till de uppgifter som avses 
i artikel 15.2 i och 15.4 b–d och som 
registrerats i ansökningsakten ska bara 
beviljas om sökning i dessa uppgifter 
uttryckligen begärts av de operativa 
enheterna i den motiverade elektroniska 
begäran som lämnats enligt artikel 44.1 och 
godkänts vid den oberoende kontrollen. 
Sökning i Etias centrala system får inte ge 
åtkomst till uppgifter om utbildning som 
avses i artikel 15.2 h eller uppgifter om
sökanden innebär ett sådant hot mot 
folkhälsan som avses i artikel 15.4 a.

4. Sökning i Etias centrala system som 
ger en träff på uppgifter som registrerats i 
en ansökningsakt ska ge åtkomst till de 
uppgifter som avses i artikel 15.2 a–g och 
j–m och som registrerats i ansökningsakten 
samt uppgifter som förts in i 
ansökningsakten avseende utfärdande, 
nekande, återkallande eller annullering av 
ett resetillstånd i enlighet med artiklarna 33 
och 37. Åtkomst till de uppgifter som avses 
i artikel 15.2 i och 15.4 b–d och som 
registrerats i ansökningsakten ska bara 
beviljas om sökning i dessa uppgifter 
uttryckligen begärts av de operativa 
enheterna i den motiverade elektroniska 
begäran som lämnats enligt artikel 44.1 och 
godkänts vid den oberoende kontrollen. 
Sökning i Etias centrala system får inte ge 
åtkomst till uppgifter huruvida sökanden 
innebär ett sådant hot mot folkhälsan som 
avses i artikel 15.4 a.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med Etias 
centralenhet och medlemsstaterna i 
samband med att Etias tas i drift anordna
en informationskampanj för att informera 
tredjelandsmedborgare som omfattas av 
denna förordning om kravet på att inneha 
giltigt resetillstånd för att passera de yttre 
gränserna.

Kommissionen ska, i samarbete med Etias 
centralenhet, medlemsstaterna, deras 
ambassader i de tredjeländer som 
omfattas av förordningen samt unionens 
delegationer i dessa länder, i god tid före 
det att Etias tas i drift inleda en 
informationskampanj för att informera 
tredjelandsmedborgare som omfattas av 
denna förordning om kravet på att inneha 
giltigt resetillstånd för att passera de yttre 
gränserna.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Infrastrukturen för den offentliga 
webbplatsen, mobilappen och nätporten för 
transportörer ska inhysas i eu-LISA:s eller 
kommissionens lokaler. Infrastrukturerna
ska fördelas geografiskt för att 
tillhandahålla de funktioner som fastställs i 
denna förordning i enlighet med de krav på 
säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och 
hastighet som anges i punkt 3.

2. Infrastrukturen för den offentliga 
webbplatsen, mobilappen, terminalerna 
(automaterna) och nätporten för 
transportörer ska inhysas i eu-LISA:s eller 
kommissionens lokaler. Infrastrukturen
ska fördelas geografiskt för att 
tillhandahålla de funktioner som fastställs i 
denna förordning i enlighet med de krav på 
säkerhet, tillgänglighet, kvalitet och 
hastighet som anges i punkt 3.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När Etias tagits i drift ska eu-LISA ansvara 
för den tekniska förvaltningen av det 
centrala systemet och de enhetliga 

När Etias tagits i drift ska eu-LISA ansvara 
för den tekniska förvaltningen av det 
centrala systemet och de enhetliga 
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nationella gränssnitten. Byrån ska i 
samarbete med medlemsstaterna och med 
förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se 
till att bästa tillgängliga teknik alltid 
används. eu-LISA ska också ansvara för 
den tekniska förvaltningen av 
kommunikationsinfrastrukturen mellan det 
centrala systemet och de enhetliga 
nationella gränssnitten samt för den 
offentliga webbplatsen, mobilappen för 
mobila enheter, e-posttjänsten, de säkra 
kontotjänsterna, nätporten för 
transportörer, webbtjänsten och mjukvaran 
för att behandla ansökningarna i enlighet 
med artikel 6.

nationella gränssnitten. Byrån ska i 
samarbete med medlemsstaterna och med 
förbehåll för en kostnads–nyttoanalys se 
till att bästa tillgängliga teknik alltid 
används. eu-LISA ska också ansvara för 
den tekniska förvaltningen av 
kommunikationsinfrastrukturen mellan det 
centrala systemet och de enhetliga 
nationella gränssnitten samt för den 
offentliga webbplatsen, mobilappen för 
mobila enheter, terminalerna 
(automaterna), e-posttjänsten, de säkra 
kontotjänsterna, nätporten för 
transportörer, webbtjänsten och mjukvaran 
för att behandla ansökningarna i enlighet 
med artikel 6.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a. Efterlevnaden av sina skyldigheter 
beträffande grundläggande rättigheter, i 
synnerhet skyldigheterna enligt den 
europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna 
(Europakonventionen), Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna samt konventionen om 
barnets rättigheter.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) nr 2016/794
Artikel 4 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) I artikel 4.1 ska följande led läggas 
till som led n:

utgår

”(n) Inrätta, förvalta och aktualisera 
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Etias bevakningslista som avses i artikel 
29 i [förordningen om inrättande av ett 
EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias)] i enlighet med artikel 
18.2 a.”

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under sexmånadersperioden ska 
gränskontrolltjänstemännen informera 
tredjelandsmedborgare som omfattas av 
kravet på resetillstånd för att passera de 
yttre gränserna om att kravet på giltigt 
resetillstånd kommer att tillämpas när 
sexmånadersperioden löpt ut.
Gränskontrolltjänstemännen ska i detta 
syfte dela ut en gemensam broschyr till 
denna kategori resande.

2. Under sexmånadersperioden ska 
gränskontrolltjänstemännen och de 
diplomatiska representationerna i 
medlemsstaterna och unionens 
delegationer i de länder som omfattas av 
denna förordning informera 
tredjelandsmedborgare som omfattas av 
kravet på resetillstånd för att passera de 
yttre gränserna om att kravet på giltigt 
resetillstånd kommer att tillämpas när 
sexmånadersperioden löpt ut. 
Gränskontrolltjänstemännen ska i detta 
syfte dela ut en gemensam broschyr till 
denna kategori resenärer. Denna broschyr 
ska också göras tillgänglig på 
medlemsstaternas ambassader och 
unionens delegationer i de länder som 
omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Uppgifter om utbildning. utgår

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På kommissionens begäran ska eu-
LISA överlämna statistik om särskilda 
aspekter som rör genomförandet av denna 
förordning samt statistik enligt punkt 3.

6. På kommissionens och 
Europaparlamentets begäran ska eu-LISA 
överlämna statistik om särskilda aspekter 
som rör genomförandet av denna 
förordning samt statistik enligt punkt 3.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska göra de 
uppgifter som meddelats enligt punkt 1 
tillgängliga för medlemsstaterna och 
allmänheten via en ständigt uppdaterad 
offentlig webbplats.

5. Kommissionen ska göra de 
uppgifter som meddelats enligt punkt 1 
tillgängliga för medlemsstaterna och 
allmänheten via en åtkomlig och ständigt 
uppdaterad offentlig webbplats.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Inverkan på de diplomatiska 
förbindelserna mellan unionen och de 
berörda tredjeländerna.
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