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Poprawka 145
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. fr

Poprawka 146
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 147
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

EIOD, Grupa Robocza Art. 29, FRA, badanie przeprowadzone dla Parlamentu Europejskiego 
i komisja Meijersa wskazują, że brak jest dowodów na konieczność i proporcjonalność tak 
radykalnego środka. Wartość dodana w porównaniu z istniejącymi lub uzgodnionymi 
mechanizmami, takimi jak SIS, VIS, baza danych Europolu, EES, PNR i API jest niejasna. 
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ETIAS stanowiłby również zakamuflowane wizy dla obywateli z krajów objętych programem 
zniesienia obowiązku wizowego.

Poprawka 148
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych,

Or. fr

Poprawka 149
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 4 b (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych, a w szczególności art. 28 
ust. 2, art. 41 ust. 2 i art. 46 lit. d) tego 
rozporządzenia,

Or. fr

Poprawka 150
Marie-Christine Vergiat
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Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając opinię 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych dotyczącą drugiego pakietu 
środków Unii Europejskiej pt.
„Inteligentne granice” (opinię nr 6/2016),

Or. fr

Poprawka 151
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając opinię 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia ustanawiającego 
europejski system informacji o podróży 
oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (opinię
nr 3/2017),

Or. fr

Poprawka 152
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 c (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając pismo Grupy 
Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w 
zakresie Przetwarzania Danych 
Osobowych z dnia 10 kwietnia 2017 r. 
wraz z załącznikiem,
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Or. fr

Poprawka 153
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 d (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając opinię Agencji 
Praw Podstawowych w sprawie wpływu na 
prawa podstawowe proponowanego 
rozporządzenia ustanawiającego 
europejski system informacji o podróży 
oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (opinię
Agencji Praw Podstawowych nr 2/2017),

Or. fr

Poprawka 154
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 e (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając badanie Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej w 
ramach projektu pilotażowego eu-LISA 
dotyczącego inteligentnych granic,

Or. fr

Poprawka 155
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 f (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka
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– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 
grudnia 2000 r. (Kartę), ogłoszoną w dniu 
12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, która 
weszła w życie wraz z Traktatem z Lizbony 
w grudniu 2009 r.,

Or. fr

Poprawka 156
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 g (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając Powszechną 
deklarację praw człowieka przyjętą przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r.,

Or. fr

Poprawka 157
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 5 e (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając Konwencję 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dotyczącą statusu uchodźców (konwencję 
genewską) z 1951 r. i załączony do niej 
protokół z dnia 31 stycznia 1967 r.,

Or. fr

Poprawka 158
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji ustawodawczej
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Umocowanie 5 i (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając brak oceny skutków 
– w szczególności w odniesieniu do praw 
podstawowych, prawa do prywatności i 
ochrony danych – zgodnej z 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa lub 
wytycznymi Komisji w sprawie lepszego 
stanowienia prawa,

Or. fr

Poprawka 159
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 77 ust. 2 lit. b) i d), art. 87 ust. 2 lit. a) i 
art. 88 ust. 2 lit. a),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 77 ust. 2 lit. a), b) i d), art. 87 ust. 2 lit. 
a) i art. 88 ust. 2 lit. a),

Or. en

Poprawka 160
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji z dnia 6 
kwietnia 2016 r. zatytułowanym
„Sprawniejsze i bardziej inteligentne 
systemy informacyjne do celów 
zarządzania granicami i zapewnienia 
bezpieczeństwa”20 przedstawiono potrzebę 
wzmocnienia i ulepszenia przez UE 
systemów informatycznych, architektury 

(1) W komunikacie Komisji z dnia 6 
kwietnia 2016 r. zatytułowanym
„Sprawniejsze i bardziej inteligentne 
systemy informacyjne do celów 
zarządzania granicami i zapewnienia 
bezpieczeństwa”20 przedstawiono potrzebę 
wzmocnienia i ulepszenia przez UE 
systemów informatycznych, architektury 
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danych i wymiany informacji w dziedzinie 
zarządzania granicami, ścigania 
przestępstw i zwalczania terroryzmu. 
Podkreślono w nim potrzebę poprawy 
interoperacyjności systemów 
informacyjnych. Istotne jest, że w 
dokumencie tym określono możliwości 
maksymalizacji korzyści wynikających z 
istniejących systemów informacyjnych 
oraz, w razie potrzeby, opracowania 
nowych i uzupełniających systemów w 
celu wyeliminowania nadal istniejących 
luk informacyjnych.

danych i wymiany informacji w dziedzinie 
zarządzania granicami, ścigania 
przestępstw i zwalczania terroryzmu przez 
wdrożenie spójnych polityk 
bezpieczeństwa cybernetycznego, aby 
zapewnić skuteczniejsze wykorzystywanie i 
ochronę wszystkich informacji i danych. 
Podkreślono w nim potrzebę poprawy 
interoperacyjności systemów 
informacyjnych. Istotne jest, że w 
dokumencie tym określono możliwości 
maksymalizacji korzyści wynikających z 
istniejących systemów informacyjnych 
oraz, w razie potrzeby, opracowania 
nowych i uzupełniających systemów w 
celu wyeliminowania nadal istniejących 
luk informacyjnych.

_________________ _________________

20 COM(2016) 205 final. 20 COM(2016) 205 final.

Or. ro

Poprawka 161
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii, co pogłębia 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i powoduje 
konieczność wcześniejszej weryfikacji w 
celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń. 
W komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. 
zapowiedziano, że Komisja zainicjuje 
studium na temat możliwości stworzenia 
europejskiego systemu informacji o 
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trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji.

podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS). Taki automatyczny system 
określałby kwalifikowalność obywateli 
państw trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji.

Or. ro

Poprawka 162
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji.

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen, przy czym należy zapewnić 
pełne poszanowanie prawa 
międzynarodowego, przysługujących tym 
osobom praw podstawowych i w 
szczególności prawa do łączenia rodzin, 
niezależnie od motywów i warunków ich 
podróży do strefy Schengen.

Or. fr
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Poprawka 163
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji.

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen.

Or. en

Poprawka 164
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
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zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji.

zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji lub zagrożenie dla 
zdrowia publicznego.

Or. fr

Poprawka 165
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
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wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub stwarza ryzyko
nielegalnej migracji.

wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub stwarza ryzyko 
migracji niezgodnej z prawem.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej oraz zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/399 i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE.

Poprawka 166
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą do strefy 
Schengen oraz pozwalałby stwierdzić, czy 
taka podróż stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji.

(2) W komunikacie z dnia 6 kwietnia 
2016 r. rzeczywiście wskazano szereg luk 
informacyjnych. Wśród nich także fakt, że 
służby graniczne na granicach 
zewnętrznych strefy Schengen nie 
dysponują informacjami na temat 
podróżnych zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii. W komunikacie 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. zapowiedziano, 
że Komisja zainicjuje studium na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). Taki 
automatyczny system określałby 
kwalifikowalność obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego przed ich podróżą na terytorium 
państw członkowskich oraz pozwalałby 
stwierdzić, czy taka podróż stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa.
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Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „do strefy Schengen” użyte w niniejszym motywie jest sprzeczne ze 
sformułowaniem w art. 1 ust. 1 „terytorium państw członkowskich”. Brzmienie zostało 
zmienione w celu uniknięcia nieporozumień dotyczących zakresu stosowania wśród państw 
członkowskich UE oraz w celu zachowania spójności.

Poprawka 167
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W komunikacie z dnia 14 września 
2016 r. pt. „Zwiększanie bezpieczeństwa w 
mobilnym świecie: ulepszona wymiana 
informacji na rzecz walki z terroryzmem i 
wzmocnionych granic zewnętrznych”21

potwierdzono priorytetowe znaczenie 
ochrony granic zewnętrznych i 
przedstawiono konkretne inicjatywy 
mające na celu przyspieszenie działań UE 
służących dalszej poprawie zarządzania 
granicami zewnętrznymi i poszerzenie 
zakresu tych działań.

(3) W komunikacie z dnia 14 września 
2016 r. pt. „Zwiększanie bezpieczeństwa w 
mobilnym świecie: ulepszona wymiana 
informacji na rzecz walki z terroryzmem i 
wzmocnionych granic zewnętrznych”21

potwierdzono priorytetowe znaczenie 
ochrony granic zewnętrznych i 
przedstawiono konkretne inicjatywy 
mające na celu przyspieszenie działań UE 
służących dalszej poprawie zarządzania 
granicami zewnętrznymi i poszerzenie 
zakresu tych działań, aby sprzyjać 
swobodnemu przemieszczaniu się w UE 
przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie 
jak największego bezpieczeństwa.

_________________ _________________

21 COM(2016) 602 final. 21 COM(2016) 602 final.

Or. ro

Poprawka 168
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(4) Należy określić cele europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS) i określić 
jego strukturę techniczną, stworzyć 
jednostkę centralną ETIAS, jednostki 
krajowe ETIAS i radę ds. kontroli 
przesiewowej, określić przepisy dotyczące 
funkcjonowania systemu i wykorzystania 
danych, które zostaną do niego 
wprowadzone przez wnioskodawcę, 
ustanowić zasady wydawania lub odmowy 
wydawania zezwolenia na podróż, określić 
cele przetwarzania danych, zidentyfikować 
organy uprawnione do dostępu do danych i
zapewnić ochronę danych osobowych.

(4) Należy określić cele europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS) i określić 
jego strukturę techniczną, stworzyć 
jednostkę centralną ETIAS, jednostki 
krajowe ETIAS i radę ds. kontroli 
przesiewowej, określić przepisy dotyczące 
funkcjonowania systemu i wykorzystania 
danych, które zostaną do niego 
wprowadzone przez wnioskodawcę, 
ustanowić zasady wydawania lub odmowy 
wydawania zezwolenia na podróż, określić 
cele przetwarzania danych, zidentyfikować 
organy uprawnione do dostępu do danych
oraz organy krajowe i europejskie 
odpowiedzialne za zapewnienie ochrony
danych osobowych i kontrolowanie 
funkcjonowania systemu na szczeblu 
krajowym i europejskim.

Or. fr

Poprawka 169
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy określić cele europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS) i określić 
jego strukturę techniczną, stworzyć 
jednostkę centralną ETIAS, jednostki 
krajowe ETIAS i radę ds. kontroli 
przesiewowej, określić przepisy dotyczące 
funkcjonowania systemu i wykorzystania 
danych, które zostaną do niego 
wprowadzone przez wnioskodawcę, 
ustanowić zasady wydawania lub odmowy 
wydawania zezwolenia na podróż, określić 
cele przetwarzania danych, zidentyfikować 
organy uprawnione do dostępu do danych i 
zapewnić ochronę danych osobowych.

(4) Należy określić cele europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS), a także 
zapewnić informacje na ich temat i 
określić jego strukturę techniczną, 
stworzyć jednostkę centralną ETIAS, 
jednostki krajowe ETIAS i radę ds. 
kontroli przesiewowej, określić przepisy 
dotyczące funkcjonowania systemu i 
wykorzystania danych, które zostaną do 
niego wprowadzone przez wnioskodawcę, 
ustanowić zasady wydawania lub odmowy 
wydawania zezwolenia na podróż, określić 
cele przetwarzania danych, zidentyfikować 
organy uprawnione do dostępu do danych i 
zapewnić ochronę danych osobowych.
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Or. ro

Poprawka 170
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy określić cele europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS) i określić 
jego strukturę techniczną, stworzyć 
jednostkę centralną ETIAS, jednostki 
krajowe ETIAS i radę ds. kontroli 
przesiewowej, określić przepisy dotyczące 
funkcjonowania systemu i wykorzystania 
danych, które zostaną do niego 
wprowadzone przez wnioskodawcę, 
ustanowić zasady wydawania lub odmowy 
wydawania zezwolenia na podróż, określić 
cele przetwarzania danych, zidentyfikować 
organy uprawnione do dostępu do danych i 
zapewnić ochronę danych osobowych.

(4) Należy określić cele europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS) i określić 
jego strukturę techniczną, stworzyć 
jednostkę centralną ETIAS, jednostki 
krajowe ETIAS i radę ds. oceny, określić 
przepisy dotyczące funkcjonowania 
systemu i wykorzystania danych, które 
zostaną do niego wprowadzone przez 
wnioskodawcę, ustanowić zasady 
wydawania lub odmowy wydawania 
zezwolenia na podróż, określić cele 
przetwarzania danych, zidentyfikować 
organy uprawnione do dostępu do danych i 
zapewnić ochronę danych osobowych.

Or. en

Poprawka 171
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) ETIAS powinien mieć 
zastosowanie do obywateli państw 
trzecich, którzy są zwolnieni z wymogu 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii.

(5) ETIAS powinien mieć 
zastosowanie do obywateli państw 
trzecich, którzy są zwolnieni z wymogu 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii, niezależnie od 
ich sytuacji, przy czym należy zapewnić 
ścisłe poszanowanie praw człowieka, 
prawa międzynarodowego i zgodność z 
zasadami konieczności, proporcjonalności 
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i celowości.

Or. fr

Poprawka 172
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) ETIAS powinien mieć 
zastosowanie do obywateli państw 
trzecich, którzy są zwolnieni z wymogu 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii.

(5) ETIAS powinien mieć 
zastosowanie do obywateli państw 
trzecich, którzy są zwolnieni z wymogu 
posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii, z wyjątkiem 
zwolnionych z obowiązku wizowego 
obywateli krajów kandydujących i 
potencjalnych krajów kandydujących do 
członkostwa w Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Poprawka 173
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) ETIAS powinien mieć 
zastosowanie do obywateli państw 
trzecich, którzy są zwolnieni z wymogu 

(5) ETIAS powinien mieć 
zastosowanie do obywateli państw 
trzecich, którzy są zwolnieni z obowiązku 



PE609.321v02-00 18/179 AM\1135863PL.docx

PL

posiadania wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych Unii.

wizowego, oraz do obywateli zwolnionych 
z wymogu posiadania lotniskowej wizy
tranzytowej.

Or. fr

Poprawka 174
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Powinien także mieć zastosowanie 
do obywateli państw trzecich, którzy są 
zwolnieni z obowiązku wizowego, 
będących członkami rodziny obywatela 
Unii, do których ma zastosowanie 
dyrektywa 2004/38/WE22 , lub członkami 
rodziny obywatela państwa trzeciego 
korzystającego z prawa do swobodnego 
przemieszczania się na mocy prawa Unii, i 
którzy nie posiadają karty pobytowej, o 
której mowa w dyrektywie 2004/38/WE. 
Art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, że każdy 
obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich, z 
zastrzeżeniem ograniczeń i warunków 
ustanowionych w Traktatach i aktach 
prawnych przyjętych w celu ich 
wykonania. Odnośne ograniczenia i 
warunki zawarte są w dyrektywie 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich.

(6) Powinien także mieć zastosowanie 
do obywateli państw trzecich, którzy są 
zwolnieni z obowiązku wizowego, 
będących członkami rodziny obywatela 
Unii, do których ma zastosowanie 
dyrektywa 2004/38/WE22, lub członkami 
rodziny obywatela państwa trzeciego 
korzystającego z prawa do swobodnego 
przemieszczania się na mocy prawa Unii, i 
którzy nie posiadają karty pobytowej, o 
której mowa w dyrektywie 2004/38/WE, 
ani dokumentu pobytowego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1030/2002. Art. 
21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, że każdy obywatel 
Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich, z 
zastrzeżeniem ograniczeń i warunków 
ustanowionych w Traktatach i aktach 
prawnych przyjętych w celu ich 
wykonania. Odnośne ograniczenia i 
warunki zawarte są w dyrektywie 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich.

_________________ _________________

22 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego 

22 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i 
członków ich rodzin do swobodnego 
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przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich, zmieniająca 
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i 
uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG i 93/96/EWG.

przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich, zmieniająca 
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i 
uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG i 93/96/EWG.

Or. fr

Poprawka 175
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jak potwierdził Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej23, 
członkowie rodziny, o których mowa 
powyżej, mają prawo do wjazdu na 
terytorium państw członkowskich i do 
otrzymania w tym celu wizy wjazdowej. W 
związku z tym także członkowie rodziny 
zwolnieni z obowiązku wizowego powinni 
mieć prawo do uzyskania zezwolenia na 
podróż. Państwa członkowskie powinny 
przyznać takim osobom wszelkie 
ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych 
zezwoleń na podróż, które muszą być 
wydawane nieodpłatnie.

(7) Jak potwierdził Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej23, 
członkowie rodziny, o których mowa 
powyżej, mają prawo do wjazdu na 
terytorium państw członkowskich i do 
otrzymania w tym celu wizy wjazdowej. W 
związku z tym także członkowie rodziny 
zwolnieni z obowiązku wizowego powinni 
mieć prawo do uzyskania zezwolenia na 
podróż. Państwa członkowskie powinny, 
wyłącznie po uprzedniej weryfikacji,
przyznać takim osobom wszelkie 
ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych 
zezwoleń na podróż, które muszą być 
wydawane nieodpłatnie.

_________________ _________________

23 Wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 
2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja 
przeciwko Hiszpanii (Zb. Orz. 2006, s. I-
1097).

23 Wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 
2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja 
przeciwko Hiszpanii (Zb. Orz. 2006, s. I-
1097).

Or. ro

Poprawka 176
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do uzyskania zezwolenia na 
podróż nie jest bezwarunkowe, gdyż tym 
członkom rodziny, którzy stanowią 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia 
publicznego zgodnie z dyrektywą 
2004/38/WE, można odmówić wydania 
zezwolenia. W kontekście powyższego
członkowie rodziny mogą być zobowiązani 
do przekazania danych osobowych do 
celów identyfikacji i określenia ich statusu 
jedynie w zakresie, w jakim dane te są 
istotne dla oceny zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, jakie te osoby mogłyby 
stanowić. Podobnie rozpatrywanie ich 
wniosków o zezwolenie na podróż powinno 
odbywać się wyłącznie z uwzględnieniem 
kwestii bezpieczeństwa, a nie kwestii 
związanych z ryzykiem migracji.

(8) Prawo do uzyskania zezwolenia na 
podróż nie jest bezwarunkowe, a
członkowie rodziny mogą być zobowiązani 
do przekazania danych osobowych do 
celów identyfikacji i określenia ich statusu 
jedynie w zakresie, w jakim dane te są 
istotne dla oceny zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, jakie te osoby mogłyby 
stanowić. Mogą zostać objęci wymogiem 
uzyskania zezwolenia na podróż wyłącznie
w wyjątkowych przypadkach, ze względów 
związanych wyłącznie z kwestiami
bezpieczeństwa. Zważywszy na wpływ na 
prywatność podróżnych korzystanie z 
danych osobowych może być dozwolone 
tylko do wyraźnie określonych 
zastosowań, przy czym należy uwzględnić 
precyzyjnie ustalone cele, które organy 
korzystające z tych danych chcą osiągnąć.
W przypadku korzystania z tych danych 
należy mieć na uwadze sytuację osób, 
których dane dotyczą, w odniesieniu do 
ich kraju pochodzenia, przy czym w 
żadnym wypadku nie może to być 
sprzeczne z realizacją konwencji 
genewskiej z 1951 r.

Or. fr

Poprawka 177
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do uzyskania zezwolenia na 
podróż nie jest bezwarunkowe, gdyż tym 
członkom rodziny, którzy stanowią 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia 

(8) Prawo do uzyskania zezwolenia na 
podróż nie jest bezwarunkowe, gdyż tym 
członkom rodziny, którzy stanowią 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia 
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publicznego zgodnie z dyrektywą 
2004/38/WE, można odmówić wydania 
zezwolenia. W kontekście powyższego 
członkowie rodziny mogą być zobowiązani 
do przekazania danych osobowych do 
celów identyfikacji i określenia ich statusu 
jedynie w zakresie, w jakim dane te są 
istotne dla oceny zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, jakie te osoby mogłyby 
stanowić. Podobnie rozpatrywanie ich 
wniosków o zezwolenie na podróż 
powinno odbywać się wyłącznie z 
uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, a 
nie kwestii związanych z ryzykiem 
migracji.

publicznego zgodnie z dyrektywą 
2004/38/WE, można odmówić wydania 
zezwolenia. W kontekście powyższego 
członkowie rodziny mogą być zobowiązani 
do przekazania danych osobowych do 
celów identyfikacji i określenia ich statusu 
jedynie w zakresie, w jakim dane te są 
istotne dla oceny zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, jakie te osoby mogłyby 
stanowić. Podobnie rozpatrywanie ich 
wniosków o zezwolenie na podróż 
powinno odbywać się wyłącznie z 
uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 178
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo 
posiadanie tego pozwolenia nie powinno 
dawać automatycznie prawa do wjazdu.

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
Posiadanie ważnego zezwolenia na podróż 
powinno być nowym warunkiem wjazdu 
na terytorium państw członkowskich.

Or. en
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Poprawka 179
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo
posiadanie tego pozwolenia nie powinno 
dawać automatycznie prawa do wjazdu.

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
Posiadanie ważnego zezwolenia na podróż
nie powinno być nowym warunkiem 
wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, a jego brak nie powinien 
wystarczać do odmowy prawa do wjazdu.
Wymagane warunki i informacje nie 
powinny wykraczać poza zakres 
wymagany w przypadku wniosku 
wizowego.

Or. fr

Poprawka 180
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
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publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie 
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu, które 
może zostać odmówione, jeśli uzasadniają 
to okoliczności.

Or. ro

Poprawka 181
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie 
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
Posiadanie ważnego zezwolenia na podróż 
powinno być nowym warunkiem wjazdu 
na terytorium państw członkowskich, 
natomiast samo posiadanie tego 
pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

Or. en

Poprawka 182
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie 
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka migracji niezgodnej z 
prawem lub zagrożenia dla bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego. Posiadanie 
ważnego zezwolenia na podróż powinno 
być nowym warunkiem wjazdu na 
terytorium państw członkowskich, 
natomiast samo posiadanie tego 
pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

Or. en

Poprawka 183
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE 
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie 
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z z
obowiązku wizowego oraz dla osób 
zwolnionych z wymogu posiadania
lotniskowej wizy tranzytowej, 
umożliwiające ustalenie, czy obecność tych 
osób na terytorium państw członkowskich 
nie stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie 
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.
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Or. fr

Poprawka 184
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie 
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie 
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

Or. en

Uzasadnienie

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility forMember States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Poprawka 185
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. Posiadanie ważnego 
zezwolenia na podróż powinno być nowym 
warunkiem wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, natomiast samo posiadanie 
tego pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

(9) W ramach ETIAS należy 
wprowadzić zezwolenie na podróż dla 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku posiadania wizy przy 
przekraczaniu granic zewnętrznych UE
(„obowiązek wizowy”), umożliwiające 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa. Posiadanie 
ważnego zezwolenia na podróż powinno 
być nowym warunkiem wjazdu na 
terytorium państw członkowskich, 
natomiast samo posiadanie tego 
pozwolenia nie powinno dawać 
automatycznie prawa do wjazdu.

Or. en

Poprawka 186
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie, zapobiegania 
nielegalnej migracji oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy 
zewnętrznej.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 187
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie, zapobiegania 
nielegalnej migracji oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy 
zewnętrznej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 188
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie, zapobiegania 
nielegalnej migracji oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie, zapobiegania 
nielegalnej migracji, zapewniania 
efektywnych środków mających na celu 
zagwarantowanie bezpieczeństwa 
obywateli UE oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

Or. ro

Poprawka 189
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
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wysokim poziomie, zapobiegania 
nielegalnej migracji oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

wysokim poziomie przez umożliwienie 
oceny podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

Or. en

Poprawka 190
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie, zapobiegania 
nielegalnej migracji oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 191
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie, zapobiegania 
nielegalnej migracji oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie i zapobiegania 
nielegalnej migracji przez umożliwienie 
oceny podróżnych przed ich przybyciem na 
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przejście graniczne na granicy zewnętrznej. przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

Or. en

Poprawka 192
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie, zapobiegania
nielegalnej migracji oraz ochrony zdrowia 
publicznego przez umożliwienie oceny 
podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

(10) ETIAS powinien przyczyniać się 
do zapewniania bezpieczeństwa na 
wysokim poziomie, zapobiegania migracji
niezgodnej z prawem oraz ochrony 
zdrowia publicznego przez umożliwienie 
oceny podróżnych przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej.

Or. en

Poprawka 193
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) ETIAS powinien przyczyniać się 
do ułatwiania odpraw granicznych 
przeprowadzanych przez funkcjonariuszy 
straży granicznej na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych 
oraz zapewniać skoordynowaną i 
ujednoliconą ocenę obywateli państw 
trzecich objętych wymogiem posiadania 
zezwolenia na podróż, którzy zamierzają 
odbyć podróż do strefy Schengen. Ponadto 
system powinien umożliwiać sprawniejsze 
informowanie wnioskodawców o ich 
kwalifikowalności do odbycia podróży do 
strefy Schengen. ETIAS powinien także 
przyczynić się do ułatwienia odpraw 

(11) ETIAS powinien przyczyniać się 
do ułatwiania odpraw granicznych 
przeprowadzanych przez funkcjonariuszy 
straży granicznej na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych 
oraz zapewniać skoordynowaną i 
ujednoliconą ocenę obywateli państw 
trzecich objętych wymogiem posiadania 
zezwolenia na podróż, którzy zamierzają 
odbyć podróż do strefy Schengen. Ponadto 
system powinien umożliwiać sprawniejsze 
informowanie wnioskodawców o ich 
kwalifikowalności do odbycia podróży do 
strefy Schengen. ETIAS powinien także 
przyczynić się do ułatwienia odpraw 
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granicznych dzięki zmniejszeniu liczby 
odmów wjazdu na granicach 
zewnętrznych.

granicznych dzięki zmniejszeniu liczby 
odmów wjazdu na granicach 
zewnętrznych, a w niektórych 
przypadkach przez umożliwienie 
funkcjonariuszom straży granicznej 
dostępu do informacji uzupełniających 
istotnych do celów kontroli drugiej linii.

Or. fr

Poprawka 194
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) ETIAS powinien przyczyniać się 
do ułatwiania odpraw granicznych 
przeprowadzanych przez funkcjonariuszy 
straży granicznej na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych
oraz zapewniać skoordynowaną i 
ujednoliconą ocenę obywateli państw 
trzecich objętych wymogiem posiadania 
zezwolenia na podróż, którzy zamierzają 
odbyć podróż do strefy Schengen. Ponadto 
system powinien umożliwiać sprawniejsze 
informowanie wnioskodawców o ich 
kwalifikowalności do odbycia podróży do 
strefy Schengen. ETIAS powinien także 
przyczynić się do ułatwienia odpraw 
granicznych dzięki zmniejszeniu liczby 
odmów wjazdu na granicach 
zewnętrznych.

(11) ETIAS powinien przyczyniać się 
do ułatwiania odpraw granicznych 
przeprowadzanych przez funkcjonariuszy 
straży granicznej, zapobiegając tym 
samym opóźnieniom na przejściach 
granicznych, oraz zapewniać 
skoordynowaną i ujednoliconą ocenę 
obywateli państw trzecich objętych 
wymogiem posiadania zezwolenia na 
podróż, którzy zamierzają odbyć podróż do 
strefy Schengen. Ponadto system powinien 
umożliwiać sprawniejsze informowanie 
wnioskodawców o ich kwalifikowalności 
do odbycia podróży do strefy Schengen. 
ETIAS powinien także przyczynić się do 
ułatwienia odpraw granicznych dzięki 
zmniejszeniu liczby odmów wjazdu na 
granicach zewnętrznych.

Or. ro

Poprawka 195
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) ETIAS powinien przyczyniać się 
do ułatwiania odpraw granicznych 
przeprowadzanych przez funkcjonariuszy 
straży granicznej na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych 
oraz zapewniać skoordynowaną i 
ujednoliconą ocenę obywateli państw 
trzecich objętych wymogiem posiadania 
zezwolenia na podróż, którzy zamierzają 
odbyć podróż do strefy Schengen. Ponadto 
system powinien umożliwiać sprawniejsze 
informowanie wnioskodawców o ich 
kwalifikowalności do odbycia podróży do
strefy Schengen. ETIAS powinien także 
przyczynić się do ułatwienia odpraw 
granicznych dzięki zmniejszeniu liczby 
odmów wjazdu na granicach 
zewnętrznych.

(11) ETIAS powinien przyczyniać się 
do ułatwiania odpraw granicznych 
przeprowadzanych przez funkcjonariuszy 
straży granicznej na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych 
oraz zapewniać skoordynowaną i 
ujednoliconą ocenę obywateli państw 
trzecich objętych wymogiem posiadania 
zezwolenia na podróż, którzy zamierzają 
odbyć podróż do Unii Europejskiej. 
Ponadto system powinien umożliwiać 
sprawniejsze informowanie 
wnioskodawców o ich kwalifikowalności 
do odbycia podróży do Unii Europejskiej. 
ETIAS powinien także przyczynić się do 
ułatwienia odpraw granicznych dzięki 
zmniejszeniu liczby odmów wjazdu na 
granicach zewnętrznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „do strefy Schengen” użyte w niniejszym motywie jest sprzeczne ze 
sformułowaniem w art. 1 ust. 1 „terytorium państw członkowskich”. Brzmienie zostało 
zmienione w celu uniknięcia nieporozumień dotyczących zakresu stosowania wśród państw 
członkowskich UE oraz w celu zachowania spójności.

Poprawka 196
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dodatkowo ETIAS powinien 
wspierać cele Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS) związane z wpisami 
dotyczącymi osób poszukiwanych w celu 
ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, 
osób zaginionych, osób, których obecność 
jest wymagana do celów procedury 
sądowej, oraz osób, wobec których należy 
przeprowadzić kontrole niejawne lub 

(12) Dodatkowo ETIAS powinien 
wspierać cele Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS) związane z wpisami 
dotyczącymi osób poszukiwanych w celu 
ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, 
osób zaginionych, osób, których obecność 
jest wymagana do celów procedury 
sądowej, oraz osób, wobec których należy 
przeprowadzić kontrole niejawne lub 
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szczególne. W tym celu ETIAS powinien 
automatycznie rozpatrywać pliki wniosku, 
uwzględniając stosowne wpisy w SIS.
Rozpatrywanie wniosku będzie 
przeprowadzane w celu wsparcia systemu 
SIS. Każde trafienie będące wynikiem 
takiego porównania powinno być więc 
przechowywane w SIS.

szczególne. W tym celu ETIAS powinien 
automatycznie rozpatrywać pliki wniosku, 
uwzględniając stosowne wpisy w SIS.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie sposób zagwarantować, że wprowadzone do ETIAS dane osób, których tożsamości nie 
można zweryfikować, są ważne lub poprawne. W związku z tym dane te (oraz wszelkie 
trafienia po ich rozpatrzeniu w ETIAS) nie powinny być zapisywane w SIS.

Poprawka 197
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dodatkowo ETIAS powinien 
wspierać cele Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS) związane z wpisami 
dotyczącymi osób poszukiwanych w celu 
ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, 
osób zaginionych, osób, których obecność 
jest wymagana do celów procedury 
sądowej, oraz osób, wobec których należy 
przeprowadzić kontrole niejawne lub 
szczególne. W tym celu ETIAS powinien 
automatycznie rozpatrywać pliki wniosku, 
uwzględniając stosowne wpisy w SIS. 
Rozpatrywanie wniosku będzie 
przeprowadzane w celu wsparcia systemu 
SIS. Każde trafienie będące wynikiem 
takiego porównania powinno być więc 
przechowywane w SIS.

(12) Dodatkowo ETIAS powinien 
wspierać cele Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS) związane z wpisami do 
celów odmowy pozwolenia na wjazd, 
wpisami dotyczącymi osób poszukiwanych 
w celu ich aresztowania, wydania lub 
ekstradycji, osób zaginionych, osób, 
których obecność jest wymagana do celów 
procedury sądowej, oraz osób, wobec 
których należy przeprowadzić kontrole 
niejawne, rozpytania kontrolne lub
kontrole szczególne. W tym celu ETIAS 
powinien automatycznie rozpatrywać pliki 
wniosku, uwzględniając stosowne wpisy w 
SIS. Rozpatrywanie wniosku będzie 
przeprowadzane w celu wsparcia systemu 
SIS. Każde trafienie będące wynikiem 
takiego porównania powinno być więc 
przechowywane w SIS.

Or. fr
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Poprawka 198
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Dodatkowo ETIAS powinien 
wspierać cele Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS) związane z wpisami 
dotyczącymi osób poszukiwanych w celu 
ich aresztowania, wydania lub ekstradycji, 
osób zaginionych, osób, których obecność 
jest wymagana do celów procedury 
sądowej, oraz osób, wobec których należy 
przeprowadzić kontrole niejawne lub 
szczególne. W tym celu ETIAS powinien 
automatycznie rozpatrywać pliki wniosku, 
uwzględniając stosowne wpisy w SIS. 
Rozpatrywanie wniosku będzie 
przeprowadzane w celu wsparcia systemu 
SIS. Każde trafienie będące wynikiem 
takiego porównania powinno być więc 
przechowywane w SIS.

(12) Dodatkowo ETIAS powinien 
wspierać cele systemu informacyjnego 
Schengen (SIS) związane z wpisami 
dotyczącymi osób zaginionych, osób, 
których obecność jest wymagana do celów 
procedury sądowej, oraz osób, wobec 
których należy przeprowadzić kontrole 
niejawne, rozpytania kontrolne lub
kontrole szczególne. W tym celu ETIAS 
powinien automatycznie rozpatrywać pliki 
wniosku, uwzględniając stosowne wpisy w 
SIS. Rozpatrywanie wniosku będzie 
przeprowadzane w celu wsparcia systemu 
SIS. Każde trafienie powinno być
rozpatrywane zgodnie z prawodawstwem
w zakresie SIS.

Or. en

Poprawka 199
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jednostka centralna ETIAS 
powinna stanowić część Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
Jednostka centralna ETIAS powinna być
odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków 
o zezwolenie na podróż, które zostały 
odrzucone w procesie zautomatyzowanego 
rozpatrywania, aby ocenić, czy dane 
osobowe wnioskodawcy odpowiadają 

(14) Za rozwój, działanie i 
bezpieczeństwo jednostki centralnej
ETIAS i danych w niej zawartych powinna
odpowiadać Europejska Agencja ds.
Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA). Jednostka centralna ETIAS 
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danym osobowym osoby, w przypadku 
której odnotowano trafienie; za reguły 
kontroli przesiewowej oraz za 
przeprowadzanie regularnych kontroli 
procesu rozpatrywania wniosków. 
Jednostka centralna ETIAS powinna 
pracować w trybie 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.

powinna być dostępna dla organów 
odpowiedzialnych za sprawdzanie 
wniosków o zezwolenie na podróż, które 
zostały odrzucone w procesie 
zautomatyzowanego rozpatrywania, aby 
ocenić, czy dane osobowe wnioskodawcy 
odpowiadają danym osobowym osoby, w 
przypadku której odnotowano trafienie. 
Należy wdrożyć reguły kontroli 
przesiewowej oraz przeprowadzania
regularnych i niezależnych kontroli 
procesu rozpatrywania wniosków. 
Jednostka centralna ETIAS powinna 
pracować w trybie 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.

Or. fr

Poprawka 200
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jednostka centralna ETIAS 
powinna stanowić część Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
Jednostka centralna ETIAS powinna być 
odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków 
o zezwolenie na podróż, które zostały 
odrzucone w procesie zautomatyzowanego 
rozpatrywania, aby ocenić, czy dane 
osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, w przypadku 
której odnotowano trafienie; za reguły 
kontroli przesiewowej oraz za 
przeprowadzanie regularnych kontroli 
procesu rozpatrywania wniosków. 
Jednostka centralna ETIAS powinna 
pracować w trybie 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.

(14) Jednostka centralna ETIAS 
powinna stanowić część Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
Jednostka centralna ETIAS powinna być 
odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków 
o zezwolenie na podróż, które uzyskały 
jedno lub więcej trafień w procesie 
zautomatyzowanego rozpatrywania, aby 
ocenić, czy dane osobowe wnioskodawcy 
odpowiadają danym osobowym osoby, w 
przypadku której odnotowano trafienie; za 
reguły kontroli przesiewowej oraz za 
przeprowadzanie regularnych kontroli 
procesu rozpatrywania wniosków. 
Jednostka centralna ETIAS powinna 
pracować w trybie 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.

Or. fr
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Poprawka 201
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jednostka centralna ETIAS 
powinna stanowić część Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
Jednostka centralna ETIAS powinna być 
odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków 
o zezwolenie na podróż, które zostały 
odrzucone w procesie zautomatyzowanego 
rozpatrywania, aby ocenić, czy dane 
osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, w przypadku 
której odnotowano trafienie; za reguły 
kontroli przesiewowej oraz za 
przeprowadzanie regularnych kontroli 
procesu rozpatrywania wniosków. 
Jednostka centralna ETIAS powinna 
pracować w trybie 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.

(14) Jednostka centralna ETIAS 
powinna stanowić część Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
Jednostka centralna ETIAS powinna być 
odpowiedzialna za sprawdzanie wniosków 
o zezwolenie na podróż, które zostały 
odrzucone w procesie zautomatyzowanego 
rozpatrywania, aby ocenić, czy dane 
osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, w przypadku 
której odnotowano trafienie; oraz za 
przeprowadzanie regularnych kontroli 
procesu rozpatrywania wniosków. 
Jednostka centralna ETIAS powinna 
pracować w trybie 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.

Or. en

Poprawka 202
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Każe państwo członkowskie 
powinno stworzyć jednostkę krajową 
ETIAS odpowiedzialną głównie za
sprawdzenie, czy należy wydać zezwolenie 
na podróż bądź odmówić jego wydania i za 
podjęcie decyzji w tej sprawie. Jednostki 
krajowe ETIAS powinny współpracować 
między sobą i z Europolem w celu 
przeprowadzenia oceny wniosków. 
Jednostka krajowa ETIAS powinna 
pracować w trybie 24 godziny na dobę 

(15) Każde państwo członkowskie 
powinno utworzyć jednostkę krajową 
ETIAS odpowiedzialną głównie za
sprawdzenie, czy należy wydać zezwolenie 
na podróż bądź odmówić jego wydania, 
unieważnić lub cofnąć zezwolenie, i za 
podjęcie decyzji w tej sprawie. Jednostki 
krajowe ETIAS powinny współpracować 
między sobą i z Europolem w celu 
przeprowadzenia oceny wniosków. 
Jednostka krajowa ETIAS powinna 
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przez 7 dni w tygodniu. pracować w trybie 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.

Or. fr

Poprawka 203
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (czy wnioskodawca choruje na 
chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 
według definicji Międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę 
zakaźną lub zakaźną chorobę 
pasożytniczą; dotyczące wpisów w 
rejestrach kryminalnych, obecności w
obszarach działań wojennych, decyzji o 
powrocie na granice/nakazu opuszczenia 
terytorium). Dane wnioskodawców 
dotyczące zdrowia są udostępniane 
wyłączenie w celu ustalenia, czy stanowią 
oni zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także podać informacje, czy 
był skazany na karę pozbawienia wolności 
na okres przekraczający pięć lat z 
powodów związanych z terroryzmem lub 
czy przebywał na obszarach działań 
wojennych.

Or. fr

Poprawka 204
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (czy wnioskodawca choruje na 
chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 
według definicji Międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę 
zakaźną lub zakaźną chorobę 
pasożytniczą; dotyczące wpisów w 
rejestrach kryminalnych, obecności w 
obszarach działań wojennych, decyzji o 
powrocie na granice/nakazu opuszczenia 
terytorium). Dane wnioskodawców 
dotyczące zdrowia są udostępniane 
wyłączenie w celu ustalenia, czy stanowią 
oni zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (dotyczące wpisów w rejestrach 
kryminalnych, obecności w obszarach 
działań wojennych).

Or. en

Poprawka 205
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (czy wnioskodawca choruje na 
chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 
według definicji Międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę 
zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą; 
dotyczące wpisów w rejestrach 
kryminalnych, obecności w obszarach 
działań wojennych, decyzji o powrocie na 
granice/nakazu opuszczenia terytorium). 
Dane wnioskodawców dotyczące zdrowia 
są udostępniane wyłączenie w celu 
ustalenia, czy stanowią oni zagrożenie dla 
zdrowia publicznego.

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (czy wnioskodawca choruje na 
chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 
według definicji Międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę 
zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą; 
dotyczące wpisów w rejestrach 
kryminalnych, obecności w obszarach 
działań wojennych, decyzji o powrocie na 
granice/nakazu opuszczenia terytorium). 
Dane wnioskodawców dotyczące zdrowia 
są udostępniane wyłączenie w celu 
ustalenia, czy stanowią oni zagrożenie dla 
zdrowia publicznego. Ponadto powinno się 
przyjąć przepisy przewidujące badania 
lekarskie na przejściach granicznych, aby 
wykrywać wszelkie zagrożenia dla zdrowia 
publicznego wynikające z chorób 
przenoszonych przez obywateli państw 
trzecich, którzy sami oświadczyli 
wcześniej, że ich stan zdrowia jest dobry.

Or. ro

Poprawka 206
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS (16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
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powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (czy wnioskodawca choruje na 
chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 
według definicji Międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę 
zakaźną lub zakaźną chorobę 
pasożytniczą; dotyczące wpisów w 
rejestrach kryminalnych, obecności w 
obszarach działań wojennych, decyzji o 
powrocie na granice/nakazu opuszczenia 
terytorium). Dane wnioskodawców 
dotyczące zdrowia są udostępniane 
wyłączenie w celu ustalenia, czy stanowią 
oni zagrożenie dla zdrowia publicznego.

powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (dotyczące wpisów w rejestrach 
kryminalnych, obecności w obszarach 
działań wojennych, decyzji o powrocie na 
granice/nakazu opuszczenia terytorium).

Or. en

Poprawka 207
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
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trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (czy wnioskodawca choruje na 
chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 
według definicji Międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę 
zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą; 
dotyczące wpisów w rejestrach 
kryminalnych, obecności w obszarach 
działań wojennych, decyzji o powrocie na 
granice/nakazu opuszczenia terytorium). 
Dane wnioskodawców dotyczące zdrowia 
są udostępniane wyłączenie w celu 
ustalenia, czy stanowią oni zagrożenie dla 
zdrowia publicznego.

trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, o której mowa w dyrektywie 
2004/38/WE, ani dokumentu pobytowego 
na mocy rozporządzenia (WE) nr
1030/2002, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (w szczególności czy 
wnioskodawca choruje na chorobę mogącą 
przerodzić się w epidemię według definicji 
Międzynarodowych przepisów 
zdrowotnych Światowej Organizacji 
Zdrowia lub na inną chorobę zakaźną lub 
zakaźną chorobę pasożytniczą; dotyczące 
wpisów w rejestrach kryminalnych, 
obecności w obszarach działań wojennych, 
decyzji o powrocie na granice/nakazu 
opuszczenia terytorium). Dane 
wnioskodawców dotyczące zdrowia są 
udostępniane wyłączenie w celu ustalenia, 
czy stanowią oni zagrożenie dla zdrowia 
publicznego.

Or. fr

Poprawka 208
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 

(16) Aby realizować swoje cele, ETIAS 
powinien oferować możliwość wypełnienia 
formularza wniosku online, w którym 
wnioskodawca powinien podać informacje 
dotyczące jego tożsamości, dokumentu 
podróży, informacje o pobycie, dane 
kontaktowe, wykształcenie i wykonywany 
zawód, swój status członka rodziny 
obywatela UE lub obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się bez karty 
pobytowej, dane identyfikacyjne osoby 
odpowiedzialnej, jeśli wnioskodawca jest 
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małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (czy wnioskodawca choruje na 
chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 
według definicji Międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę 
zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą;
dotyczące wpisów w rejestrach 
kryminalnych, obecności w obszarach 
działań wojennych, decyzji o powrocie na 
granice/nakazu opuszczenia terytorium). 
Dane wnioskodawców dotyczące zdrowia 
są udostępniane wyłączenie w celu 
ustalenia, czy stanowią oni zagrożenie dla 
zdrowia publicznego.

małoletni, a także odpowiedzi na pytania 
ogólne (czy wnioskodawca choruje na 
chorobę mogącą przerodzić się w epidemię 
według definicji Międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub na inną chorobę 
zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą;
czy był skazany za poważne przestępstwo 
lub przestępstwo terrorystyczne, czy był 
obecny na obszarach działań wojennych
lub był objęty zakazem wjazdu lub decyzją
o powrocie na granice/nakazem
opuszczenia terytorium). Dane 
wnioskodawców dotyczące zdrowia są 
udostępniane wyłączenie w celu ustalenia, 
czy stanowią oni zagrożenie dla zdrowia 
publicznego.

Or. fr

Poprawka 209
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zakończenia procesu 
składania wniosku wszyscy wnioskodawcy 
w wieku powyżej 18 lat powinni być 
zobowiązani do uiszczenia opłaty. 
Opłatami powinien zarządzać bank lub 
pośrednik finansowy. Dane wymagane do 
zabezpieczenia płatności elektronicznej 
powinny zostać przekazane bankowi lub 
pośrednikowi finansowemu, którzy 
zajmują się przeprowadzeniem transakcji, 
i nie są one częścią danych ETIAS.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 210
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zakończenia procesu 
składania wniosku wszyscy wnioskodawcy 
w wieku powyżej 18 lat powinni być 
zobowiązani do uiszczenia opłaty. 
Opłatami powinien zarządzać bank lub 
pośrednik finansowy. Dane wymagane do 
zabezpieczenia płatności elektronicznej 
powinny zostać przekazane bankowi lub 
pośrednikowi finansowemu, którzy 
zajmują się przeprowadzeniem transakcji, 
i nie są one częścią danych ETIAS. 
Większość zezwoleń na podróż powinna 
być wydawana w ciągu kilku minut;

skreśla się

Or. en

Poprawka 211
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zakończenia procesu 
składania wniosku wszyscy wnioskodawcy 
w wieku powyżej 18 lat powinni być 
zobowiązani do uiszczenia opłaty. 
Opłatami powinien zarządzać bank lub 
pośrednik finansowy. Dane wymagane do 
zabezpieczenia płatności elektronicznej 
powinny zostać przekazane bankowi lub 
pośrednikowi finansowemu, którzy 
zajmują się przeprowadzeniem transakcji, i 
nie są one częścią danych ETIAS. 
Większość zezwoleń na podróż powinna 
być wydawana w ciągu kilku minut;

(18) W celu zakończenia procesu 
składania wniosku wszyscy wnioskodawcy 
w wieku powyżej 18 lat powinni być 
zobowiązani do uiszczenia opłaty.
Określone kategorie wnioskodawców, 
takie jak studenci, naukowcy i młodzi 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, powinny być zwolnione z 
uiszczania takiej opłaty. Opłatami 
powinien zarządzać bank lub pośrednik 
finansowy. Dane wymagane do 
zabezpieczenia płatności elektronicznej 
powinny zostać przekazane bankowi lub 
pośrednikowi finansowemu, którzy 
zajmują się przeprowadzeniem transakcji, i 
nie są one częścią danych ETIAS. 
Większość zezwoleń na podróż powinna 
być wydawana w ciągu kilku minut;
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Or. en

Poprawka 212
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zakończenia procesu 
składania wniosku wszyscy wnioskodawcy 
w wieku powyżej 18 lat powinni być 
zobowiązani do uiszczenia opłaty. 
Opłatami powinien zarządzać bank lub 
pośrednik finansowy. Dane wymagane do 
zabezpieczenia płatności elektronicznej 
powinny zostać przekazane bankowi lub 
pośrednikowi finansowemu, którzy 
zajmują się przeprowadzeniem transakcji, i 
nie są one częścią danych ETIAS.

(18) W celu zakończenia procesu 
składania wniosku wszyscy wnioskodawcy 
w wieku powyżej 12 lat, oprócz tych, 
którzy należą do jednej z kategorii 
wnioskodawców zwolnionych z opłat,
powinni być zobowiązani do uiszczenia 
opłaty z tytułu zezwolenia na podróż. 
Opłatami powinien zarządzać bank lub 
pośrednik finansowy. Dane wymagane do 
zabezpieczenia płatności elektronicznej 
powinny zostać przekazane bankowi lub 
pośrednikowi finansowemu, którzy 
zajmują się przeprowadzeniem transakcji, i 
nie są one częścią danych ETIAS.

Or. fr

Poprawka 213
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zakończenia procesu 
składania wniosku wszyscy wnioskodawcy 
w wieku powyżej 18 lat powinni być 
zobowiązani do uiszczenia opłaty. 
Opłatami powinien zarządzać bank lub 
pośrednik finansowy. Dane wymagane do 
zabezpieczenia płatności elektronicznej 
powinny zostać przekazane bankowi lub 
pośrednikowi finansowemu, którzy 
zajmują się przeprowadzeniem transakcji, i 

(18) W celu zakończenia procesu 
składania wniosku wszyscy wnioskodawcy 
w wieku powyżej 12 lat powinni być 
zobowiązani do uiszczenia opłaty. 
Opłatami powinien zarządzać bank lub 
pośrednik finansowy. Dane wymagane do 
zabezpieczenia płatności elektronicznej 
powinny zostać przekazane bankowi lub 
pośrednikowi finansowemu, którzy 
zajmują się przeprowadzeniem transakcji, i 
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nie są one częścią danych ETIAS. nie są one częścią danych ETIAS.

Or. fr

Poprawka 214
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Większość zezwoleń na podróż
powinna być wydawana w ciągu kilku 
minut; w niewielkiej liczbie przypadków
zezwolenia mogą zostać wydane w ciągu 
maksymalnie 72 godzin. W sytuacjach 
wyjątkowych, kiedy wnioskodawca jest 
proszony o przekazanie dodatkowych 
informacji lub dokumentacji, proces ten 
może trwać do dwóch tygodni.

(19) Zezwolenia na podróż powinny być 
wydawane w sposób automatyczny. 
Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach 
czas wydania zezwolenia można wydłużyć 
do 48 godzin. W żadnym wypadku czas 
ten nie może przekroczyć terminu, po 
którym odbycie podróży byłoby 
niemożliwe.

Or. fr

Poprawka 215
Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Większość zezwoleń na podróż 
powinna być wydawana w ciągu kilku 
minut; w niewielkiej liczbie przypadków
zezwolenia mogą zostać wydane w ciągu 
maksymalnie 72 godzin. W sytuacjach 
wyjątkowych, kiedy wnioskodawca jest 
proszony o przekazanie dodatkowych 
informacji lub dokumentacji, proces ten 
może trwać do dwóch tygodni.

(19) Większość zezwoleń na podróż 
powinna być wydawana w ciągu kilku 
minut; w niewielkiej liczbie przypadków,
w sytuacjach wyjątkowych, kiedy 
wnioskodawca jest proszony o przekazanie 
dodatkowych informacji lub dokumentacji,
czas ten może zostać przedłużony.

Or. fr
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Poprawka 216
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) w niewielkiej liczbie przypadków 
zezwolenia mogą zostać wydane w ciągu 
maksymalnie 72 godzin. W sytuacjach 
wyjątkowych, kiedy wnioskodawca jest 
proszony o przekazanie dodatkowych 
informacji lub dokumentacji, proces ten 
może trwać do dwóch tygodni.

(19) w niewielkiej liczbie przypadków 
zezwolenia mogą zostać wydane w ciągu 
maksymalnie 72 godzin. W sytuacjach 
wyjątkowych, kiedy wnioskodawca jest 
proszony o przekazanie dodatkowych 
informacji lub dokumentacji, proces ten 
może trwać do 17 dni roboczych.

Or. en

Poprawka 217
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) w niewielkiej liczbie przypadków 
zezwolenia mogą zostać wydane w ciągu 
maksymalnie 72 godzin. W sytuacjach 
wyjątkowych, kiedy wnioskodawca jest 
proszony o przekazanie dodatkowych 
informacji lub dokumentacji, proces ten 
może trwać do dwóch tygodni.

(19) w niewielkiej liczbie przypadków 
zezwolenia mogą zostać wydane w ciągu 
maksymalnie 48 godzin. W sytuacjach 
wyjątkowych, kiedy wnioskodawca jest 
proszony o przekazanie dodatkowych 
informacji lub dokumentacji, proces ten 
może trwać do jednego tygodnia.

Or. en

Poprawka 218
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(19a) W każdym przypadku musi być 
możliwe złożenie wniosku w dowolnym 
momencie i na każdym rodzaju granicy 
zewnętrznej Unii.

Or. fr

Poprawka 219
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dane osobowe przedkładane przez 
wnioskodawcę powinny być przetwarzanie 
przez ETIAS wyłącznie do celów 
zweryfikowania z wyprzedzeniem 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności, 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2016/39924 oraz ocenienia, czy
prawdopodobne jest, że wnioskodawca 
stwarza ryzyko nielegalnej migracji, czy
jego wjazd do Unii mógłby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego w Unii.

(20) Dane osobowe przedkładane przez 
wnioskodawcę powinny być przetwarzanie 
przez ETIAS wyłącznie do celów 
zweryfikowania z wyprzedzeniem 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności, 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2016/39924 oraz ocenienia, czy jego wjazd 
do Unii mógłby stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa w Unii.

_________________ _________________

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego 
kodeksu zasad regulującego przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny 
Schengen).

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego 
kodeksu zasad regulującego przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny 
Schengen).

Or. fr

Poprawka 220
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dane osobowe przedkładane przez 
wnioskodawcę powinny być przetwarzanie 
przez ETIAS wyłącznie do celów 
zweryfikowania z wyprzedzeniem 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności, 
określonych w rozporządzeniu (UE)
2016/39924 oraz ocenienia, czy
prawdopodobne jest, że wnioskodawca 
stwarza ryzyko nielegalnej migracji, czy 
jego wjazd do Unii mógłby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego w Unii.

(20) Dane osobowe przedkładane przez 
wnioskodawcę powinny być przetwarzanie 
przez ETIAS wyłącznie do celów 
zweryfikowania z wyprzedzeniem 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności, 
określonych w rozporządzeniu (UE)
2016/399 oraz ocenienia, czy wjazd
wnioskodawcy do Unii mógłby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa w Unii.

_________________

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego 
kodeksu zasad regulującego przepływ 
osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen).

Or. en

Poprawka 221
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dane osobowe przedkładane przez 
wnioskodawcę powinny być przetwarzanie 
przez ETIAS wyłącznie do celów 
zweryfikowania z wyprzedzeniem 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności, 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2016/39924 oraz ocenienia, czy
prawdopodobne jest, że wnioskodawca 
stwarza ryzyko nielegalnej migracji, czy 
jego wjazd do Unii mógłby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego w Unii.

(20) Dane osobowe przedkładane przez 
wnioskodawcę powinny być przetwarzanie 
przez ETIAS wyłącznie do celów 
zweryfikowania z wyprzedzeniem 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności, 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2016/39924 oraz ocenienia, czy wjazd
wnioskodawcy do Unii mógłby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub
stworzyć ryzyko nielegalnej migracji.
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_________________ _________________

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego 
kodeksu zasad regulującego przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny 
Schengen).

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego 
kodeksu zasad regulującego przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny 
Schengen).

Or. en

Poprawka 222
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dane osobowe przedkładane przez 
wnioskodawcę powinny być przetwarzanie 
przez ETIAS wyłącznie do celów 
zweryfikowania z wyprzedzeniem 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności, 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2016/39924 oraz ocenienia, czy
prawdopodobne jest, że wnioskodawca 
stwarza ryzyko nielegalnej migracji, czy 
jego wjazd do Unii mógłby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego w Unii.

(20) Dane osobowe przedkładane przez 
wnioskodawcę powinny być przetwarzanie 
przez ETIAS wyłącznie do celów 
zweryfikowania z wyprzedzeniem 
spełnienia kryteriów kwalifikowalności, 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2016/39924 oraz ocenienia, czy wjazd
wnioskodawcy do Unii mógłby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego w Unii.

_________________ _________________

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego 
kodeksu zasad regulującego przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny 
Schengen).

24 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego 
kodeksu zasad regulującego przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny 
Schengen).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 223
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Oceny takich zagrożeń nie można 
przeprowadzić bez przetworzenia danych 
osobowych wymienionych w motywie 16. 
Każdy element danych osobowych we 
wnioskach powinien zostać porównany z 
danymi znajdującymi się we wpisie, pliku 
lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w 
systemie informacyjnym (Systemie 
Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym 
systemie informacyjnym (VIS), danych 
Europolu, bazie Interpolu zawierającej 
dane skradzionych lub utraconych 
dokumentów podróży (SLTD), systemie 
wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac, 
europejskim systemie przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS) 
lub bazie danych TDAWN Interpolu 
(Interpol TDAWN)), na listach 
ostrzegawczych ETIAS lub w odniesieniu 
do szczegółowych wskaźników ryzyka. 
Kategorie danych osobowych, które 
powinny być wykorzystywane do 
porównania, powinny być ograniczone do 
kategorii danych stosowanych w 
przeszukiwanych systemach 
informacyjnych, liście ostrzegawczej 
ETIAS lub szczegółowych wskaźnikach 
ryzyka.

(21) Oceny takich zagrożeń nie można 
przeprowadzić bez przetworzenia danych 
osobowych wymienionych w motywie 16. 
Każdy element danych osobowych we 
wnioskach powinien zostać porównany z 
danymi znajdującymi się we wpisie, pliku 
lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w 
systemie informacyjnym (Systemie 
Informacyjnym Schengen (SIS), bazie 
Interpolu zawierającej dane skradzionych 
lub utraconych dokumentów podróży
(SLTD). Kategorie danych osobowych, 
które powinny być wykorzystywane do 
porównania, powinny być ograniczone do 
kategorii danych stosowanych w 
przeszukiwanych systemach 
informacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa, w ramach której usuwa się z całego tekstu odniesienie do „list 
ostrzegawczych ETIAS” lub „szczegółowych wskaźników ryzyka”.

Poprawka 224
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Oceny takich zagrożeń nie można 
przeprowadzić bez przetworzenia danych 
osobowych wymienionych w motywie 16. 
Każdy element danych osobowych we 
wnioskach powinien zostać porównany z 
danymi znajdującymi się we wpisie, pliku 
lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w 
systemie informacyjnym (Systemie 
Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym 
systemie informacyjnym (VIS), danych 
Europolu, bazie Interpolu zawierającej 
dane skradzionych lub utraconych 
dokumentów podróży (SLTD), systemie 
wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac, 
europejskim systemie przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS)
lub bazie danych TDAWN Interpolu
(Interpol TDAWN)), na listach 
ostrzegawczych ETIAS lub w odniesieniu 
do szczegółowych wskaźników ryzyka. 
Kategorie danych osobowych, które 
powinny być wykorzystywane do 
porównania, powinny być ograniczone do 
kategorii danych stosowanych w 
przeszukiwanych systemach 
informacyjnych, liście ostrzegawczej 
ETIAS lub szczegółowych wskaźnikach 
ryzyka.

(21) Oceny takich zagrożeń nie można 
przeprowadzić bez przetworzenia danych 
osobowych wymienionych w motywie 16. 
Każdy element danych osobowych we 
wnioskach powinien zostać porównany z 
danymi znajdującymi się we wpisie, pliku 
lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w 
systemie informacyjnym (Systemie 
Informacyjnym Schengen (SIS), danych 
Europolu, bazie Interpolu zawierającej 
dane skradzionych lub utraconych 
dokumentów podróży (SLTD), systemie 
wjazdu/wyjazdu (EES) lub bazie danych 
TDAWN Interpolu (Interpol TDAWN)). 
Kategorie danych osobowych, które 
powinny być wykorzystywane do 
porównania, powinny być ograniczone do 
kategorii danych stosowanych w 
przeszukiwanych systemach 
informacyjnych.

Or. en

Poprawka 225
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Oceny takich zagrożeń nie można 
przeprowadzić bez przetworzenia danych 
osobowych wymienionych w motywie 16. 

(21) Oceny takich zagrożeń nie można 
przeprowadzić bez przetworzenia danych 
osobowych wymienionych w motywie 16. 
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Każdy element danych osobowych we 
wnioskach powinien zostać porównany z 
danymi znajdującymi się we wpisie, pliku 
lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w 
systemie informacyjnym (Systemie 
Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym 
systemie informacyjnym (VIS), danych 
Europolu, bazie Interpolu zawierającej 
dane skradzionych lub utraconych 
dokumentów podróży (SLTD), systemie 
wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac, 
europejskim systemie przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS) 
lub bazie danych TDAWN Interpolu
(Interpol TDAWN)), na listach 
ostrzegawczych ETIAS lub w odniesieniu 
do szczegółowych wskaźników ryzyka. 
Kategorie danych osobowych, które 
powinny być wykorzystywane do 
porównania, powinny być ograniczone do 
kategorii danych stosowanych w 
przeszukiwanych systemach 
informacyjnych, liście ostrzegawczej 
ETIAS lub szczegółowych wskaźnikach 
ryzyka.

Każdy element danych osobowych we 
wnioskach powinien zostać porównany z 
danymi znajdującymi się we wpisie, pliku 
lub ostrzeżeniu zarejestrowanym w 
systemie centralnym ETIAS, systemie
informacyjnym (Systemie Informacyjnym 
Schengen (SIS), wizowym systemie 
informacyjnym (VIS), danych Europolu, 
bazie Interpolu zawierającej dane 
skradzionych lub utraconych dokumentów 
podróży (SLTD), systemie 
wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac, 
europejskim systemie przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS) 
lub bazie danych TDAWN Interpolu
(Interpol TDAWN)), na listach 
ostrzegawczych ETIAS lub w odniesieniu 
do szczegółowych wskaźników ryzyka. 
Kategorie danych osobowych, które 
powinny być wykorzystywane do 
porównania, powinny być ograniczone do 
kategorii danych stosowanych w 
przeszukiwanych systemach 
informacyjnych, liście ostrzegawczej 
ETIAS lub szczegółowych wskaźnikach 
ryzyka.

Or. fr

Poprawka 226
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Porównanie powinno odbywać się 
w sposób zautomatyzowany. Każdorazowo 
kiedy takie porównanie wskazuje na 
powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek 
danymi osobowymi lub połączeniem tych 
danych we wnioskach oraz we wpisie, 
pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej 
wymienionych systemach informacyjnych,
lub z danymi osobowymi na liście 
ostrzegawczej ETIAS bądź wskaźnikami 

(22) Porównanie powinno odbywać się 
w sposób zautomatyzowany. Każdorazowo 
kiedy takie porównanie wskazuje na 
powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek 
danymi osobowymi lub połączeniem tych 
danych we wnioskach oraz we wpisie, 
pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej 
wymienionych systemach informacyjnych, 
wniosek powinien zostać rozpatrzony 
ręcznie przez operatora w jednostce 
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ryzyka, wniosek powinien zostać 
rozpatrzony ręcznie przez operatora w 
jednostce krajowej ETIAS w państwie 
członkowskim zadeklarowanego 
pierwszego wjazdu. Ocena 
przeprowadzona przez jednostkę krajową 
ETIAS powinna prowadzić do podjęcia 
decyzji w sprawie wydania zezwolenia na 
podróż lub odmowy jego wydania.

krajowej ETIAS w państwie członkowskim 
zadeklarowanego pierwszego wjazdu. 
Ocena przeprowadzona przez jednostkę 
krajową ETIAS powinna prowadzić do 
podjęcia decyzji w sprawie wydania 
zezwolenia na podróż lub odmowy jego 
wydania. W każdym przypadku ta 
dodatkowa procedura nie powinna trwać 
dłużej niż dwa tygodnie i nie może 
przekroczyć terminu, po którym odbycie 
podróży byłoby niemożliwe.

Or. fr

Poprawka 227
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Porównanie powinno odbywać się 
w sposób zautomatyzowany. Każdorazowo 
kiedy takie porównanie wskazuje na 
powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek 
danymi osobowymi lub połączeniem tych 
danych we wnioskach oraz we wpisie, 
pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej 
wymienionych systemach informacyjnych,
lub z danymi osobowymi na liście 
ostrzegawczej ETIAS bądź wskaźnikami 
ryzyka, wniosek powinien zostać 
rozpatrzony ręcznie przez operatora w 
jednostce krajowej ETIAS w państwie 
członkowskim zadeklarowanego 
pierwszego wjazdu. Ocena 
przeprowadzona przez jednostkę krajową 
ETIAS powinna prowadzić do podjęcia 
decyzji w sprawie wydania zezwolenia na 
podróż lub odmowy jego wydania.

(22) Porównanie powinno odbywać się 
w sposób zautomatyzowany. Każdorazowo 
kiedy takie porównanie wskazuje na 
powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek 
danymi osobowymi lub połączeniem tych 
danych we wnioskach oraz we wpisie, 
pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej 
wymienionych systemach informacyjnych, 
wniosek powinien zostać rozpatrzony 
ręcznie przez operatora w jednostce 
krajowej ETIAS w państwie członkowskim 
zadeklarowanego pierwszego wjazdu. 
Ocena przeprowadzona przez jednostkę 
krajową ETIAS powinna prowadzić do 
podjęcia decyzji w sprawie wydania 
zezwolenia na podróż lub odmowy jego 
wydania.

Or. en

Poprawka 228
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Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Porównanie powinno odbywać się 
w sposób zautomatyzowany. Każdorazowo 
kiedy takie porównanie wskazuje na 
powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek 
danymi osobowymi lub połączeniem tych 
danych we wnioskach oraz we wpisie, 
pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej 
wymienionych systemach informacyjnych, 
lub z danymi osobowymi na liście 
ostrzegawczej ETIAS bądź wskaźnikami 
ryzyka, wniosek powinien zostać 
rozpatrzony ręcznie przez operatora w 
jednostce krajowej ETIAS w państwie 
członkowskim zadeklarowanego 
pierwszego wjazdu. Ocena 
przeprowadzona przez jednostkę krajową 
ETIAS powinna prowadzić do podjęcia 
decyzji w sprawie wydania zezwolenia na 
podróż lub odmowy jego wydania.

(22) Porównanie powinno odbywać się 
w sposób zautomatyzowany. Każdorazowo 
kiedy takie porównanie wskazuje na 
powiązanie („trafienie”) z jakimikolwiek 
danymi osobowymi lub połączeniem tych 
danych we wnioskach oraz we wpisie, 
pliku lub ostrzeżeniu zawartych w wyżej 
wymienionych systemach informacyjnych, 
lub z danymi osobowymi na liście 
ostrzegawczej ETIAS bądź wskaźnikami 
ryzyka, wniosek powinien zostać 
rozpatrzony ręcznie przez operatora w 
jednostce krajowej ETIAS w
odpowiedzialnym państwie członkowskim. 
Ocena przeprowadzona przez jednostkę 
krajową ETIAS powinna prowadzić do 
podjęcia decyzji w sprawie wydania 
zezwolenia na podróż lub odmowy jego 
wydania.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać bardziej zrównoważony podział 
odpowiedzialności między jednostkami krajowymi państw członkowskich zgodnie ze zmianą w 
art. 22 ust. 1.

Poprawka 229
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Po pojawieniu się „trafienia” w 
systemach informacyjnych Interpolu 
(SLTD i TDAWN) podczas procesu 
automatycznego przetwarzania jednostka 
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centralna powinna przeprowadzić 
kontrolę szczególną przed dokonaniem 
ręcznego rozpatrzenia, aby zweryfikować 
dokładność trafienia i powody 
umieszczenia dokumentów podróży 
danego podróżnego w którymkolwiek 
systemie informacyjnym Interpolu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby uniknąć konsekwencji zamieszczania pewnych danych z państw 
trzecich, które może wynikać z innych powodów niż cele systemu informacyjnego (np. 
umieszczanie przeciwników politycznych), co byłoby dyskryminujące dla danej osoby.

Poprawka 230
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, powinno przysługiwać prawo do 
odwołania się. Postępowania odwoławcze 
powinny być prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję w 
sprawie wniosku, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 231
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, powinno przysługiwać prawo do 

(24) Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, powinno przysługiwać skuteczne
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odwołania się. Postępowania odwoławcze 
powinny być prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję w 
sprawie wniosku, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego.

prawo do odwołania się. Postępowania 
odwoławcze powinny być prowadzone w 
państwie członkowskim, które podjęło 
decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z 
prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego, nawet jeśli 
wnioskodawca nie przebywa na 
terytorium Unii podczas tej procedury.
Wnioskodawcom muszą przysługiwać 
gwarancje konieczne ze względu na 
zasady w dziedzinie ochrony osób i 
przestrzegania praw podstawowych 
zgodnie z prawem europejskim i 
międzynarodowym oraz w szczególności 
musi przysługiwać im prawo do dostępu 
do danych, poprawiania i usuwania tych 
danych oraz dochodzenia roszczeń, w 
szczególności prawo do skorzystania ze 
środka zaskarżenia, przy czym nadzór 
operacji przetwarzania muszą zapewnić 
niezależne organy publiczne. W tym 
kontekście niniejsze rozporządzenie 
zapewnia poszanowanie praw 
podstawowych i zasad uznanych przez 
PDPC, konwencję genewską z 1951 r., 
Kartę praw podstawowych Unii 
Europejskiej, a w szczególności prawa do 
godności (art. 1 Karty); zakazu 
niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 5 
Karty); prawa do wolności i 
bezpieczeństwa osobistego (art. 6 Karty), 
prawa do azylu, poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego (art. 7 Karty), 
prawa do łączenia rodzin, prawa do 
zdrowia, ochrony danych osobowych (art. 
8 Karty), prawa do niedyskryminacji (art. 
21 Karty), prawa dziecka (art. 24 Karty), 
prawa osób w podeszłym wieku (art. 25 
Karty), prawa osób niepełnosprawnych 
(art. 26 Karty) oraz prawa do skutecznego 
środka prawnego (art. 47 Karty).

Or. fr

Poprawka 232
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, powinno przysługiwać prawo do
odwołania się. Postępowania odwoławcze
powinny być prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję w 
sprawie wniosku, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego.

(24) Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, powinno przysługiwać prawo do
skutecznego środka zaskarżenia. 
Procedury związane z zastosowaniem 
środka zaskarżenia powinny być 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję w sprawie wniosku, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego, które powinno 
przewidywać możliwość zastosowania 
środka zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 233
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, powinno przysługiwać prawo do 
odwołania się. Postępowania odwoławcze 
powinny być prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję w 
sprawie wniosku, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego.

(24) Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, powinno przysługiwać prawo do 
odwołania się i prawo do skutecznego 
środka zaskarżenia. Postępowania 
odwoławcze i związane z zastosowaniem 
środka zaskarżenia powinny być 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję w sprawie wniosku, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
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Poprawka 234
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej 
migracji lub zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte 
na rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

skreśla się

Or. en

Poprawka 235
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 

skreśla się
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zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej 
migracji lub zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte 
na rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

Or. en

Poprawka 236
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej 
migracji lub zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej 
migracji lub zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby. W 
żadnym wypadku jednostka krajowa
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego nie może podejmować 
decyzji wyłącznie na podstawie trafienia 
opartego na szczegółowych wskaźnikach 
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ryzyka. W każdym przypadku jednostka 
krajowa ETIAS odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego dokonuje oceny 
ryzyka migracyjnego, zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Or. fr

Poprawka 237
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej 
migracji lub zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS i 
wyżej wspomnianych bazach danych i nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

Or. fr

Poprawka 238
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej 
migracji lub zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym
wnioskodawcy, poglądach politycznych,
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do
związków zawodowych, życiu seksualnym
ani orientacji seksualnej danej osoby.

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub ryzyku nielegalnej 
migracji. Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na
płci wnioskodawcy, jego rasie, kolorze 
skóry, pochodzeniu etnicznym lub 
społecznym, cechach genetycznych, 
języku, religii lub przekonaniach, 
opiniach politycznych lub wszelkich 
innych, przynależności do mniejszości 
narodowej, majątku, urodzeniu, 
niepełnosprawności, wieku ani orientacji 
seksualnej danej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 239
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej
migracji lub zagrożeniu dla 

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu ryzyku migracji
niezgodnej z prawem lub zagrożeniu dla 
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bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

Or. en

Poprawka 240
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu ryzyku nielegalnej 
migracji lub zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

(25) Reguły kontroli przesiewowej 
powinny być wykorzystywane do analizy 
pliku wniosku poprzez umożliwienie 
porównania danych zapisanych w pliku 
wniosku w systemie centralnym ETIAS 
oraz szczegółowych wskaźników ryzyka 
odpowiadających wcześniej 
zidentyfikowanemu zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
Kryteria stosowane do określenia 
szczegółowych wskaźników ryzyka nie 
powinny w żadnym wypadku być oparte na 
rasie ani pochodzeniu etnicznym 
wnioskodawcy, poglądach politycznych, 
przekonaniach religijnych ani 
światopoglądowych, przynależności do 
związków zawodowych, życiu seksualnym 
ani orientacji seksualnej danej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 241
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Lista ostrzegawcza ETIAS 
powinna zostać stworzona w celu 
zidentyfikowania powiązań między 
danymi w pliku wniosku ETIAS a 
informacjami dotyczącymi osób, które są 
podejrzane o popełnienie aktu 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa, lub w odniesieniu do 
których istnieją przesłanki faktyczne lub 
uzasadnione powody, by sądzić, że 
popełnią one takie przestępstwo lub akt 
terrorystyczny. Lista ostrzegawcza ETIAS 
powinna stanowić część danych 
przetwarzanych przez Europol zgodnie z 
art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
2016/794 i koncepcją zintegrowanego 
zarządzania danymi Europolu służącą 
wdrożeniu tego rozporządzenia. Podczas 
przekazywania informacji Europolowi 
państwa członkowskie powinny móc 
określić cel lub cele, dla których 
informacje te mają być przetwarzane, w 
tym możliwość ograniczenia tego 
przetwarzania do listy ostrzegawczej 
ETIAS.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 242
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Lista ostrzegawcza ETIAS skreśla się
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powinna zostać stworzona w celu 
zidentyfikowania powiązań między 
danymi w pliku wniosku ETIAS a 
informacjami dotyczącymi osób, które są 
podejrzane o popełnienie aktu 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa, lub w odniesieniu do 
których istnieją przesłanki faktyczne lub 
uzasadnione powody, by sądzić, że 
popełnią one takie przestępstwo lub akt 
terrorystyczny. Lista ostrzegawcza ETIAS 
powinna stanowić część danych 
przetwarzanych przez Europol zgodnie z 
art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
2016/794 i koncepcją zintegrowanego 
zarządzania danymi Europolu służącą 
wdrożeniu tego rozporządzenia. Podczas 
przekazywania informacji Europolowi 
państwa członkowskie powinny móc 
określić cel lub cele, dla których 
informacje te mają być przetwarzane, w 
tym możliwość ograniczenia tego 
przetwarzania do listy ostrzegawczej 
ETIAS.

Or. en

Poprawka 243
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Lista ostrzegawcza ETIAS powinna 
zostać stworzona w celu zidentyfikowania 
powiązań między danymi w pliku wniosku 
ETIAS a informacjami dotyczącymi osób, 
które są podejrzane o popełnienie aktu 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa, lub w odniesieniu do 
których istnieją przesłanki faktyczne lub 
uzasadnione powody, by sądzić, że 
popełnią one takie przestępstwo lub akt 
terrorystyczny. Lista ostrzegawcza ETIAS 

(26) Lista ostrzegawcza ETIAS powinna 
zostać stworzona w celu zidentyfikowania 
powiązań między danymi w pliku wniosku 
ETIAS a informacjami dotyczącymi osób, 
które są podejrzane o popełnienie 
poważnego przestępstwa kryminalnego lub
przestępstwa terrorystycznego bądź 
uczestnictwo w takich przestępstwach. 
Lista ostrzegawcza ETIAS powinna 
stanowić część danych przetwarzanych 
przez Europol zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. a) 
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powinna stanowić część danych 
przetwarzanych przez Europol zgodnie z 
art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
2016/794 i koncepcją zintegrowanego 
zarządzania danymi Europolu służącą 
wdrożeniu tego rozporządzenia. Podczas 
przekazywania informacji Europolowi 
państwa członkowskie powinny móc 
określić cel lub cele, dla których 
informacje te mają być przetwarzane, w 
tym możliwość ograniczenia tego 
przetwarzania do listy ostrzegawczej 
ETIAS.

rozporządzenia (UE) 2016/794 i koncepcją 
zintegrowanego zarządzania danymi 
Europolu służącą wdrożeniu tego 
rozporządzenia. Podczas przekazywania 
informacji Europolowi państwa 
członkowskie powinny móc określić cel 
lub cele, dla których informacje te mają 
być przetwarzane, w tym możliwość 
ograniczenia tego przetwarzania do listy 
ostrzegawczej ETIAS.

Or. en

Poprawka 244
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Lista ostrzegawcza ETIAS powinna 
zostać stworzona w celu zidentyfikowania
powiązań między danymi w pliku wniosku 
ETIAS a informacjami dotyczącymi osób, 
które są podejrzane o popełnienie aktu 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa, lub w odniesieniu do których 
istnieją przesłanki faktyczne lub 
uzasadnione powody, by sądzić, że 
popełnią one takie przestępstwo lub akt 
terrorystyczny. Lista ostrzegawcza ETIAS 
powinna stanowić część danych 
przetwarzanych przez Europol zgodnie z 
art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 
2016/794 i koncepcją zintegrowanego 
zarządzania danymi Europolu służącą 
wdrożeniu tego rozporządzenia. Podczas 
przekazywania informacji Europolowi 
państwa członkowskie powinny móc 
określić cel lub cele, dla których 
informacje te mają być przetwarzane, w 
tym możliwość ograniczenia tego 
przetwarzania do listy ostrzegawczej 

(26) Lista ostrzegawcza ETIAS powinna 
zostać stworzona w celu zidentyfikowania 
powiązań między danymi w pliku wniosku 
ETIAS a informacjami dotyczącymi osób, 
które są podejrzane o popełnienie aktu 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa lub uczestnictwo w nim, lub 
w odniesieniu do których istnieją 
przesłanki faktyczne lub uzasadnione 
powody, by sądzić, że popełnią one takie 
przestępstwo lub akt terrorystyczny. Lista 
ostrzegawcza ETIAS powinna stanowić 
część danych przetwarzanych przez 
Europol zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) 2016/794 i koncepcją 
zintegrowanego zarządzania danymi 
Europolu służącą wdrożeniu tego 
rozporządzenia. Podczas przekazywania 
informacji Europolowi państwa 
członkowskie powinny móc określić cel 
lub cele, dla których informacje te mają 
być przetwarzane, w tym możliwość 
ograniczenia tego przetwarzania do listy 
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ETIAS. ostrzegawczej ETIAS.

Or. fr

Poprawka 245
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych 
modeli nielegalnej migracji oraz zagrożeń 
dla zdrowia publicznego wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 
osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 246
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych 
modeli nielegalnej migracji oraz zagrożeń 
dla zdrowia publicznego wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków kontroli. Z uwagi na fakt, że 
środki te wiążą się z przetwarzaniem 
znacznych ilości danych osobowych, 
powinny zostać wprowadzone stosowne 
zabezpieczenia, aby ograniczyć ingerencję 
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osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

w prawo do ochrony życia prywatnego i 
prawo do ochrony danych osobowych do 
minimum koniecznego w demokratycznym 
społeczeństwie. W żadnym wypadku te 
nowoczesne środki nie mogą stanowić 
zagrożenia dla praw zainteresowanych 
osób przysługujących im zgodnie z 
prawem międzynarodowym.

Or. fr

Poprawka 247
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych 
modeli nielegalnej migracji oraz zagrożeń 
dla zdrowia publicznego wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 
osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 
osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 248
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form (27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
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zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych 
modeli nielegalnej migracji oraz zagrożeń 
dla zdrowia publicznego wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 
osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych 
modeli migracji niezgodnej z prawem oraz 
zagrożeń dla zdrowia publicznego wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 
osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 249
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych 
modeli nielegalnej migracji oraz zagrożeń 
dla zdrowia publicznego wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 
osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i nowych 
modeli zagrożeń dla zdrowia publicznego 
wymaga skutecznej reakcji oraz 
nowoczesnych środków przeciwdziałania 
tym zjawiskom. Z uwagi na fakt, że środki 
te wiążą się z przetwarzaniem znacznych 
ilości danych osobowych, powinny zostać 
wprowadzone stosowne zabezpieczenia, 
aby ograniczyć ingerencję w prawo do 
ochrony życia prywatnego i prawo do 
ochrony danych osobowych do minimum 
koniecznego w demokratycznym 
społeczeństwie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 250
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych 
modeli nielegalnej migracji oraz zagrożeń 
dla zdrowia publicznego wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 
osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

(27) Ciągłe pojawianie się nowych form 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, nowych 
modeli nielegalnej migracji wymaga 
skutecznej reakcji oraz nowoczesnych 
środków przeciwdziałania tym zjawiskom. 
Z uwagi na fakt, że środki te wiążą się z 
przetwarzaniem znacznych ilości danych 
osobowych, powinny zostać wprowadzone 
stosowne zabezpieczenia, aby ograniczyć 
ingerencję w prawo do ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych do minimum koniecznego w 
demokratycznym społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 251
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Dane osobowe w ETIAS powinny 
zatem być przechowywane w sposób 
bezpieczny; dostęp do nich powinni mieć 
wyłącznie upoważnieni pracownicy i w 
żadnym wypadku nie powinny one być 
wykorzystywane do podejmowania decyzji 
w oparciu o jakiekolwiek formy 
dyskryminacji. Przechowywane dane 
osobowe powinny być bezpiecznie 
przechowywane w ramach infrastruktury
ue-LISA w Unii.

(28) Dane osobowe w ETIAS powinny 
zatem być przechowywane w sposób 
bezpieczny, zawsze z poszanowaniem art. 
7 i 8 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej oraz art. 8 Powszechnej 
deklaracji praw człowieka; dostęp do nich 
powinni mieć wyłącznie upoważnieni 
pracownicy, przy czym należy 
zagwarantować poszanowanie praw 
podstawowych w ujęciu ogólnym oraz, w 
szczególności, prawa do prywatności, 
prawa do ochrony danych, a także prawa 
do azylu, prawa do życia rodzinnego i
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łączenia rodzin, prawa do zdrowia, 
godności ludzkiej i integralności osób oraz 
konieczności ochrony osób szczególnie 
narażonych, w szczególności małoletnich 
bez opieki. Dane te muszą uwzględniać 
ewentualne zmiany w sytuacji osób, 
których dane dotyczą, i w żadnym 
wypadku nie powinny one być 
wykorzystywane do podejmowania decyzji 
w oparciu o jakiekolwiek formy 
dyskryminacji. Ponadto nie powinny być 
one wykorzystywane do celów 
dyskryminacji osób ze względu na płeć, 
kolor skóry, pochodzenie narodowe lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, 
wyznanie lub przekonania, opinie 
polityczne lub wszelkie inne, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną. W żadnym 
przypadku nie powinny one zakłócać 
prawa osób, których one dotyczą, do 
zaskarżenia naruszenia przysługujących 
im praw przed właściwymi sądami.
Przechowywane dane osobowe powinny 
być bezpiecznie przechowywane w ramach 
infrastruktury eu-LISA w Unii. Całość 
funkcjonowania ETIAS powinna 
podlegać regularnym i niezależnym 
kontrolom, na szczeblu europejskim i 
krajowym, prowadzonym przez organy 
europejskie i krajowe, niezależne i 
kompetentne, w tym przez EIOD.

Or. fr

Poprawka 252
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 
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warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 
odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 
podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i 
powinna cofnąć zezwolenie na podróż.
Analogicznie, nowe elementy 
wprowadzane na listę ostrzegawczą 
ETIAS są porównywane z plikami 
wniosków przechowywanymi w ETIAS w 
celu sprawdzenia, czy te nowe elementy 
dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. 
Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego pierwszego 
wjazdu powinna ocenić takie trafienie 
oraz, w stosownych przypadkach, cofnąć 
zezwolenie na podróż. Powinno się także 
zapewnić możliwość cofnięcia zezwolenia 
na podróż na wniosek wnioskodawcy.

warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 
odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 
podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i 
powinna cofnąć zezwolenie na podróż. 
Powinno się także zapewnić możliwość 
cofnięcia zezwolenia na podróż na wniosek 
wnioskodawcy.

Or. en

Poprawka 253
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 
warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać poddane ponownemu 
rozpatrzeniu i w stosownych przypadkach
unieważnione lub cofnięte z chwilą, gdy
okaże się, że warunki wydania zezwolenia 
nie zostały spełnione w momencie jego 
wydania lub przestały być spełniane. W 
szczególności gdy tworzony jest nowy 
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odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 
podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i 
powinna cofnąć zezwolenie na podróż.
Analogicznie, nowe elementy 
wprowadzane na listę ostrzegawczą 
ETIAS są porównywane z plikami 
wniosków przechowywanymi w ETIAS w 
celu sprawdzenia, czy te nowe elementy 
dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. 
Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego pierwszego 
wjazdu powinna ocenić takie trafienie 
oraz, w stosownych przypadkach, cofnąć 
zezwolenie na podróż. Powinno się także 
zapewnić możliwość cofnięcia zezwolenia 
na podróż na wniosek wnioskodawcy.

wpis SIS w przypadku odmowy wjazdu lub 
w odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 
podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i 
powinna ponownie rozpatrzyć zezwolenie 
na podróż. Powinno się także zapewnić 
możliwość cofnięcia zezwolenia na podróż 
na wniosek wnioskodawcy.

Or. fr

Poprawka 254
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 
warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 
odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 
warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 
odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 
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podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i
powinna cofnąć zezwolenie na podróż. 
Analogicznie, nowe elementy 
wprowadzane na listę ostrzegawczą ETIAS 
są porównywane z plikami wniosków 
przechowywanymi w ETIAS w celu 
sprawdzenia, czy te nowe elementy 
dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. 
Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego pierwszego 
wjazdu powinna ocenić takie trafienie oraz, 
w stosownych przypadkach, cofnąć 
zezwolenie na podróż. Powinno się także 
zapewnić możliwość cofnięcia zezwolenia 
na podróż na wniosek wnioskodawcy.

podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i –
oprócz sytuacji wyjątkowych związanych z 
bezpieczeństwem narodowym państwa 
członkowskiego – cofnąć zezwolenie na 
podróż. Analogicznie, nowe elementy 
wprowadzane na listę ostrzegawczą ETIAS 
są porównywane z plikami wniosków 
przechowywanymi w ETIAS w celu 
sprawdzenia, czy te nowe elementy 
dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. 
Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego pierwszego 
wjazdu powinna ocenić takie trafienie oraz, 
w stosownych przypadkach, cofnąć 
zezwolenie na podróż. Powinno się także 
zapewnić możliwość cofnięcia zezwolenia 
na podróż na wniosek wnioskodawcy.

Or. fr

Poprawka 255
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 
warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 
odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 
podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 
warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 
odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie, kradzież lub utratę 
ważności zgłoszono, SIS powinien 
poinformować ETIAS, który z kolei 
powinien sprawdzić, czy ten nowy wpis 
dotyczy ważnego zezwolenia na podróż. W 
takiej sytuacji jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego 
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zostać natychmiast poinformowana i 
powinna cofnąć zezwolenie na podróż. 
Analogicznie, nowe elementy 
wprowadzane na listę ostrzegawczą ETIAS 
są porównywane z plikami wniosków 
przechowywanymi w ETIAS w celu 
sprawdzenia, czy te nowe elementy 
dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. 
Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego pierwszego 
wjazdu powinna ocenić takie trafienie oraz, 
w stosownych przypadkach, cofnąć 
zezwolenie na podróż. Powinno się także 
zapewnić możliwość cofnięcia zezwolenia 
na podróż na wniosek wnioskodawcy.

odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i 
powinna cofnąć zezwolenie na podróż. 
Analogicznie, nowe elementy 
wprowadzane na listę ostrzegawczą ETIAS 
są porównywane z plikami wniosków 
przechowywanymi w ETIAS w celu 
sprawdzenia, czy te nowe elementy 
dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. 
Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego, która 
wprowadziła te nowe elementy, powinna 
ocenić takie trafienie oraz, w stosownych 
przypadkach, cofnąć zezwolenie na 
podróż. Powinno się także zapewnić 
możliwość cofnięcia zezwolenia na podróż 
na wniosek wnioskodawcy.

Or. fr

Poprawka 256
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 
warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 
odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 
podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i 
powinna cofnąć zezwolenie na podróż. 
Analogicznie, nowe elementy 

(29) Wydane zezwolenia na podróż 
powinny zostać unieważnione lub cofnięte 
z chwilą, gdy stanie się oczywiste, że 
warunki wydania zezwolenia nie zostały 
spełnione w momencie jego wydania lub 
przestały być spełniane. W szczególności 
gdy tworzony jest nowy wpis SIS w 
przypadku odmowy wjazdu lub w 
odniesieniu do dokumentu podróży, 
którego utracenie lub kradzież zgłoszono, 
SIS powinien poinformować ETIAS, który 
z kolei powinien sprawdzić, czy ten nowy 
wpis dotyczy ważnego zezwolenia na 
podróż. W takiej sytuacji jednostka 
krajowa ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis powinna 
zostać natychmiast poinformowana i 
powinna cofnąć zezwolenie na podróż. 
Analogicznie, nowe elementy 
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wprowadzane na listę ostrzegawczą ETIAS 
są porównywane z plikami wniosków 
przechowywanymi w ETIAS w celu 
sprawdzenia, czy te nowe elementy 
dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. 
Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego pierwszego 
wjazdu powinna ocenić takie trafienie oraz, 
w stosownych przypadkach, cofnąć 
zezwolenie na podróż. Powinno się także 
zapewnić możliwość cofnięcia zezwolenia 
na podróż na wniosek wnioskodawcy.

wprowadzane na listę ostrzegawczą ETIAS 
są porównywane z plikami wniosków 
przechowywanymi w ETIAS w celu 
sprawdzenia, czy te nowe elementy 
dotyczą ważnego zezwolenia na podróż. 
Jeśli tak, to jednostka krajowa ETIAS
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego powinna ocenić takie 
trafienie oraz, w stosownych przypadkach, 
cofnąć zezwolenie na podróż. Powinno się 
także zapewnić możliwość cofnięcia 
zezwolenia na podróż na wniosek 
wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać bardziej zrównoważony podział 
odpowiedzialności między jednostkami krajowymi państw członkowskich zgodnie ze zmianą w 
art. 22 ust. 1.

Poprawka 257
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Jeśli w wyjątkowych 
okolicznościach państwo członkowskie 
uzna za konieczne zezwolenie 
obywatelowi państwa trzeciego na 
podróżowanie po jego terytorium ze 
względów humanitarnych, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, powinno 
ono mieć możliwość wydania zezwolenia 
na podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej i czasowej.

(30) Jeśli w wyjątkowych 
okolicznościach państwo członkowskie 
uzna za konieczne zezwolenie 
obywatelowi państwa trzeciego na 
podróżowanie po jego terytorium ze 
względów humanitarnych, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, powinno 
ono mieć możliwość wydania zezwolenia 
na podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej ważnego przez maksymalny 
okres 180 dni od daty wydania tego 
zezwolenia lub 90 dni od pierwszego 
wjazdu na podstawie tego zezwolenia. W 
wyjątkowych sytuacjach zezwolenie może 
być ważne na terytorium kilku innych 
państw członkowskich, pod warunkiem że 
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jednostki krajowe każdego z tych państw 
członkowskich wyraziły zgodę.

Or. fr

Poprawka 258
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Jeśli w wyjątkowych 
okolicznościach państwo członkowskie 
uzna za konieczne zezwolenie 
obywatelowi państwa trzeciego na 
podróżowanie po jego terytorium ze 
względów humanitarnych, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, powinno 
ono mieć możliwość wydania zezwolenia 
na podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej i czasowej.

(30) Jeśli w wyjątkowych 
okolicznościach państwo członkowskie 
uzna za konieczne zezwolenie 
obywatelowi państwa trzeciego na 
podróżowanie po jego terytorium ze 
względów humanitarnych zgodnie z 
prawem krajowym, z uwagi na interes 
państwowy lub z powodu zobowiązań 
międzynarodowych, powinno ono mieć 
możliwość wydania zezwolenia na podróż 
o ograniczonej ważności terytorialnej i 
czasowej. Przyczyny związane z ochroną 
międzynarodową nie stanowią przyczyn 
humanitarnych w kontekście udzielania 
zezwoleń na podróż o ograniczonej 
ważności terytorialnej.

Or. nl

Poprawka 259
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Jeśli w wyjątkowych 
okolicznościach państwo członkowskie 
uzna za konieczne zezwolenie 
obywatelowi państwa trzeciego na 
podróżowanie po jego terytorium ze 

(30) Jeśli w wyjątkowych 
okolicznościach konieczne jest zezwolenie 
obywatelowi państwa trzeciego na 
podróżowanie ze względów 
humanitarnych, z uwagi na interes 
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względów humanitarnych, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, powinno 
ono mieć możliwość wydania zezwolenia 
na podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej i czasowej.

państwowy lub z powodu zobowiązań 
międzynarodowych, powinna istnieć
możliwość wydania zezwolenia na podróż 
o ograniczonej ważności terytorialnej i 
czasowej.

Or. en

Poprawka 260
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Jeśli w wyjątkowych 
okolicznościach państwo członkowskie 
uzna za konieczne zezwolenie 
obywatelowi państwa trzeciego na
podróżowanie po jego terytorium ze 
względów humanitarnych, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, powinno 
ono mieć możliwość wydania zezwolenia 
na podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej i czasowej.

(30) Jeśli w wyjątkowych 
okolicznościach konieczne jest zezwolenie 
obywatelowi państwa trzeciego na odbycie 
podróży ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, musi
istnieć możliwość wydania mu zezwolenia 
na podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej i czasowej.

Or. fr

Poprawka 261
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Przed wejściem podróżnych na 
pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, a 
także przewoźnicy przewożący grupy 
drogą lądową autokarami, powinni mieć 
obowiązek sprawdzenia, czy podróżni 
posiadają wszystkie dokumenty podróży 

(31) Przed wejściem podróżnych na 
pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, a 
także przewoźnicy przewożący grupy 
drogą lądową autokarami, powinni mieć 
obowiązek sprawdzenia, czy podróżni 
posiadają wszystkie dokumenty podróży 
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wymagane do wjazdu na terytorium państw 
członkowskich zgodnie z konwencją z 
Schengen25. Sprawdzenie to powinno 
obejmować zweryfikowanie, czy podróżni 
posiadają ważne zezwolenie na podróż. 
Sam plik ETIAS nie powinien być 
dostępny dla przewoźników. Bezpieczny 
dostęp do internetu, obejmujący 
możliwość korzystania z rozwiązań 
technologii mobilnej, powinien pozwalać 
przewoźnikom na przeprowadzenie takiej 
weryfikacji przy wykorzystaniu do tego 
danych z dokumentu podróży.

wymagane do wjazdu na terytorium państw 
członkowskich zgodnie z konwencją z 
Schengen25. Sprawdzenie to powinno 
obejmować zweryfikowanie, czy podróżni 
posiadają ważne zezwolenie na podróż
oraz, w przypadku zezwolenia na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej, 
sprawdzenie, na podróż do jakich 
terytoriów wnioskodawca posiada 
zezwolenie. Sam plik ETIAS nie powinien 
być dostępny dla przewoźników. 
Bezpieczny dostęp, obejmujący możliwość 
korzystania z rozwiązań technologii 
mobilnej, powinien pozwalać 
przewoźnikom na wysłanie zapytania do 
systemu centralnego ETIAS przy 
wykorzystaniu do tego danych z 
dokumentu podróży.

_________________ _________________

25 Konwencja wykonawcza do układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku, 
między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach.

25 Konwencja wykonawcza do układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku, 
między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach.

Or. fr

Poprawka 262
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Przed wejściem podróżnych na 
pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, a 
także przewoźnicy przewożący grupy 
drogą lądową autokarami, powinni mieć 
obowiązek sprawdzenia, czy podróżni
posiadają wszystkie dokumenty podróży 
wymagane do wjazdu na terytorium 
państw członkowskich zgodnie z 

(31) Przed wejściem podróżnych na 
pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, a 
także międzynarodowi przewoźnicy 
przewożący grupy drogą lądową 
autokarami, powinni mieć obowiązek
sprawdzenia, czy posiadają ważne 
zezwolenie na podróż. Sam plik ETIAS nie 
powinien być dostępny dla operatorów. 
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konwencją z Schengen25. Sprawdzenie to 
powinno obejmować zweryfikowanie, czy 
podróżni posiadają ważne zezwolenie na 
podróż. Sam plik ETIAS nie powinien być 
dostępny dla przewoźników. Bezpieczny 
dostęp do internetu, obejmujący możliwość 
korzystania z rozwiązań technologii 
mobilnej, powinien pozwalać 
przewoźnikom na przeprowadzenie takiej 
weryfikacji przy wykorzystaniu do tego 
danych z dokumentu podróży.

Bezpieczny dostęp do internetu, 
obejmujący możliwość korzystania z 
rozwiązań technologii mobilnej, powinien 
pozwalać przewoźnikom na 
przeprowadzenie takiej weryfikacji przy 
wykorzystaniu do tego danych z 
dokumentu podróży.

_________________

25 Konwencja wykonawcza do układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku, 
między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach.

Or. fr

Poprawka 263
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Przed wejściem podróżnych na 
pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, a 
także przewoźnicy przewożący grupy 
drogą lądową autokarami, powinni mieć 
obowiązek sprawdzenia, czy podróżni 
posiadają wszystkie dokumenty podróży 
wymagane do wjazdu na terytorium 
państw członkowskich zgodnie z 
konwencją z Schengen25. Sprawdzenie to 
powinno obejmować zweryfikowanie, czy 
podróżni posiadają ważne zezwolenie na 
podróż. Sam plik ETIAS nie powinien być 
dostępny dla przewoźników. Bezpieczny 
dostęp do internetu, obejmujący możliwość 
korzystania z rozwiązań technologii 

(31) Przed wejściem podróżnych na 
pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, a 
także przewoźnicy przewożący grupy 
drogą lądową autokarami, powinni mieć 
obowiązek sprawdzenia, czy podróżni
posiadają zezwolenie na podróż. Sam plik 
ETIAS nie powinien w żadnym wypadku
być dostępny dla przewoźników. 
Bezpieczny dostęp do internetu, 
obejmujący możliwość korzystania z 
rozwiązań technologii mobilnej, powinien 
pozwalać przewoźnikom na sprawdzenie 
ważności takiego zezwolenia przy 
wykorzystaniu do tego danych z 
dokumentu podróży. Brak zezwolenia nie 



AM\1135863PL.docx 79/179 PE609.321v02-00

PL

mobilnej, powinien pozwalać 
przewoźnikom na przeprowadzenie takiej 
weryfikacji przy wykorzystaniu do tego 
danych z dokumentu podróży.

powinien stanowić wystarczającej 
podstawy do odmowy przyjęcia na pokład, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy dana osoba musi 
odbyć podróż w sytuacji nieprzewidzianej 
lub awaryjnej oraz powinna istnieć 
możliwość złożenia wniosku po przybyciu 
na granice państwa członkowskiego 
wjazdu.

_________________

25 Konwencja wykonawcza do układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku, 
między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach.

Or. fr

Poprawka 264
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Przed wejściem podróżnych na 
pokład przewoźnicy lotniczy i morscy, a 
także przewoźnicy przewożący grupy 
drogą lądową autokarami, powinni mieć 
obowiązek sprawdzenia, czy podróżni 
posiadają wszystkie dokumenty podróży 
wymagane do wjazdu na terytorium państw 
członkowskich zgodnie z konwencją z 
Schengen25. Sprawdzenie to powinno 
obejmować zweryfikowanie, czy podróżni 
posiadają ważne zezwolenie na podróż. 
Sam plik ETIAS nie powinien być 
dostępny dla przewoźników. Bezpieczny 
dostęp do internetu, obejmujący możliwość 
korzystania z rozwiązań technologii 
mobilnej, powinien pozwalać 
przewoźnikom na przeprowadzenie takiej 
weryfikacji przy wykorzystaniu do tego 

(31) Przed wejściem podróżnych na 
pokład przewoźnicy lotniczy powinni mieć 
obowiązek sprawdzenia, czy podróżni 
posiadają wszystkie dokumenty podróży 
wymagane do wjazdu na terytorium państw 
członkowskich zgodnie z konwencją z 
Schengen25. Sprawdzenie to powinno 
obejmować zweryfikowanie, czy podróżni 
posiadają ważne zezwolenie na podróż. 
Sam plik ETIAS nie powinien być 
dostępny dla przewoźników. Bezpieczny 
dostęp do internetu, obejmujący możliwość 
korzystania z rozwiązań technologii 
mobilnej, powinien pozwalać 
przewoźnikom na przeprowadzenie takiej 
weryfikacji przy wykorzystaniu do tego 
danych z dokumentu podróży.
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danych z dokumentu podróży.

_________________ _________________

25 Konwencja wykonawcza do układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku, 
między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach.

25 Konwencja wykonawcza do układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku, 
między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach.

Or. en

Poprawka 265
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby spełnione zostały zmienione 
warunki wjazdu, funkcjonariusze straży 
granicznej powinni sprawdzać, czy 
podróżny posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Dlatego też podczas standardowej 
kontroli granicznej funkcjonariusz straży 
granicznej powinien elektronicznie 
odczytać dane z dokumentu podróży. 
Uruchomi to proces wyszukiwania w 
różnych bazach danych, jak określono w 
kodeksie granicznym Schengen, w tym 
wyszukiwanie w ETIAS, co umożliwi 
uzyskanie informacji o aktualnym statusie 
zezwolenia na podróż. Sam plik ETIAS nie 
powinien być dostępny dla funkcjonariusza 
straży granicznej na użytek kontroli 
granicznej. Jeśli podróżny nie posiada 
ważnego zezwolenia na podróż, 
funkcjonariusz straży granicznej powinien 
odmówić wjazdu do strefy Schengen oraz 
odpowiednio zakończyć proces kontroli 
granicznej. Jeżeli podróżny posiada ważne 
zezwolenie na podróż, funkcjonariusz 
straży granicznej powinien podjąć decyzję 
o zezwoleniu na wjazd lub odmowie 

(32) Aby spełnione zostały zmienione 
warunki wjazdu, funkcjonariusze straży 
granicznej powinni sprawdzać, czy 
podróżny posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Dlatego też podczas standardowej 
kontroli granicznej funkcjonariusz straży 
granicznej powinien elektronicznie 
odczytać dane z dokumentu podróży. 
Uruchomi to proces wyszukiwania w 
różnych bazach danych, jak określono w 
kodeksie granicznym Schengen, w tym 
wyszukiwanie w ETIAS, co umożliwi 
uzyskanie informacji o aktualnym statusie 
zezwolenia na podróż, a w przypadku 
zezwolenia na podróż o ograniczonej 
ważności terytorialnej o terytoriach, do 
których wnioskodawca może się udać na 
podstawie zezwolenia. Sam plik ETIAS nie 
powinien być dostępny dla funkcjonariusza 
straży granicznej na użytek kontroli 
granicznej, lecz powinien on mieć dostęp 
wyłącznie do dodatkowych informacji 
potrzebnych do kontroli drugiej linii, 
wprowadzonych ewentualnie przez 
jednostkę krajową ETIAS w celu 
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wjazdu. ułatwienia kontroli granicznej. Jeśli 
podróżny nie posiada ważnego zezwolenia 
na podróż, funkcjonariusz straży granicznej 
powinien odmówić wjazdu do strefy 
Schengen oraz odpowiednio zakończyć 
proces kontroli granicznej. Jeżeli podróżny 
posiada ważne zezwolenie na podróż, 
funkcjonariusz straży granicznej powinien 
podjąć decyzję o zezwoleniu na wjazd lub 
odmowie wjazdu.

Or. fr

Poprawka 266
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby spełnione zostały zmienione 
warunki wjazdu, funkcjonariusze straży 
granicznej powinni sprawdzać, czy 
podróżny posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Dlatego też podczas standardowej 
kontroli granicznej funkcjonariusz straży 
granicznej powinien elektronicznie 
odczytać dane z dokumentu podróży. 
Uruchomi to proces wyszukiwania w 
różnych bazach danych, jak określono w 
kodeksie granicznym Schengen, w tym 
wyszukiwanie w ETIAS, co umożliwi 
uzyskanie informacji o aktualnym statusie 
zezwolenia na podróż. Sam plik ETIAS nie 
powinien być dostępny dla funkcjonariusza 
straży granicznej na użytek kontroli 
granicznej. Jeśli podróżny nie posiada 
ważnego zezwolenia na podróż, 
funkcjonariusz straży granicznej powinien
odmówić wjazdu do strefy Schengen oraz 
odpowiednio zakończyć proces kontroli 
granicznej. Jeżeli podróżny posiada ważne 
zezwolenie na podróż, funkcjonariusz 
straży granicznej powinien podjąć decyzję 
o zezwoleniu na wjazd lub odmowie 
wjazdu.

(32) Aby spełnione zostały zmienione 
warunki wjazdu, funkcjonariusze straży 
granicznej powinni sprawdzać, czy 
podróżny posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Dlatego też podczas standardowej 
kontroli granicznej funkcjonariusz straży 
granicznej powinien elektronicznie 
odczytać dane z dokumentu podróży. 
Uruchomi to proces wyszukiwania w 
różnych bazach danych, jak określono w 
kodeksie granicznym Schengen, w tym 
wyszukiwanie w ETIAS, co umożliwi 
uzyskanie informacji o aktualnym statusie 
zezwolenia na podróż. Sam plik ETIAS nie 
powinien być dostępny dla funkcjonariusza 
straży granicznej na użytek kontroli 
granicznej. Jeśli podróżny nie posiada 
ważnego zezwolenia na podróż, 
funkcjonariusz straży granicznej powinien
upewnić się, że podróżny udaje się do 
miejsca wyznaczonego w celu złożenia 
wniosku, lub sprawdzić, czy może on 
wjechać na terytorium na podstawie 
dokumentu wjazdowego o ograniczonej 
ważności terytorialnej lub z innych 
przyczyn. Jeżeli podróżny posiada ważne 
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zezwolenie na podróż, funkcjonariusz 
straży granicznej powinien podjąć decyzję 
o zezwoleniu na wjazd lub odmowie 
wjazdu.

Or. fr

Poprawka 267
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby spełnione zostały zmienione 
warunki wjazdu, funkcjonariusze straży 
granicznej powinni sprawdzać, czy 
podróżny posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Dlatego też podczas standardowej 
kontroli granicznej funkcjonariusz straży 
granicznej powinien elektronicznie 
odczytać dane z dokumentu podróży. 
Uruchomi to proces wyszukiwania w 
różnych bazach danych, jak określono w 
kodeksie granicznym Schengen, w tym 
wyszukiwanie w ETIAS, co umożliwi 
uzyskanie informacji o aktualnym statusie 
zezwolenia na podróż. Sam plik ETIAS nie 
powinien być dostępny dla 
funkcjonariusza straży granicznej na 
użytek kontroli granicznej. Jeśli podróżny 
nie posiada ważnego zezwolenia na 
podróż, funkcjonariusz straży granicznej 
powinien odmówić wjazdu do strefy 
Schengen oraz odpowiednio zakończyć 
proces kontroli granicznej. Jeżeli podróżny 
posiada ważne zezwolenie na podróż, 
funkcjonariusz straży granicznej powinien 
podjąć decyzję o zezwoleniu na wjazd lub 
odmowie wjazdu.

(32) Aby spełnione zostały zmienione 
warunki wjazdu, funkcjonariusze straży 
granicznej powinni sprawdzać, czy 
podróżny posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Dlatego też podczas standardowej 
kontroli granicznej funkcjonariusz straży 
granicznej powinien elektronicznie 
odczytać dane z dokumentu podróży. 
Uruchomi to proces wyszukiwania w 
różnych bazach danych, jak określono w 
kodeksie granicznym Schengen, w tym 
wyszukiwanie w ETIAS, co umożliwi 
uzyskanie informacji o aktualnym statusie 
zezwolenia na podróż. Niektóre dane z 
pliku ETIAS powinny być dostępne dla 
funkcjonariuszy straży granicznej na 
użytek kontroli granicznej, aby umożliwić 
im skuteczną realizację ich zadań. Jeśli 
podróżny nie posiada ważnego zezwolenia 
na podróż, funkcjonariusz straży granicznej 
powinien odmówić wjazdu do strefy 
Schengen oraz odpowiednio zakończyć 
proces kontroli granicznej. Jeżeli podróżny 
posiada ważne zezwolenie na podróż, 
funkcjonariusz straży granicznej powinien 
podjąć decyzję o zezwoleniu na wjazd lub 
odmowie wjazdu.

Or. fr
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Poprawka 268
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Mając na uwadze, że posiadanie 
ważnego zezwolenia na podróż stanowi 
warunek wjazdu i pobytu w przypadku 
niektórych kategorii obywateli państw 
trzecich, organy migracyjne państw 
członkowskich powinny mieć możliwość 
korzystania z informacji w systemie 
centralnym ETIAS. Organy imigracyjne 
państw członkowskich powinny mieć 
dostęp do niektórych informacji 
zarejestrowanych w systemie centralnym 
ETIAS, w szczególności do celu 
powrotów. Powinny móc przeszukiwać 
system centralny ETIAS z użyciem 
informacji z dokumentu podróży 
zawartych w polu przeznaczonym do 
odczytu maszynowego bez konieczności 
stosowania w tym celu specjalnego 
urządzenia technicznego.

Or. fr

Poprawka 269
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z uwagi na globalizację siatek 
przestępczych organom ścigania 
zajmującym się zwalczaniem przestępstw 
terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw należy zapewnić dostęp do 
niezbędnych informacji, aby mogły one 
skutecznie wywiązywać się z powierzonych 
im zadań. Dostęp do danych 
przechowywanych w wizowym systemie 

skreśla się
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informacyjnym (VIS) dla celów 
związanych ze ściganiem przestępstw już 
okazał się użyteczny, gdyż umożliwił 
śledczym poczynienie znaczących 
postępów w sprawach dotyczących handlu 
ludźmi, terroryzmu lub nielegalnego 
obrotu środkami odurzającymi. W 
wizowym systemie informacyjnym nie są 
jednak ujęte dane dotyczące obywateli 
państw trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego.

Or. en

Poprawka 270
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z uwagi na globalizację siatek 
przestępczych organom ścigania
zajmującym się zwalczaniem przestępstw 
terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw należy zapewnić dostęp do 
niezbędnych informacji, aby mogły one 
skutecznie wywiązywać się z powierzonych 
im zadań. Dostęp do danych 
przechowywanych w wizowym systemie 
informacyjnym (VIS) dla celów 
związanych ze ściganiem przestępstw już 
okazał się użyteczny, gdyż umożliwił 
śledczym poczynienie znaczących
postępów w sprawach dotyczących handlu 
ludźmi, terroryzmu lub nielegalnego obrotu 
środkami odurzającymi. W wizowym 
systemie informacyjnym nie są jednak 
ujęte dane dotyczące obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego.

(33) Organy ścigania mogą mieć prawo 
dostępu, aby uzyskiwać najaktualniejsze 
informacje do celów realizacji ich zadań 
w dziedzinie walki z przestępstwami 
terrorystycznymi i innymi poważnymi 
przestępstwami oraz poczynienia postępów 
w sprawach dotyczących handlu ludźmi, 
terroryzmu lub nielegalnego obrotu 
środkami odurzającymi. Zasadnicze 
znaczenie ma, aby dostęp ten odbywał się
w ściśle niezbędnym i proporcjonalnym do 
tych zadań zakresie.

Or. fr
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Poprawka 271
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z uwagi na globalizację siatek 
przestępczych organom ścigania 
zajmującym się zwalczaniem przestępstw 
terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw należy zapewnić dostęp do 
niezbędnych informacji, aby mogły one 
skutecznie wywiązywać się z 
powierzonych im zadań. Dostęp do danych 
przechowywanych w wizowym systemie 
informacyjnym (VIS) dla celów
związanych ze ściganiem przestępstw już 
okazał się użyteczny, gdyż umożliwił 
śledczym poczynienie znaczących 
postępów w sprawach dotyczących handlu 
ludźmi, terroryzmu lub nielegalnego obrotu 
środkami odurzającymi. W wizowym 
systemie informacyjnym nie są jednak 
ujęte dane dotyczące obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego.

(33) Z uwagi na globalizację siatek 
przestępczych organom ścigania 
zajmującym się zwalczaniem przestępstw 
terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw należy zapewnić dostęp do 
niezbędnych informacji, aby mogły one 
skutecznie wywiązywać się z 
powierzonych im zadań. Dostęp do danych 
przechowywanych w wizowym systemie 
informacyjnym (VIS) dla celów 
związanych ze ściganiem przestępstw już 
okazał się użyteczny, gdyż umożliwił 
śledczym poczynienie znaczących 
postępów w sprawach dotyczących handlu 
ludźmi, wymuszania wiz, terroryzmu, 
nielegalnego handlu bronią lub 
nielegalnego obrotu środkami 
odurzającymi. W wizowym systemie 
informacyjnym nie są jednak ujęte dane 
dotyczące obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku wizowego.

Or. ro

Poprawka 272
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dostęp do informacji 
przechowywanych w ETIAS jest
konieczny do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania i 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o 
czym mowa w decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSiSW26 lub do zapobiegania 

skreśla się
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innym poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania i prowadzenia w ich sprawie
dochodzeń, o czym mowa w decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W 
konkretnym dochodzeniu oraz w celu 
ustalenia dowodów i informacji 
dotyczących osoby podejrzanej o 
popełnienie przestępstwa lub osoby, która 
mogła paść ofiarą przestępstwa, organy 
ścigania mogą potrzebować dostępu do 
danych wygenerowanych przez ETIAS. 
Dane przechowywane w ETIAS mogą 
również być konieczne do identyfikacji 
sprawcy przestępstwa terrorystycznego lub 
innego poważnego przestępstwa, 
zwłaszcza jeśli niezbędne są 
natychmiastowe działania. Dostęp do 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie stanowi ingerencję w prawa 
podstawowe do poszanowania życia 
prywatnego osób fizycznych oraz prawo 
do ochrony danych osobowych osób, 
których dane osobowe są przetwarzane w 
tym systemie. Dane w systemie ETIAS 
powinny być zatem przechowywane i 
udostępniane wyznaczonym organom 
państw członkowskich i Europejskiemu 
Urzędowi Policji (Europolowi) przy 
zachowaniu restrykcyjnych warunków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
tak aby dostęp ten był ograniczony do 
tego, co jest absolutnie niezbędne do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania tych 
przestępstw i prowadzenia w ich sprawie 
postępowań przygotowawczych zgodnie z 
wymogami określonymi w orzecznictwie 
Trybunału, zwłaszcza w sprawie Digital 
Rights Ireland28.

_________________

26 Decyzja ramowa Rady 
2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 
L 164 z 22.6.2002, s. 6).
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27 Decyzja ramowa Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi (Dz.U. 
L 190 z 18.7.2002, s. 1).

28 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 
kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych 
C-293/12 i C-594/12 Digital Rights 
Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. en

Poprawka 273
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dostęp do informacji 
przechowywanych w ETIAS jest 
konieczny do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania i 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o 
czym mowa w decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSiSW26 lub do zapobiegania 
innym poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania i prowadzenia w ich sprawie 
dochodzeń, o czym mowa w decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W 
konkretnym dochodzeniu oraz w celu 
ustalenia dowodów i informacji 
dotyczących osoby podejrzanej o 
popełnienie przestępstwa lub osoby, która 
mogła paść ofiarą przestępstwa, organy 
ścigania mogą potrzebować dostępu do 
danych wygenerowanych przez ETIAS. 
Dane przechowywane w ETIAS mogą 
również być konieczne do identyfikacji 
sprawcy przestępstwa terrorystycznego lub 
innego poważnego przestępstwa, 
zwłaszcza jeśli niezbędne są 
natychmiastowe działania. Dostęp do 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 

(34) Dostęp do informacji 
przechowywanych w ETIAS jest 
konieczny do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania i 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o 
czym mowa w decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSiSW26, lub do zapobiegania 
innym poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania i prowadzenia w ich sprawie 
dochodzeń, o czym mowa w decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W 
konkretnym dochodzeniu oraz w celu 
ustalenia dowodów i informacji 
dotyczących osoby podejrzanej o 
popełnienie przestępstwa lub osoby, która 
mogła paść ofiarą przestępstwa, organy 
ścigania mogą potrzebować dostępu do 
danych wygenerowanych przez ETIAS. 
Dane przechowywane w ETIAS mogą 
również być konieczne do identyfikacji 
sprawcy przestępstwa terrorystycznego lub 
innego poważnego przestępstwa, 
zwłaszcza jeśli niezbędne są 
natychmiastowe działania. Dostęp do 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
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poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie stanowi ingerencję w prawa 
podstawowe do poszanowania życia 
prywatnego osób fizycznych oraz prawo do 
ochrony danych osobowych osób, których 
dane osobowe są przetwarzane w tym 
systemie. Dane w systemie ETIAS 
powinny być zatem przechowywane i 
udostępniane wyznaczonym organom 
państw członkowskich i Europejskiemu 
Urzędowi Policji (Europolowi) przy 
zachowaniu restrykcyjnych warunków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
tak aby dostęp ten był ograniczony do tego, 
co jest absolutnie niezbędne do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania tych 
przestępstw i prowadzenia w ich sprawie 
postępowań przygotowawczych zgodnie z 
wymogami określonymi w orzecznictwie 
Trybunału, zwłaszcza w sprawie Digital 
Rights Ireland28.

poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie stanowi ingerencję w prawa 
podstawowe do poszanowania życia 
prywatnego osób fizycznych oraz prawo do 
ochrony danych osobowych osób, których 
dane osobowe są przetwarzane w tym 
systemie. Dane w systemie ETIAS 
powinny być zatem przechowywane i 
udostępniane wyznaczonym organom 
państw członkowskich i Europejskiemu 
Urzędowi Policji (Europolowi) przy 
zachowaniu zasad konieczności, 
proporcjonalności i celowości oraz
restrykcyjnych warunków określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, tak aby dostęp 
ten był ograniczony do tego, co jest 
absolutnie niezbędne do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw i prowadzenia w ich 
sprawie postępowań przygotowawczych 
zgodnie z wymogami określonymi w 
orzecznictwie Trybunału, zwłaszcza w 
sprawie Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Decyzja ramowa Rady 
2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 
L 164 z 22.6.2002, s. 6).

26 Decyzja ramowa Rady 
2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 
L 164 z 22.6.2002, s. 6).

27 Decyzja ramowa Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi (Dz.U. 
L 190 z 18.7.2002, s. 1).

27 Decyzja ramowa Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi (Dz.U. 
L 190 z 18.7.2002, s. 1).

28 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 
kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych 
C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 
kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych 
C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. fr

Poprawka 274
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Dostęp do informacji 
przechowywanych w ETIAS jest 
konieczny do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania i 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o 
czym mowa w decyzji ramowej Rady
2002/475/WSiSW26 lub do zapobiegania 
innym poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania i prowadzenia w ich sprawie 
dochodzeń, o czym mowa w decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W 
konkretnym dochodzeniu oraz w celu 
ustalenia dowodów i informacji 
dotyczących osoby podejrzanej o 
popełnienie przestępstwa lub osoby, która 
mogła paść ofiarą przestępstwa, organy 
ścigania mogą potrzebować dostępu do 
danych wygenerowanych przez ETIAS. 
Dane przechowywane w ETIAS mogą 
również być konieczne do identyfikacji 
sprawcy przestępstwa terrorystycznego lub 
innego poważnego przestępstwa, 
zwłaszcza jeśli niezbędne są 
natychmiastowe działania. Dostęp do 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie stanowi ingerencję w prawa 
podstawowe do poszanowania życia 
prywatnego osób fizycznych oraz prawo do 
ochrony danych osobowych osób, których 
dane osobowe są przetwarzane w tym 
systemie. Dane w systemie ETIAS 
powinny być zatem przechowywane i 
udostępniane wyznaczonym organom 
państw członkowskich i Europejskiemu 
Urzędowi Policji (Europolowi) przy 
zachowaniu restrykcyjnych warunków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
tak aby dostęp ten był ograniczony do tego, 
co jest absolutnie niezbędne do 
zapobiegania przestępstwom 

(34) Dostęp do informacji 
przechowywanych w ETIAS jest 
konieczny do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania i 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, o 
czym mowa w dyrektywie Rady (UE) 
2017/541, lub do zapobiegania innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania i prowadzenia w ich sprawie 
dochodzeń, o czym mowa w decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW27. W 
konkretnym dochodzeniu oraz w celu 
ustalenia dowodów i informacji 
dotyczących osoby podejrzanej o 
popełnienie poważnego przestępstwa lub 
osoby, która mogła paść ofiarą 
przestępstwa, organy ścigania mogą 
potrzebować dostępu do danych 
wygenerowanych przez ETIAS. Dane 
przechowywane w ETIAS mogą również 
być konieczne do identyfikacji sprawcy 
przestępstwa terrorystycznego lub innego 
poważnego przestępstwa, zwłaszcza jeśli 
niezbędne są natychmiastowe działania. 
Dostęp do ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie stanowi ingerencję w prawa 
podstawowe do poszanowania życia 
prywatnego osób fizycznych oraz prawo do 
ochrony danych osobowych osób, których 
dane osobowe są przetwarzane w tym 
systemie. Dane w systemie ETIAS 
powinny być zatem przechowywane i 
udostępniane wyznaczonym organom 
państw członkowskich i Europejskiemu 
Urzędowi Policji (Europolowi) przy 
zachowaniu restrykcyjnych warunków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
tak aby dostęp ten był ograniczony do tego, 
co jest absolutnie niezbędne do 
zapobiegania przestępstwom 
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terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania tych 
przestępstw i prowadzenia w ich sprawie 
postępowań przygotowawczych zgodnie z 
wymogami określonymi w orzecznictwie 
Trybunału, zwłaszcza w sprawie Digital 
Rights Ireland28.

terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania tych 
przestępstw i prowadzenia w ich sprawie 
postępowań przygotowawczych zgodnie z 
wymogami określonymi w orzecznictwie 
Trybunału, zwłaszcza w sprawie Digital 
Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Decyzja ramowa Rady 
2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 
L 164 z 22.6.2002, s. 6).
27 Decyzja ramowa Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi (Dz.U. 
L 190 z 18.7.2002, s. 1).

27 Decyzja ramowa Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi (Dz.U. 
L 190 z 18.7.2002, s. 1).

28 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 
kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych 
C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 
kwietnia 2014 r. w sprawach połączonych 
C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. fr

Poprawka 275
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W szczególności dostęp do danych 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie powinien być 
przyznawany tylko w następstwie 
uzasadnionego wniosku właściwych 
organów, zawierającego wyjaśnienie 
powodów, dla których udzielenie takiego 
dostępu jest konieczne. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by każdy 

skreśla się
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taki wniosek o dostęp do danych 
przechowywanych w ETIAS podlegał 
weryfikacji a priori przez sąd lub organ, 
które gwarantują pełną niezależność i 
bezstronność i nie podlegają żadnym 
bezpośrednim ani pośrednim wpływom 
zewnętrznym. W wyjątkowo pilnych 
przypadkach natychmiastowe uzyskanie 
danych osobowych przez właściwe organy 
może jednak być kluczowe, aby zapobiec 
popełnieniu poważnego przestępstwa lub 
ścigać jego sprawców. W takich 
przypadkach powinno zostać przyjęte, że 
weryfikacja danych osobowych 
uzyskanych z ETIAS odbywa się w sposób 
możliwie jak najsprawniejszy, po 
udzieleniu właściwym organom dostępu 
do tych danych.

Or. en

Poprawka 276
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W szczególności dostęp do danych 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie powinien być 
przyznawany tylko w następstwie 
uzasadnionego wniosku właściwych 
organów, zawierającego wyjaśnienie 
powodów, dla których udzielenie takiego 
dostępu jest konieczne. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by każdy 
taki wniosek o dostęp do danych 
przechowywanych w ETIAS podlegał
weryfikacji a priori przez sąd lub organ, 
które gwarantują pełną niezależność i 
bezstronność i nie podlegają żadnym 
bezpośrednim ani pośrednim wpływom 

(35) W szczególności dostęp do danych 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie należy
przyznawać tylko w następstwie 
uzasadnionego wniosku właściwych 
organów, zawierającego wyjaśnienie 
powodów, dla których udzielenie takiego 
dostępu jest konieczne. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić, by każdy 
taki wniosek o dostęp do danych 
przechowywanych w ETIAS podlegał 
weryfikacji a priori przez sąd lub organ, 
które gwarantują pełną niezależność i 
bezstronność i nie podlegają żadnym 
bezpośrednim ani pośrednim wpływom 
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zewnętrznym. W wyjątkowo pilnych 
przypadkach natychmiastowe uzyskanie 
danych osobowych przez właściwe organy 
może jednak być kluczowe, aby zapobiec 
popełnieniu poważnego przestępstwa lub 
ścigać jego sprawców. W takich 
przypadkach powinno zostać przyjęte, że 
weryfikacja danych osobowych 
uzyskanych z ETIAS odbywa się w sposób 
możliwie jak najsprawniejszy, po 
udzieleniu właściwym organom dostępu 
do tych danych.

zewnętrznym.

Or. fr

Poprawka 277
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W szczególności dostęp do danych 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie powinien być 
przyznawany tylko w następstwie 
uzasadnionego wniosku właściwych 
organów, zawierającego wyjaśnienie 
powodów, dla których udzielenie takiego 
dostępu jest konieczne. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by każdy 
taki wniosek o dostęp do danych 
przechowywanych w ETIAS podlegał 
weryfikacji a priori przez sąd lub organ, 
które gwarantują pełną niezależność i 
bezstronność i nie podlegają żadnym 
bezpośrednim ani pośrednim wpływom 
zewnętrznym. W wyjątkowo pilnych 
przypadkach natychmiastowe uzyskanie 
danych osobowych przez właściwe organy
może jednak być kluczowe, aby zapobiec 
popełnieniu poważnego przestępstwa lub
ścigać jego sprawców. W takich 

(35) W szczególności dostęp do danych 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie powinien być 
przyznawany tylko w następstwie 
uzasadnionego wniosku właściwych 
organów, zawierającego wyjaśnienie 
powodów, dla których udzielenie takiego 
dostępu jest konieczne. W przypadku gdy
natychmiastowe uzyskanie danych 
osobowych przez właściwe organy jest 
konieczne, by zapobiec popełnieniu aktu 
terrorystycznego lub bezpośredniemu 
zagrożeniu związanym z popełnieniem
poważnego przestępstwa lub w celu 
ścigania jego sprawców, należy przyjąć, że 
weryfikacja danych osobowych 
uzyskanych z ETIAS odbywa się w sposób 
możliwie jak najsprawniejszy, po 
udzieleniu właściwym organom dostępu do 
tych danych.
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przypadkach powinno zostać przyjęte, że 
weryfikacja danych osobowych 
uzyskanych z ETIAS odbywa się w sposób 
możliwie jak najsprawniejszy, po 
udzieleniu właściwym organom dostępu do 
tych danych.

Or. fr

Poprawka 278
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Niezbędne jest zatem wyznaczenie 
właściwych organów państw 
członkowskich, które są upoważnione do 
występowania z wnioskiem o taki dostęp 
do konkretnych celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw lub prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 279
Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Niezbędne jest zatem wyznaczenie
właściwych organów państw 
członkowskich, które są upoważnione do 
występowania z wnioskiem o taki dostęp 
do konkretnych celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywania 
tych przestępstw lub prowadzenia 

(36) Niezbędne jest zatem wyznaczenie 
organów państw członkowskich, które są 
upoważnione do występowania z 
wnioskiem o taki dostęp do konkretnych 
celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania tych 
przestępstw lub prowadzenia dochodzeń w 
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dochodzeń w ich sprawie. ich sprawie.

Or. fr

Poprawka 280
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Krajowe jednostki ETIAS powinny 
funkcjonować jako centralny punkt 
dostępu i powinny sprawdzać, czy w 
danym przypadku spełnione są warunki 
dotyczące występowania z wnioskiem o 
dostęp do systemu centralnego ETIAS.

skreśla się

Or. en

Poprawka 281
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Europol jest centrum wymiany 
informacji w Unii i odgrywa zasadniczą 
rolę we współpracy pomiędzy organami 
państw członkowskich w dziedzinie 
ścigania przestępczości transgranicznej 
przez wspieranie na skalę ogólnounijną 
działań służących zapobieganiu 
przestępczości, analiz kryminalnych i 
prowadzenia dochodzeń. W związku z tym 
Europol także powinien mieć dostęp do 
systemu centralnego ETIAS w ramach 
swoich zadań oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/79429 w 
szczególnych przypadkach, kiedy 
konieczne jest, aby Europol, wspierał i 
wzmacniał działania państw 

skreśla się
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członkowskich służące zapobieganiu 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywaniu 
tych przestępstw lub prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie.

_________________

29 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 132-149.

Or. fr

Poprawka 282
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Europol jest centrum wymiany 
informacji w Unii i odgrywa zasadniczą 
rolę we współpracy pomiędzy organami 
państw członkowskich w dziedzinie 
ścigania przestępczości transgranicznej 
przez wspieranie na skalę ogólnounijną 
działań służących zapobieganiu 
przestępczości, analiz kryminalnych i 
prowadzenia dochodzeń. W związku z tym 
Europol także powinien mieć dostęp do 
systemu centralnego ETIAS w ramach 
swoich zadań oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/79429 w 
szczególnych przypadkach, kiedy 
konieczne jest, aby Europol, wspierał i 
wzmacniał działania państw 
członkowskich służące zapobieganiu 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywaniu 
tych przestępstw lub prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie.

skreśla się

_________________

29 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 132-149.

Or. en
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Poprawka 283
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Europol jest centrum wymiany 
informacji w Unii i odgrywa zasadniczą 
rolę we współpracy pomiędzy organami 
państw członkowskich w dziedzinie 
ścigania przestępczości transgranicznej 
przez wspieranie na skalę ogólnounijną 
działań służących zapobieganiu 
przestępczości, analiz kryminalnych i 
prowadzenia dochodzeń. W związku z tym 
Europol także powinien mieć dostęp do 
systemu centralnego ETIAS w ramach 
swoich zadań oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/79429 w 
szczególnych przypadkach, kiedy 
konieczne jest, aby Europol, wspierał i 
wzmacniał działania państw 
członkowskich służące zapobieganiu 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywaniu 
tych przestępstw lub prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie.

(38) Europol odgrywa zasadniczą rolę 
we współpracy pomiędzy organami państw 
członkowskich w dziedzinie ścigania 
przestępczości transgranicznej przez 
wspieranie na skalę ogólnounijną działań 
służących zapobieganiu przestępczości, 
analiz kryminalnych i prowadzenia 
dochodzeń. W związku z tym Europol 
także powinien mieć dostęp do systemu 
centralnego ETIAS na uzasadniony 
wniosek o uzyskanie takiego dostępu w 
ramach swoich zadań oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/79429 w 
szczególnych przypadkach, kiedy 
konieczne jest, aby Europol, wspierał i 
wzmacniał działania państw 
członkowskich służące zapobieganiu 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, wykrywaniu 
tych przestępstw lub prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie.

_________________ _________________

29 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 132-149. 29 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 132-149.

Or. fr

Poprawka 284
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby wykluczyć systematyczne 
przeszukiwanie systemu, przetwarzanie 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS powinno odbywać się 

skreśla się



AM\1135863PL.docx 97/179 PE609.321v02-00

PL

tylko w określonych przypadkach i tylko 
jeśli jest to konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wówczas, gdy 
istnieją uzasadnione powody, aby 
przypuszczać, że uzyskane dzięki niemu 
informacje znacznie ułatwią im 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywanie ich lub 
prowadzenie w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wtedy, gdy 
wcześniejsze wyszukiwanie we wszystkich 
odpowiednich krajowych bazach danych 
danego państwa członkowskiego oraz 
bazach danych Europolu nie 
doprowadziło do uzyskania wymaganych 
informacji.

Or. en

Poprawka 285
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby wykluczyć systematyczne 
przeszukiwanie systemu, przetwarzanie 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS powinno odbywać się 
tylko w określonych przypadkach i tylko 
jeśli jest to konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 

(39) Aby wykluczyć systematyczne 
przeszukiwanie systemu, przetwarzanie 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS powinno odbywać się 
tylko w określonych przypadkach i tylko 
jeśli jest to konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
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zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wówczas, gdy 
istnieją uzasadnione powody, aby 
przypuszczać, że uzyskane dzięki niemu 
informacje znacznie ułatwią im 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywanie ich lub 
prowadzenie w ich sprawie dochodzeń.
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wtedy, gdy 
wcześniejsze wyszukiwanie we wszystkich 
odpowiednich krajowych bazach danych 
danego państwa członkowskiego oraz 
bazach danych Europolu nie 
doprowadziło do uzyskania wymaganych 
informacji.

zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wówczas, gdy 
istnieją uzasadnione powody, aby 
przypuszczać, że uzyskane dzięki niemu 
informacje znacznie ułatwią im 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywanie ich lub 
prowadzenie w ich sprawie dochodzeń.

Or. fr

Poprawka 286
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby wykluczyć systematyczne 
przeszukiwanie systemu, przetwarzanie 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS powinno odbywać się 
tylko w określonych przypadkach i tylko 
jeśli jest to konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wówczas, gdy 
istnieją uzasadnione powody, aby 
przypuszczać, że uzyskane dzięki niemu 
informacje znacznie ułatwią im 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 

(39) Aby wykluczyć systematyczne 
przeszukiwanie systemu, przetwarzanie 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS powinno odbywać się 
tylko w określonych pilnych przypadkach i 
tylko jeśli jest to konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom stanowiącym bezpośrednie 
zagrożenie. Wyznaczone organy powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wówczas, gdy 
istnieją uzasadnione powody, dla których
uzyskane dzięki niemu informacje ułatwią 
im zapobieganie stanowiącym 
bezpośrednie zagrożenie przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom lub wykrywanie ich. 
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przestępstwom, wykrywanie ich lub 
prowadzenie w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wtedy, gdy 
wcześniejsze wyszukiwanie we wszystkich 
odpowiednich krajowych bazach danych 
danego państwa członkowskiego oraz 
bazach danych Europolu nie doprowadziło 
do uzyskania wymaganych informacji.

Wyznaczone organy powinny zwracać się 
z wnioskiem o udzielenie dostępu do 
ETIAS tylko wtedy, gdy wcześniejsze 
wyszukiwanie we wszystkich 
odpowiednich krajowych bazach danych 
danego państwa członkowskiego oraz
europejskich bazach danych nie 
doprowadziło do uzyskania wymaganych 
informacji.

Or. fr

Poprawka 287
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby wykluczyć systematyczne 
przeszukiwanie systemu, przetwarzanie 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS powinno odbywać się 
tylko w określonych przypadkach i tylko 
jeśli jest to konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wówczas, gdy 
istnieją uzasadnione powody, aby
przypuszczać, że uzyskane dzięki niemu 
informacje znacznie ułatwią im 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywanie ich lub
prowadzenie w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wtedy, gdy 
wcześniejsze wyszukiwanie we wszystkich 
odpowiednich krajowych bazach danych 
danego państwa członkowskiego oraz 

(39) Aby wykluczyć systematyczne 
przeszukiwanie systemu, przetwarzanie 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS powinno odbywać się 
tylko w określonych przypadkach i tylko 
jeśli jest to konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wówczas, gdy 
istnieją istotne powody, aby uznać, że taki 
dostęp znacznie przyczyni się do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, wykrywania ich lub
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. 
Wyznaczone organy i Europol powinny 
zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
dostępu do ETIAS tylko wtedy, gdy 
wcześniejsze wyszukiwanie we wszystkich 
odpowiednich krajowych bazach danych 
danego państwa członkowskiego oraz 
bazach danych Europolu nie doprowadziło 



PE609.321v02-00 100/179 AM\1135863PL.docx

PL

bazach danych Europolu nie doprowadziło 
do uzyskania wymaganych informacji.

do uzyskania wymaganych informacji.

Or. en

Poprawka 288
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego oraz ryzyka nielegalnej 
migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, 
konieczne jest przechowywanie danych 
osobowych przez okres pięciu lat od daty 
ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu 
wnioskodawcy zarejestrowanego w EES. 
ETIAS powinien w praktyce polegać na 
dokładnych wstępnych ocenach zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego 
lub ryzyka nielegalnej migracji 
przeprowadzanych z wykorzystaniem 
reguł kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach 
wygenerowanych z danych ETIAS muszą 
być reprezentatywne i dotyczyć 
wystarczająco szerokiej populacji, aby 
mogły one stanowić wiarygodną podstawę 
ręcznej oceny ryzyka przeprowadzanej 
przez państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż.
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na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 
przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 
wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o 
odmowie udzielenia zezwolenia na podróż, 
jego cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko 
nielegalnej migracji stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

Or. en

Poprawka 289
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego oraz ryzyka nielegalnej 
migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, 
konieczne jest przechowywanie danych 
osobowych przez okres pięciu lat od daty 
ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu 
wnioskodawcy zarejestrowanego w EES. 
ETIAS powinien w praktyce polegać na 
dokładnych wstępnych ocenach zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego 
lub ryzyka nielegalnej migracji
przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł 
kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach 
wygenerowanych z danych ETIAS muszą 
być reprezentatywne i dotyczyć 
wystarczająco szerokiej populacji, aby 
mogły one stanowić wiarygodną podstawę 
ręcznej oceny ryzyka przeprowadzanej 
przez państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 
na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 
przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego, jakie stwarzają 
wnioskodawcy, konieczne jest 
przechowywanie danych osobowych przez 
okres dwóch lat od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy
zarejestrowanego w EES, przy czym nie 
wolno przekroczyć okresu ważności 
zezwolenia na podróż. ETIAS powinien w 
praktyce polegać na dokładnych wstępnych 
ocenach zagrożeń dla bezpieczeństwa 
przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł 
kontroli przesiewowej. Po wygaśnięciu 
tego okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.
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wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o 
odmowie udzielenia zezwolenia na podróż, 
jego cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko 
nielegalnej migracji stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

Or. fr

Poprawka 290
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. Decyzja o odmowie 
udzielenia zezwolenia na podróż, jego 
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publicznego oraz ryzyka nielegalnej 
migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, 
konieczne jest przechowywanie danych 
osobowych przez okres pięciu lat od daty 
ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu 
wnioskodawcy zarejestrowanego w EES. 
ETIAS powinien w praktyce polegać na 
dokładnych wstępnych ocenach zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego 
lub ryzyka nielegalnej migracji 
przeprowadzanych z wykorzystaniem 
reguł kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach 
wygenerowanych z danych ETIAS muszą 
być reprezentatywne i dotyczyć 
wystarczająco szerokiej populacji, aby 
mogły one stanowić wiarygodną podstawę 
ręcznej oceny ryzyka przeprowadzanej 
przez państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 
na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 
przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 
wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o 

cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na możliwe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, roczny okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić możliwe zagrożenie, które 
stanowi dany wnioskodawca. Po 
wygaśnięciu tego okresu, dane osobowe 
powinny zostać usunięte.
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odmowie udzielenia zezwolenia na podróż, 
jego cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko 
nielegalnej migracji stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

Or. en

Poprawka 291
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego oraz ryzyka nielegalnej 
migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, 
konieczne jest przechowywanie danych 
osobowych przez okres pięciu lat od daty 
ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu 
wnioskodawcy zarejestrowanego w EES. 
ETIAS powinien w praktyce polegać na 
dokładnych wstępnych ocenach zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego 
lub ryzyka nielegalnej migracji 
przeprowadzanych z wykorzystaniem 

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. Decyzja o odmowie 
udzielenia zezwolenia na podróż, jego 
cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko 
nielegalnej migracji stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, dwuletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
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reguł kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach 
wygenerowanych z danych ETIAS muszą 
być reprezentatywne i dotyczyć 
wystarczająco szerokiej populacji, aby 
mogły one stanowić wiarygodną podstawę 
ręcznej oceny ryzyka przeprowadzanej 
przez państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 
na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 
przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 
wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o 
odmowie udzielenia zezwolenia na podróż, 
jego cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko 
nielegalnej migracji stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 

wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.
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które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

Or. en

Uzasadnienie

Przechowywanie całego wniosku ETIAS przez okres pięciu lat od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy nie jest uzasadnione i nie wydaje się proporcjonalne ani 
konieczne. Nie jest również konieczne tworzenie powiązania z EES, ponieważ przy wjeździe 
wnioskodawca potrzebuje jedynie ważnego zezwolenia ETIAS. Zgodnie z unijnymi normami 
okres przechowywania danych powinien być możliwie jak najkrótszy.

Poprawka 292
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego oraz ryzyka nielegalnej 
migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, 
konieczne jest przechowywanie danych 
osobowych przez okres pięciu lat od daty 
ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu
wnioskodawcy zarejestrowanego w EES. 
ETIAS powinien w praktyce polegać na 
dokładnych wstępnych ocenach zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego 
lub ryzyka nielegalnej migracji 
przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł 
kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach wygenerowanych 
z danych ETIAS muszą być 

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego oraz ryzyka nielegalnej 
migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, 
konieczne jest przechowywanie danych 
osobowych przez okres pięciu lat od daty 
ostatniego wpisu dotyczącego
wjazdu/wyjazdu wnioskodawcy 
zarejestrowanego w EES. ETIAS powinien 
w praktyce polegać na dokładnych 
wstępnych ocenach zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub 
ryzyka nielegalnej migracji 
przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł 
kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach wygenerowanych 
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reprezentatywne i dotyczyć wystarczająco 
szerokiej populacji, aby mogły one 
stanowić wiarygodną podstawę ręcznej 
oceny ryzyka przeprowadzanej przez 
państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 
na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 
przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 
wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o odmowie 
udzielenia zezwolenia na podróż, jego 
cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko 
nielegalnej migracji stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 

z danych ETIAS muszą być 
reprezentatywne i dotyczyć wystarczająco 
szerokiej populacji, aby mogły one 
stanowić wiarygodną podstawę ręcznej 
oceny ryzyka przeprowadzanej przez 
państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 
na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu/wyjazdu
wnioskodawcy przechowywanego w EES, 
ponieważ to w tym terminie po raz ostatni 
faktycznie skorzystano z zezwolenia na 
podróż. Okres przechowywania wynoszący 
pięć lat odpowiada okresowi 
przechowywania wpisu EES w przypadku 
upoważnienia do wjazdu wydanego na 
podstawie zezwolenia na podróż ETIAS 
lub odmowy wjazdu. Taka synchronizacja 
okresów przechowywania gwarantuje, że 
zarówno wpis dotyczący wjazdu/wyjazdu, 
jak i powiązane zezwolenie na podróż są 
przechowywane przez taki sam okres, i 
stanowi dodatkowy element w kierunku 
przyszłej interoperacyjności między 
ETIAS i EES. Synchronizacja ta jest 
konieczna, aby umożliwić właściwym 
organom przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o odmowie 
udzielenia zezwolenia na podróż, jego 
cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, większe ryzyko 
nielegalnej migracji lub zagrożenia dla 
zdrowia publicznego stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
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usunięte. okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

Or. fr

Poprawka 293
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego oraz ryzyka nielegalnej 
migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, 
konieczne jest przechowywanie danych 
osobowych przez okres pięciu lat od daty 
ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu 
wnioskodawcy zarejestrowanego w EES. 
ETIAS powinien w praktyce polegać na 
dokładnych wstępnych ocenach zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego
lub ryzyka nielegalnej migracji
przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł 
kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach wygenerowanych 
z danych ETIAS muszą być 
reprezentatywne i dotyczyć wystarczająco 
szerokiej populacji, aby mogły one 
stanowić wiarygodną podstawę ręcznej 
oceny ryzyka przeprowadzanej przez 
państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego, jakie stwarzają 
wnioskodawcy, konieczne jest 
przechowywanie danych osobowych przez 
okres pięciu lat od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
zarejestrowanego w EES. ETIAS powinien 
w praktyce polegać na dokładnych 
wstępnych ocenach zagrożeń dla 
bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego 
przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł 
kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach wygenerowanych 
z danych ETIAS muszą być 
reprezentatywne i dotyczyć wystarczająco 
szerokiej populacji, aby mogły one 
stanowić wiarygodną podstawę ręcznej 
oceny ryzyka przeprowadzanej przez 
państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 
na podróż w okresie ich ważności. Okres 
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na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 
przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 
wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o odmowie 
udzielenia zezwolenia na podróż, jego 
cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko 
nielegalnej migracji stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 
przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 
wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o odmowie 
udzielenia zezwolenia na podróż, jego 
cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 294
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego oraz ryzyka nielegalnej
migracji, jakie stwarzają wnioskodawcy, 
konieczne jest przechowywanie danych 
osobowych przez okres pięciu lat od daty 
ostatniego wpisu dotyczącego wjazdu 
wnioskodawcy zarejestrowanego w EES. 
ETIAS powinien w praktyce polegać na 
dokładnych wstępnych ocenach zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego 
lub ryzyka nielegalnej migracji 
przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł 
kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach wygenerowanych 
z danych ETIAS muszą być 
reprezentatywne i dotyczyć wystarczająco 
szerokiej populacji, aby mogły one 
stanowić wiarygodną podstawę ręcznej 
oceny ryzyka przeprowadzanej przez 
państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 
na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 

(40) Dane osobowe zarejestrowane w 
ETIAS powinny być przechowywane nie 
dłużej, niż jest to konieczne do realizacji 
wyznaczonych celów. Aby ETIAS 
funkcjonował, niezbędne jest 
przechowywanie danych dotyczących 
wnioskodawców przez okres ważności 
zezwolenia na podróż. W celu oceny 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego oraz ryzyka migracji
niezgodnej z prawem, jakie stwarzają 
wnioskodawcy, konieczne jest 
przechowywanie danych osobowych przez 
okres pięciu lat od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
zarejestrowanego w EES. ETIAS powinien 
w praktyce polegać na dokładnych 
wstępnych ocenach zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub 
ryzyka migracji niezgodnej z prawem
przeprowadzanych z wykorzystaniem reguł 
kontroli przesiewowej. Trafienia 
wynikające z reguł kontroli przesiewowej 
opartych na statystykach wygenerowanych 
z danych ETIAS muszą być 
reprezentatywne i dotyczyć wystarczająco 
szerokiej populacji, aby mogły one 
stanowić wiarygodną podstawę ręcznej 
oceny ryzyka przeprowadzanej przez 
państwa członkowskie, a także by 
ograniczyć do minimum występowanie 
trafień, które nie są związane z 
prawdziwymi zagrożeniami („fałszywe 
trafienia”). Nie da się tego osiągnąć, 
korzystając wyłącznie z danych z zezwoleń 
na podróż w okresie ich ważności. Okres 
przechowywania danych powinien 
rozpoczynać się od daty ostatniego wpisu 
dotyczącego wjazdu wnioskodawcy 
przechowywanego w EES, ponieważ to w 
tym terminie po raz ostatni faktycznie 
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przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 
wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o odmowie 
udzielenia zezwolenia na podróż, jego 
cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko
nielegalnej migracji stwarzane przez 
wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

skorzystano z zezwolenia na podróż. Okres 
przechowywania wynoszący pięć lat 
odpowiada okresowi przechowywania 
wpisu EES w przypadku upoważnienia do 
wjazdu wydanego na podstawie 
zezwolenia na podróż ETIAS lub odmowy 
wjazdu. Taka synchronizacja okresów 
przechowywania gwarantuje, że zarówno 
wpis o wjeździe, jak i powiązane 
zezwolenie na podróż są przechowywane 
przez taki sam okres, i stanowi dodatkowy 
element w kierunku przyszłej 
interoperacyjności między ETIAS i EES. 
Synchronizacja ta jest konieczna, aby 
umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie analizy ryzyka 
wymaganej zgodnie z kodeksem 
granicznym Schengen. Decyzja o odmowie 
udzielenia zezwolenia na podróż, jego 
cofnięciu lub unieważnieniu mogłaby 
wskazywać na większe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub większe ryzyko 
migracji niezgodnej z prawem stwarzane 
przez wnioskodawcę. Jeżeli wydano taką 
decyzję, pięcioletni okres przechowywania 
powiązanych danych powinien 
rozpoczynać się od daty wydania decyzji, 
tak aby ETIAS mógł odpowiednio 
uwzględnić wyższy poziom zagrożenia, 
które prawdopodobnie stanowi dany 
wnioskodawca. Po wygaśnięciu tego 
okresu, dane osobowe powinny zostać 
usunięte.

Or. en

Poprawka 295
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Projekt, realizacja i rozwijanie 
struktury fizycznej systemu przez eu-
LISA, w tym jego infrastruktura łączności 
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oraz specyfikacja techniczna i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego, 
jednolitych interfejsów, bezpiecznego 
kanału komunikacyjnego między 
centralnym systemem wjazdu/wyjazdu a 
centralnym systemem VIS oraz 
infrastruktury łączności, muszą opierać 
się na zasadzie celowości oraz na zasadzie 
ochrony prywatności i danych już w fazie 
projektowania. Do eu-LISA należy 
również dopilnowanie, aby korzystanie z 
ETIAS przez wszystkich jego 
użytkowników odbywało się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Or. fr

Poprawka 296
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady30 stosuje 
się do działalności eu-LISA i Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 
kiedy wykonują one zadania powierzone 
im na mocy niniejszego rozporządzenia.

(42) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady30 stosuje 
się do działalności eu-LISA, Europolu i 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej, kiedy wykonują one zadania 
powierzone im na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

_________________ _________________

30 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 
1).

30 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 
1).

Or. en
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Poprawka 297
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) [Rozporządzenie (UE) 2016/679]31

ma zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie w 
ramach stosowania niniejszego 
rozporządzenia, chyba że takiego 
przetwarzania dokonują wyznaczone 
organy lub organy weryfikujące państw 
członkowskich na potrzeby zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie.

(43) [Rozporządzenie (UE) 2016/679]31

ma zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez organy państw 
członkowskich w ramach stosowania
dyrektywy (UE) 2016/680.

_________________ _________________

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).

Or. fr

Poprawka 298
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) [Rozporządzenie (UE) 2016/679]31

ma zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie w 
ramach stosowania niniejszego 
rozporządzenia, chyba że takiego 

(43) [Rozporządzenie (UE) 2016/679]31

ma zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie w 
ramach stosowania niniejszego 
rozporządzenia, chyba że takiego 
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przetwarzania dokonują wyznaczone 
organy lub organy weryfikujące państw 
członkowskich na potrzeby zapobiegania
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie.

przetwarzania dokonują jednostki krajowe 
ETIAS na potrzeby zapobiegania
zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
publicznego.

_________________ _________________

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).

Or. en

Poprawka 299
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Przetwarzanie danych osobowych 
przez organy państw członkowskich na 
potrzeby zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinno 
być objęte standardową ochroną danych 
osobowych na podstawie ich prawa 
krajowego zgodnego z [dyrektywą (UE) 
2016/680]32.

(44) Przetwarzanie danych osobowych 
przez jednostki krajowe ETIAS na 
potrzeby zapobiegania zagrożeniom dla 
bezpieczeństwa publicznego na mocy 
niniejszego rozporządzenia powinno być 
objęte standardową ochroną danych 
osobowych na podstawie ich prawa 
krajowego zgodnego z [dyrektywą (UE) 
2016/680]32.

_________________ _________________

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
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celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW.

celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW.

Or. en

Poprawka 300
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka 
nielegalnej migracji, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona 
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi 
systemami informacyjnymi, do których 
ETIAS ma wgląd, takimi jak: system 
wjazdu/wyjazdu (EES), wizowy system 
informacyjny (VIS), dane Europolu, 
System Informacyjny Schengen (SIS), 
Eurodac i europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS). Interoperacyjność ta 
może jednak zostać w pełni zapewniona 
tylko wtedy, gdy przyjęte zostaną wnioski 
w sprawie ustanowienia EES33, ECRIS34

oraz wniosek o przekształcenie 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
Eurodac35.

skreśla się

_________________

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu 
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
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odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac 
do porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia 
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

Or. fr

Poprawka 301
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka 
nielegalnej migracji, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona 
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi systemami 
informacyjnymi, do których ETIAS ma 
wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu
(EES), wizowy system informacyjny (VIS),
dane Europolu, System Informacyjny 
Schengen (SIS), Eurodac i europejski 
system przekazywania informacji z 
rejestrów karnych (ECRIS). 
Interoperacyjność ta może jednak zostać w 
pełni zapewniona tylko wtedy, gdy przyjęte 
zostaną wnioski w sprawie ustanowienia 
EES33, ECRIS34 oraz wniosek o 
przekształcenie rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia Eurodac35.

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa, które 
może stwarzać podróżny, powinna zostać 
ustanowiona interoperacyjność pomiędzy 
systemem informacyjnym ETIAS i innymi 
systemami informacyjnymi, do których 
ETIAS ma wgląd, takimi jak: system 
wjazdu/wyjazdu (EES), dane Europolu i
System Informacyjny Schengen (SIS). 
Interoperacyjność ta może jednak zostać w 
pełni zapewniona tylko wtedy, gdy przyjęty 
zostanie wniosek w sprawie ustanowienia 
EES33.

_________________ _________________

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
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przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

34 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac 
do porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia 
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

Or. en

Poprawka 302
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka 
nielegalnej migracji, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona 
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi systemami 
informacyjnymi, do których ETIAS ma 
wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu
(EES), wizowy system informacyjny
(VIS), dane Europolu, System 
Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i 

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka 
nielegalnej migracji, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi
europejskimi systemami informacyjnymi, 
do których ETIAS ma wgląd, takimi jak: 
system wjazdu/wyjazdu (EES), wizowy 
system informacyjny (VIS), dane 
Europolu, System Informacyjny Schengen
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europejski system przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS). 
Interoperacyjność ta może jednak zostać w 
pełni zapewniona tylko wtedy, gdy 
przyjęte zostaną wnioski w sprawie 
ustanowienia EES33, ECRIS34 oraz 
wniosek o przekształcenie rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia Eurodac35.

(SIS), Eurodac i europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS). Interoperacyjność ta 
może jednak zostać w pełni zapewniona 
tylko wtedy, gdy przyjęte zostaną wnioski 
w sprawie ustanowienia EES33, ECRIS34

oraz wniosek o przekształcenie 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 



AM\1135863PL.docx 121/179 PE609.321v02-00

PL

trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

Or. fr

Poprawka 303
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka 
nielegalnej migracji, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona 
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi systemami 
informacyjnymi, do których ETIAS ma 
wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu
(EES), wizowy system informacyjny
(VIS), dane Europolu, System 
Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i 
europejski system przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS). 
Interoperacyjność ta może jednak zostać w 
pełni zapewniona tylko wtedy, gdy 
przyjęte zostaną wnioski w sprawie 
ustanowienia EES33, ECRIS34 oraz 
wniosek o przekształcenie rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia Eurodac35.

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa, które 
może stwarzać podróżny, powinna zostać 
ustanowiona interoperacyjność pomiędzy 
systemem informacyjnym ETIAS i innymi 
systemami informacyjnymi, do których 
ETIAS ma wgląd, takimi jak: system 
wjazdu/wyjazdu (EES), wizowy system 
informacyjny (VIS), dane Europolu, 
System Informacyjny Schengen (SIS), 
Eurodac i europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS). Interoperacyjność ta 
może jednak zostać w pełni zapewniona 
tylko wtedy, gdy przyjęte zostaną wnioski 
w sprawie ustanowienia EES33, ECRIS34

oraz wniosek o przekształcenie 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
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państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

Or. en

Poprawka 304
Artis Pabriks
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka
nielegalnej migracji, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona 
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi systemami 
informacyjnymi, do których ETIAS ma 
wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu
(EES), wizowy system informacyjny
(VIS), dane Europolu, System 
Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i 
europejski system przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS). 
Interoperacyjność ta może jednak zostać w 
pełni zapewniona tylko wtedy, gdy 
przyjęte zostaną wnioski w sprawie 
ustanowienia EES33, ECRIS34 oraz 
wniosek o przekształcenie rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia Eurodac35.

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka 
migracji niezgodnej z prawem, które może 
stwarzać podróżny, powinna zostać 
ustanowiona interoperacyjność pomiędzy 
systemem informacyjnym ETIAS i innymi 
systemami informacyjnymi, do których 
ETIAS ma wgląd, takimi jak: system 
wjazdu/wyjazdu (EES), wizowy system 
informacyjny (VIS), dane Europolu, 
System Informacyjny Schengen (SIS), 
Eurodac i europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS). Interoperacyjność ta 
może jednak zostać w pełni zapewniona 
tylko wtedy, gdy przyjęte zostaną wnioski 
w sprawie ustanowienia EES33, ECRIS34

oraz wniosek o przekształcenie 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 



PE609.321v02-00 124/179 AM\1135863PL.docx

PL

obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

Or. en

Poprawka 305
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka 
nielegalnej migracji, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona 
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi systemami 
informacyjnymi, do których ETIAS ma 
wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu
(EES), wizowy system informacyjny

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona 
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi systemami 
informacyjnymi, do których ETIAS ma 
wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu
(EES), wizowy system informacyjny
(VIS), dane Europolu, System 



AM\1135863PL.docx 125/179 PE609.321v02-00

PL

(VIS), dane Europolu, System 
Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i 
europejski system przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS). 
Interoperacyjność ta może jednak zostać w 
pełni zapewniona tylko wtedy, gdy 
przyjęte zostaną wnioski w sprawie 
ustanowienia EES33, ECRIS34 oraz 
wniosek o przekształcenie rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia Eurodac35.

Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i 
europejski system przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS). 
Interoperacyjność ta może jednak zostać w 
pełni zapewniona tylko wtedy, gdy 
przyjęte zostaną wnioski w sprawie 
ustanowienia EES33, ECRIS34 oraz 
wniosek o przekształcenie rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia Eurodac35.

_________________ _________________

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
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członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 306
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub
zdrowia publicznego lub ocen ryzyka 
nielegalnej migracji, które może stwarzać 
podróżny, powinna zostać ustanowiona 
interoperacyjność pomiędzy systemem 
informacyjnym ETIAS i innymi systemami 
informacyjnymi, do których ETIAS ma 
wgląd, takimi jak: system wjazdu/wyjazdu
(EES), wizowy system informacyjny
(VIS), dane Europolu, System 
Informacyjny Schengen (SIS), Eurodac i 
europejski system przekazywania 
informacji z rejestrów karnych (ECRIS). 
Interoperacyjność ta może jednak zostać w 
pełni zapewniona tylko wtedy, gdy 
przyjęte zostaną wnioski w sprawie 
ustanowienia EES33, ECRIS34 oraz 
wniosek o przekształcenie rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia Eurodac35.

(48) Aby umożliwić przeprowadzanie 
ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa lub ocen 
ryzyka nielegalnej migracji, które może 
stwarzać podróżny, powinna zostać 
ustanowiona interoperacyjność pomiędzy 
systemem informacyjnym ETIAS i innymi 
systemami informacyjnymi, do których 
ETIAS ma wgląd, takimi jak: system 
wjazdu/wyjazdu (EES), wizowy system 
informacyjny (VIS), dane Europolu, 
System Informacyjny Schengen (SIS), 
Eurodac i europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS). Interoperacyjność ta 
może jednak zostać w pełni zapewniona 
tylko wtedy, gdy przyjęte zostaną wnioski 
w sprawie ustanowienia EES33, ECRIS34

oraz wniosek o przekształcenie 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
Eurodac35.
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_________________ _________________

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) w celu rejestrowania danych 
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli 
państw trzecich i danych dotyczących 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywateli państw trzecich 
przekraczających granice zewnętrzne 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz określającego warunki dostępu do 
EES na potrzeby ścigania i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i 
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję ramową Rady 
2009/315/WSiSW w odniesieniu do 
wymiany informacji dotyczących 
obywateli państw trzecich oraz w 
odniesieniu do europejskiego systemu 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję 
Rady 2009/316/WSiSW.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.

35 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu 
skutecznego stosowania [rozporządzenia
(UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby 
identyfikowania nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi 
Eurodac przez organy ścigania państw 
członkowskich i Europol na potrzeby 
ochrony porządku publicznego (wersja 
przekształcona) COM(2016) 272 final.
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Or. en

Poprawka 307
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Skuteczne monitorowanie 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wymaga regularnego dokonywania ocen. 
Państwa członkowskie powinny określić 
zasady dotyczące kar obowiązujących w 
przypadku naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia i zapewnić, by były one 
stosowane.

(49) Skuteczne monitorowanie 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
wymaga regularnego dokonywania ocen. 
Państwa członkowskie powinny wskazać 
niezależne organy krajowe 
odpowiedzialne za kontrolowanie 
działania całości systemu ETIAS oraz
określić zasady dotyczące kar 
obowiązujących w przypadku naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
zapewnić, by były one stosowane.

Or. fr

Poprawka 308
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu przyjęcia z góry 
określonego wykazu odpowiedzi na 
pytania dotyczące dziedziny i poziomu 
wykształcenia, wykonywanego zawodu i 
nazwy stanowiska; odpowiedzi tych należy 
udzielić we wniosku o zezwolenie na 
podróż,

skreśla się

Or. fr

Poprawka 309
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu przyjęcia z góry 
określonego wykazu odpowiedzi na 
pytania dotyczące dziedziny i poziomu 
wykształcenia, wykonywanego zawodu i 
nazwy stanowiska; odpowiedzi tych należy 
udzielić we wniosku o zezwolenie na 
podróż,

skreśla się

Or. en

Poprawka 310
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu przyjęcia z góry 
określonego wykazu odpowiedzi na 
pytania dotyczące dziedziny i poziomu 
wykształcenia, wykonywanego zawodu i 
nazwy stanowiska; odpowiedzi tych należy 
udzielić we wniosku o zezwolenie na 
podróż,

skreśla się

Or. en

Poprawka 311
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu przyjęcia z góry określonego 
wykazu odpowiedzi na pytania dotyczące 

– w celu przyjęcia z góry określonego 
wykazu odpowiedzi na pytania dotyczące 
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dziedziny i poziomu wykształcenia, 
wykonywanego zawodu i nazwy 
stanowiska; odpowiedzi tych należy 
udzielić we wniosku o zezwolenie na 
podróż,

dziedziny i poziomu wykształcenia, 
wykonywanego zawodu i nazwy 
stanowiska, kategorii wnioskodawców 
zwolnionych z opłat z tytułu wydania 
zezwolenia na podróż; odpowiedzi tych 
należy udzielić we wniosku o zezwolenie 
na podróż,

Or. fr

Poprawka 312
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu ustalenia metody i 
procedury uiszczania opłaty za zezwolenie 
na podróż z uwzględnieniem nowych 
rozwiązań technologicznych i ich 
dostępności oraz w celu zmiany kwoty 
opłaty,

skreśla się

Or. en

Poprawka 313
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu dalszego określania zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub 
ryzyka nielegalnej migracji, które należy 
uwzględnić przy ustalaniu wskaźników 
ryzyka.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 314
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu dalszego określania zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, zdrowia publicznego lub 
ryzyka nielegalnej migracji, które należy 
uwzględnić przy ustalaniu wskaźników 
ryzyka.

skreśla się

Or. en

Poprawka 315
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu dalszego określania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia 
publicznego lub ryzyka nielegalnej 
migracji, które należy uwzględnić przy 
ustalaniu wskaźników ryzyka.

– w celu dalszego określania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, które należy 
uwzględnić przy ustalaniu wskaźników 
ryzyka.

Or. fr

Poprawka 316
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu dalszego określania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia 
publicznego lub ryzyka nielegalnej
migracji, które należy uwzględnić przy 
ustalaniu wskaźników ryzyka.

– w celu dalszego określania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia 
publicznego lub ryzyka migracji
niezgodnej z prawem, które należy 
uwzględnić przy ustalaniu wskaźników 
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ryzyka.

Or. en

Poprawka 317
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu dalszego określania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia 
publicznego lub ryzyka nielegalnej 
migracji, które należy uwzględnić przy 
ustalaniu wskaźników ryzyka.

– w celu dalszego określania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, które należy uwzględnić przy 
ustalaniu wskaźników ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 318
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w celu dalszego określania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia 
publicznego lub ryzyka nielegalnej 
migracji, które należy uwzględnić przy 
ustalaniu wskaźników ryzyka.

– w celu dalszego określania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa lub ryzyka 
nielegalnej migracji, które należy 
uwzględnić przy ustalaniu wskaźników 
ryzyka.

Or. en

Poprawka 319
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Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(51) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności Komisja 
powinna przeprowadzić pełną ocenę 
skutków, łącznie ze skutkami dla praw 
podstawowych i ochrony danych, w celu 
uwzględniania jej we wszystkich pracach 
przygotowawczych. Ponadto, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie udział na równych zasadach w
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych. Z uwagi na treść 
przedmiotowych przepisów akty 
delegowane powinny być przedstawiane 
do celów konsultacji i zaopiniowania 
EIOD i FRA.

Or. fr

Poprawka 320
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Aby zapewnić jednolite warunki (52) Aby zapewnić jednolite warunki 
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wykonywania niniejszego rozporządzenia, 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze do przyjmowania 
szczegółowych zasad dotyczących 
warunków funkcjonowania 
ogólnodostępnej strony internetowej i 
aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne 
oraz zasad dotyczących ochrony i 
bezpieczeństwa danych mających 
zastosowanie do ogólnodostępnej strony 
internetowej i aplikacji mobilnej na 
urządzenia mobilne, a także systemu 
uwierzytelnienia zarezerwowanego 
wyłącznie dla przewoźników, oraz do 
dokładnego określenia procedur 
awaryjnych, których należy przestrzegać w 
przypadku problemów technicznych z 
dostępem do ETIAS. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201136.

wykonywania niniejszego rozporządzenia, 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze do przyjmowania 
szczegółowych zasad dotyczących 
warunków funkcjonowania 
ogólnodostępnej strony internetowej i 
aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne 
oraz zasad dotyczących ochrony, 
przetwarzania i bezpieczeństwa danych 
mających zastosowanie do 
ogólnodostępnej strony internetowej i 
aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne, 
a także systemu uwierzytelnienia 
zarezerwowanego wyłącznie dla 
przewoźników, oraz do dokładnego 
określenia procedur awaryjnych, których 
należy przestrzegać w przypadku 
problemów technicznych z dostępem do 
ETIAS. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/201136.

_________________ _________________

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Or. ro

Poprawka 321
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Przewidywane koszty opracowania 
systemu informacyjnego ETIAS oraz 
ustanowienia jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS są niższe niż 
pozostająca kwota w budżecie 
przeznaczonym na inicjatywę na rzecz 

(54) Przewidywane koszty opracowania 
systemu informacyjnego ETIAS oraz 
ustanowienia jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS są niższe niż 
pozostająca kwota w budżecie 
przeznaczonym na inicjatywę na rzecz 
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inteligentnych granic w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
515/201437. W związku z powyższym 
zgodnie z art. 5 ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 515/2014 w 
niniejszym rozporządzeniu powinno się 
ponownie przydzielić kwotę przewidzianą 
obecnie na rozwijanie systemów IT 
wspomagających zarządzanie 
przepływami migracyjnymi przez granice 
zewnętrzne.

inteligentnych granic w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
515/201437.

_________________ _________________

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w 
ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, instrument na rzecz 
wsparcia finansowego w zakresie granic 
zewnętrznych i wiz oraz uchylające 
decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 
20.5.2014, s. 143).

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w 
ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, instrument na rzecz 
wsparcia finansowego w zakresie granic 
zewnętrznych i wiz oraz uchylające 
decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 
20.5.2014, s. 143).

Or. fr

Poprawka 322
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Przewidywane koszty opracowania 
systemu informacyjnego ETIAS oraz 
ustanowienia jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS są niższe niż 
pozostająca kwota w budżecie 
przeznaczonym na inicjatywę na rzecz 
inteligentnych granic w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
515/201437. W związku z powyższym 
zgodnie z art. 5 ust. 5 lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 515/2014 w niniejszym 
rozporządzeniu powinno się ponownie 
przydzielić kwotę przewidzianą obecnie na 
rozwijanie systemów IT wspomagających 

(54) Przewidywane koszty opracowania 
systemu informacyjnego ETIAS oraz 
ustanowienia jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS są niższe niż 
pozostająca kwota w budżecie 
przeznaczonym na inicjatywę na rzecz 
inteligentnych granic w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
515/201437. W związku z powyższym 
zgodnie z art. 5 ust. 5 lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 515/2014 w niniejszym 
rozporządzeniu powinno się ponownie 
przydzielić kwotę przewidzianą obecnie na 
rozwijanie systemów IT wspomagających 
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zarządzanie przepływami migracyjnymi 
przez granice zewnętrzne.

zarządzanie granicami zewnętrznymi.

_________________ _________________

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w 
ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, instrument na rzecz 
wsparcia finansowego w zakresie granic
zewnętrznych i wiz oraz uchylające 
decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 
20.5.2014, s. 143).

37 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w 
ramach Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, instrument na rzecz 
wsparcia finansowego w zakresie granic 
zewnętrznych i wiz oraz uchylające 
decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 
20.5.2014, s. 143).

Or. en

Poprawka 323
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dochody generowane w wyniku 
uiszczania opłat za zezwolenie na podróż 
należy przeznaczyć na pokrycie stałych 
kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS. W świetle 
szczególnego charakteru tego systemu 
dochody te należy traktować jako 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 324
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dochody generowane w wyniku 
uiszczania opłat za zezwolenie na podróż 
należy przeznaczyć na pokrycie stałych 
kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS. W świetle 
szczególnego charakteru tego systemu 
dochody te należy traktować jako 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel.

skreśla się

Or. en

Poprawka 325
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dochody generowane w wyniku 
uiszczania opłat za zezwolenie na podróż 
należy przeznaczyć na pokrycie stałych 
kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS. W świetle 
szczególnego charakteru tego systemu 
dochody te należy traktować jako 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel.

(55) Dochody generowane w wyniku 
uiszczania opłat za zezwolenie na podróż 
należy przeznaczyć na pokrycie stałych 
kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS. W świetle 
szczególnego charakteru tego systemu 
dochody te należy traktować jako 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel. Jeżeli dochody generowane 
w wyniku uiszczania opłat za zezwolenie 
na podróż przewyższają koszty systemu 
informacyjnego ETIAS oraz jednostki 
centralnej ETIAS i jednostek krajowych 
ETIAS, w niniejszym rozporządzeniu 
powinno się ponownie przydzielić kwotę 
na fundusz na rzecz ochrony krytycznej 
infrastruktury. Fundusz powinien być 
wykorzystywany w celu wzmocnienia 
ochrony tej infrastruktury, która została 
rozpoznana lub wyznaczona jako 
europejska infrastruktura krytyczna na 
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podstawie dyrektywy 2008/114/WE w 
sprawie rozpoznawania i wyznaczania 
europejskiej infrastruktury krytycznej 
oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony.

Or. en

Poprawka 326
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dochody generowane w wyniku 
uiszczania opłat za zezwolenie na podróż 
należy przeznaczyć na pokrycie stałych 
kosztów operacyjnych i kosztów
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS. W świetle 
szczególnego charakteru tego systemu 
dochody te należy traktować jako 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel.

(55) Stałe koszty operacyjne i koszty
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS powinny być 
pokrywane z dochodów generowanych w 
wyniku uiszczania opłat za zezwolenie na 
podróż. Nadwyżkę pozostałą po pokryciu 
tych kosztów należy przeznaczyć na 
pokrycie wydatków ponoszonych w
ramach programów i działań 
przewidzianych w rozdziale 18 02 
(bezpieczeństwo wewnętrzne) budżetu 
Unii lub, od roku 2021, w ramach 
kolejnych programów lub działań. W
świetle szczególnego charakteru tego 
systemu dochody te należy traktować jako 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wskazać dokładnie, że koszty systemu ETIAS powinny być pokrywane w pierwszej 
kolejności, wszelkie nadwyżki dochodów natomiast można wykorzystać na pokrycie wydatków 
ponoszonych w ramach programów i działań przewidzianych w rozdziale 18 02 
(bezpieczeństwo wewnętrzne) budżetu Unii.

Poprawka 327
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Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dochody generowane w wyniku 
uiszczania opłat za zezwolenie na podróż 
należy przeznaczyć na pokrycie stałych 
kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS. W świetle 
szczególnego charakteru tego systemu 
dochody te należy traktować jako
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel.

(55) Dochody generowane w wyniku 
uiszczania opłat za zezwolenie na podróż 
należy przeznaczyć na pokrycie stałych 
kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS. W świetle 
szczególnego charakteru tego systemu 
dochody te należy traktować jako
wewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel.

Or. fr

Poprawka 328
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 skreśla się

Przedmiot

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system 
informacji o podróży oraz zezwoleń na 
podróż (ETIAS) dla obywateli państw 
trzecich zwolnionych z obowiązku 
posiadania wizy przy przekraczaniu 
granic zewnętrznych („obowiązek 
wizowy”), umożliwiający ustalenie, czy 
obecność tych osób na terytorium państw 
członkowskich nie stwarza ryzyka 
nielegalnej migracji lub zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. 
W tym celu wprowadza się zezwolenie na 
podróż oraz warunki i procedury 
wydawania lub odmowy wydania takich 
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zezwoleń.

2. W niniejszym rozporządzeniu określa 
się warunki dostępu organów ścigania 
państw członkowskich oraz Europejskiego 
Urzędu Policji (Europolu) do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, które wchodzą 
w zakres ich kompetencji, wykrywania 
tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie.

Or. fr

Poprawka 329
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. W tym celu wprowadza się 
zezwolenie na podróż oraz warunki i 
procedury wydawania lub odmowy 
wydania takich zezwoleń.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”) lub podczas 
tranzytu lotniskowego, umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. W tym celu wprowadza się 
zezwolenie na podróż oraz warunki i
procedury wydawania lub odmowy 
wydania takich zezwoleń.

Or. fr

Poprawka 330
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. W tym celu wprowadza się 
zezwolenie na podróż oraz warunki i 
procedury wydawania lub odmowy 
wydania takich zezwoleń.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. W 
tym celu wprowadza się zezwolenie na 
podróż oraz warunki i procedury 
wydawania lub odmowy wydania takich 
zezwoleń.

Or. fr

Poprawka 331
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. W tym celu wprowadza się 
zezwolenie na podróż oraz warunki i 
procedury wydawania lub odmowy 
wydania takich zezwoleń.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. W 
tym celu wprowadza się zezwolenie na 
podróż oraz warunki i procedury 
wydawania lub odmowy wydania takich 
zezwoleń.
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Or. en

Poprawka 332
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. W tym celu wprowadza się 
zezwolenie na podróż oraz warunki i 
procedury wydawania lub odmowy 
wydania takich zezwoleń.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający
dokonanie oceny, czy obecność tych osób 
na terytorium państw członkowskich nie 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. W 
tym celu wprowadza się zezwolenie na 
podróż oraz warunki i procedury 
wydawania lub odmowy wydania takich 
zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Fakty dotyczące stwarzania zagrożenia muszą być jaśniej określone niż w przypadku ryzyka –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) kodeksu granicznego Schengen.

Poprawka 333
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
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przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. W tym celu wprowadza się 
zezwolenie na podróż oraz warunki i 
procedury wydawania lub odmowy 
wydania takich zezwoleń.

przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka migracji niezgodnej z 
prawem lub zagrożenia dla bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego. W tym celu 
wprowadza się zezwolenie na podróż oraz 
warunki i procedury wydawania lub 
odmowy wydania takich zezwoleń.

Or. en

Poprawka 334
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. W tym celu wprowadza się 
zezwolenie na podróż oraz warunki i 
procedury wydawania lub odmowy 
wydania takich zezwoleń.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego. W tym celu 
wprowadza się zezwolenie na podróż oraz 
warunki i procedury wydawania lub 
odmowy wydania takich zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 335
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego. W tym celu wprowadza się 
zezwolenie na podróż oraz warunki i 
procedury wydawania lub odmowy 
wydania takich zezwoleń.

1. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się europejski system informacji 
o podróży oraz zezwoleń na podróż
(ETIAS) dla obywateli państw trzecich 
zwolnionych z obowiązku posiadania wizy 
przy przekraczaniu granic zewnętrznych
(„obowiązek wizowy”), umożliwiający 
ustalenie, czy obecność tych osób na 
terytorium państw członkowskich nie 
stwarza ryzyka nielegalnej migracji lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa. W tym 
celu wprowadza się zezwolenie na podróż 
oraz warunki i procedury wydawania lub 
odmowy wydania takich zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z uzasadnieniem art. 15 ust. 4 lit. a).

Poprawka 336
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W niniejszym rozporządzeniu 
określa się warunki dostępu organów 
ścigania państw członkowskich oraz 
Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) 
do danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, które wchodzą 
w zakres ich kompetencji, wykrywania 
tych przestępstw i prowadzenia dochodzeń 

skreśla się
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w ich sprawie.

Or. en

Uzasadnienie

Organy ścigania nie powinny uzyskać domyślnego dostępu do danych zupełnie 
niepodejrzanych osób podróżujących w dobrej wierze.

Poprawka 337
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do następujących kategorii 
obywateli państw trzecich zwolnionych z 
obowiązku wizowego:

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do następujących kategorii 
obywateli państw trzecich:

Or. fr

Poprawka 338
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obywatele państw trzecich 
wymienionych w załączniku II do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 539/200148, 
którzy są zwolnieni z obowiązku 
wizowego do celów tranzytu (lot 
tranzytowy) lub planowanego pobytu na 
terytorium państw członkowskich, 
nieprzekraczającego 90 dni w dowolnym 
okresie 180 dni;

a) obywatele państw trzecich 
wymienionych w załączniku II do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 539/200148, 
którzy są zwolnieni z obowiązku 
wizowego do celów planowanego pobytu 
na terytorium państw członkowskich, 
nieprzekraczającego 90 dni w dowolnym 
okresie 180 dni;

_________________ _________________

48 Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1. 48 Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.
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Or. fr

Poprawka 339
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) obywatele państw trzecich, którzy 
nie muszą posiadać lotniskowej wizy 
tranzytowej podczas tranzytu przez strefę 
tranzytową portów lotniczych 
znajdujących się na terytorium jednego 
lub kilku państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 340
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uchodźcy i bezpaństwowcy, jeżeli 
państwo trzecie, w którym zamieszkują i 
które wydało ich dokument podróży, jest 
jednym z państw trzecich wymienionych w 
załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 
539/2001 i osoby te są zwolnione z 
obowiązku wizowego na podstawie art. 4 
ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 341
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uchodźcy i bezpaństwowcy, jeżeli 
państwo trzecie, w którym zamieszkują i 
które wydało ich dokument podróży, jest 
jednym z państw trzecich wymienionych w 
załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 
539/2001 i osoby te są zwolnione z 
obowiązku wizowego na podstawie art. 4 
ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia;

(b) uchodźcy i bezpaństwowcy, jeżeli 
państwo trzecie, w którym zamieszkują i 
które wydało ich dokument podróży, jest 
jednym z państw trzecich wymienionych w 
załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 
539/2001 i osoby te na podstawie art. 4 ust. 
2 lit. b) tego rozporządzenia są zwolnione z 
obowiązku uzyskania wizy na planowany 
pobyt na terytorium państw 
członkowskich nieprzekraczający 90 dni w 
dowolnym okresie 180 dni;

Or. nl

Poprawka 342
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obywatele państw trzecich, którzy 
spełniają następujące warunki:

skreśla się

(i) są członkami rodziny obywatela Unii, 
do których ma zastosowanie dyrektywa 
2004/38/WE, lub członkami rodziny 
obywatela państwa trzeciego, który 
korzysta z prawa do swobodnego 
przemieszczania się na mocy prawa Unii; 
i

(ii) nie posiadają karty pobytowej, o której 
mowa w dyrektywie 2004/38/WE.

Or. fr

Poprawka 343
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obywatele państw trzecich, którzy 
spełniają następujące warunki:

c) obywatele państw trzecich, którzy
są zwolnieni z obowiązku wizowego i
spełniają następujące warunki:

Or. fr

Poprawka 344
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie posiadają karty pobytowej, o 
której mowa w dyrektywie 2004/38/WE.

(ii) nie posiadają karty pobytowej, o 
której mowa w dyrektywie 2004/38/WE, 
ani dokumentu pobytowego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1030/2002.

Or. fr

Poprawka 345
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obywateli państw trzecich, którzy 
są członkami rodziny obywatela Unii, do 
których ma zastosowanie dyrektywa 
2004/38/WE, i którzy posiadają kartę 
pobytową na podstawie tej dyrektywy;

b) obywateli państw trzecich, którzy 
są członkami rodziny obywatela Unii, do 
których ma zastosowanie dyrektywa 
2004/38/WE;

Or. fr

Poprawka 346
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obywateli państw trzecich, którzy 
są członkami rodziny obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na mocy 
prawa Unii i którzy posiadają kartę 
pobytową na podstawie dyrektywy 
2004/38/WE;

c) obywateli państw trzecich, którzy 
są członkami rodziny obywatela państwa
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na mocy 
prawa Unii i którzy posiadają kartę 
pobytową na podstawie dyrektywy 
2004/38/WE lub dokument pobytowy na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1030/2002;

Or. fr

Poprawka 347
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obywateli państw trzecich, którzy 
są członkami rodziny obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na mocy 
prawa Unii i którzy posiadają kartę 
pobytową na podstawie dyrektywy 
2004/38/WE;

c) obywateli państw trzecich, którzy 
są członkami rodziny obywatela państwa 
trzeciego korzystającego z prawa do 
swobodnego przemieszczania się na mocy 
prawa Unii;

Or. fr

Poprawka 348
Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) posiadaczy wiz długoterminowych; e) posiadaczy krajowych wiz
pobytowych długoterminowych;

Or. fr
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Poprawka 349
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) obywateli Andory, Monako i San 
Marino oraz posiadaczy paszportu 
wydanego przez Państwo Watykańskie;

f) obywateli Andory, Monako i San 
Marino oraz posiadaczy paszportu 
wydanego przez Państwo Watykańskie
oraz obywateli krajów kandydujących i 
potencjalnych krajów kandydujących do 
członkostwa w Unii Europejskiej, którzy 
są zwolnieni z wymogu posiadania wizy 
podczas przekraczania granic 
zewnętrznych.

Or. en

Uzasadnienie

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Poprawka 350
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich jest sprzeczne z 
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nielegalnej migracji lub stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

wymaganym podejściem do 
przeciwdziałania zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa, ryzyku nielegalnej 
migracji lub zagrożeniu dla zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

Or. en

Poprawka 351
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji lub stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa, i która jest wymagana 
w stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

Or. fr

Poprawka 352
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko
nielegalnej migracji lub stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko 
migracji niezgodnej z prawem lub stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

Or. en

Poprawka 353
Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji lub stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza lub będzie 
stwarzać ryzyko nielegalnej migracji lub 
stanowi bądź będzie stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

Or. fr
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Poprawka 354
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji lub stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wcześniejszymi poprawkami mającymi na celu usunięcie zapobiegania nielegalnej 
migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 355
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko 

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma uzasadnionych podstaw opartych na 
przesłankach faktycznych, aby stwierdzić, 
że obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stanowi zagrożenie 
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nielegalnej migracji lub stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

Or. en

Uzasadnienie

„Uzasadnione podstawy”, które nie są oparte na przesłankach faktycznych, są jedynie 
przypuszczeniami.

Poprawka 356
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji lub stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, i która jest wymagana w 
stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

d) „zezwolenie na podróż” oznacza 
decyzję wydaną zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, która wskazuje, że nie 
ma przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji lub stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa, i która jest wymagana 
w stosunku do obywateli państw trzecich, o 
których mowa w art. 2, aby warunek 
wjazdu określony w art. 6 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2016/399 był 
spełniony.

Or. en

Poprawka 357
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „zagrożenie dla zdrowia 
publicznego” oznacza zagrożenie dla 
zdrowia publicznego zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 21 rozporządzenia 
(UE) 2016/399;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 358
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „zagrożenie dla zdrowia 
publicznego” oznacza zagrożenie dla 
zdrowia publicznego zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 21 rozporządzenia 
(UE) 2016/399;

skreśla się

Or. en

Poprawka 359
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „zagrożenie dla zdrowia 
publicznego” oznacza zagrożenie dla 
zdrowia publicznego zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 21 rozporządzenia 
(UE) 2016/399;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 360
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „zagrożenie dla bezpieczeństwa” 
oznacza wyraźne i aktualne 
niebezpieczeństwo, oparte na faktycznych 
uzasadnieniach, że obywatel państwa 
trzeciego popełni poważne przestępstwo 
kryminalne lub przestępstwo 
terrorystyczne podczas pobytu w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

„Zagrożenie” dostosowane do sformułowań dotyczących zdrowia zawartych w kodeksie 
granicznym Schengen. Wyjaśnienie, że musi to być rzeczywiste zagrożenie, nie tylko mgliste 
ryzyko statystyczne oparte na niejasnych przypuszczeniach algorytmicznych, zgodnie z 
rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wpływu technologii 
dużych zbiorów danych na prawa podstawowe, P8_TA(2017)0076.

Poprawka 361
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „przewoźnik” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która z tytułu 
wykonywanego zawodu zajmuje się 
transportem osób drogą lotniczą, morską 
lub lądową.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja zaczerpnięta z art. 1 konwencji wykonawczej do układu z Schengen.
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Poprawka 362
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „przewoźnik” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która z tytułu 
wykonywanego zawodu zajmuje się 
transportem osób drogą lotniczą;

Or. en

Uzasadnienie

Do celów jasności prawa i przejrzystości należy wyjaśnić, którzy przewoźnicy muszą spełniać 
wymogi niniejszego rozporządzenia. Powinni to być jedynie przewoźnicy lotniczy. 
Przewoźnicy przewożący osoby drogą lądową koleją lub autokarami lub drogą wodną 
promami powinni być wykluczeni ze względu na poważne obciążenie, które zostałoby 
narzucone na takich przewoźników, którzy często organizują jedynie sporadyczne podróże na 
terytorium państw członkowskich.

Poprawka 363
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „osoba objęta wpisem do celów 
odmowy pozwolenia na wjazd” oznacza 
obywatela państwa trzeciego ujętego w 
systemie informacyjnym Schengen (SIS) 
zgodnie z art. 24 i 26 rozporządzenia (WE) 
nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady do celów przewidzianych w tych 
artykułach;

Or. fr



PE609.321v02-00 158/179 AM\1135863PL.docx

PL

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 
r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen 
drugiej generacji (SIS II).

Poprawka 364
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „trafienie” oznacza istnienie 
powiązania stwierdzonego przez 
porównanie danych osobowych zapisanych 
w pliku wniosku w systemie centralnym 
ETIAS z danymi osobowymi 
przechowywanymi we wpisie, pliku lub 
ostrzeżeniu zarejestrowanym w jednym z 
systemów informacyjnych, w których 
system centralny ETIAS dokonuje 
wyszukiwania, w liście ostrzegawczej 
ETIAS lub ze szczegółowymi wskaźnikami 
ryzyka, o których mowa w art. 28;

k) „trafienie” oznacza istnienie 
powiązania stwierdzonego przez 
porównanie danych osobowych zapisanych 
w pliku wniosku w systemie centralnym 
ETIAS z danymi osobowymi 
przechowywanymi we wpisie, pliku lub 
ostrzeżeniu zarejestrowanym w jednym z 
systemów informacyjnych, w których 
system centralny ETIAS dokonuje 
wyszukiwania;

Or. fr

Poprawka 365
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „trafienie” oznacza istnienie 
powiązania stwierdzonego przez 
porównanie danych osobowych zapisanych 
w pliku wniosku w systemie centralnym 
ETIAS z danymi osobowymi 
przechowywanymi we wpisie, pliku lub 
ostrzeżeniu zarejestrowanym w jednym z 
systemów informacyjnych, w których 
system centralny ETIAS dokonuje 

k) „trafienie” oznacza istnienie 
powiązania stwierdzonego przez 
porównanie danych osobowych zapisanych 
w pliku wniosku w systemie centralnym 
ETIAS z danymi osobowymi 
przechowywanymi we wpisie, pliku lub 
ostrzeżeniu zarejestrowanym w systemie 
centralnym ETIAS, w bazie danych lub
jednym z systemów informacyjnych, w 
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wyszukiwania, w liście ostrzegawczej 
ETIAS lub ze szczegółowymi 
wskaźnikami ryzyka, o których mowa w 
art. 28;

których system centralny ETIAS dokonuje 
wyszukiwania, w liście ostrzegawczej 
ETIAS, o której mowa w art. 29, lub ze 
szczegółowymi wskaźnikami ryzyka, o 
których mowa w art. 28;

Or. fr

Poprawka 366
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „trafienie” oznacza istnienie 
powiązania stwierdzonego przez 
porównanie danych osobowych zapisanych 
w pliku wniosku w systemie centralnym 
ETIAS z danymi osobowymi 
przechowywanymi we wpisie, pliku lub 
ostrzeżeniu zarejestrowanym w jednym z 
systemów informacyjnych, w których 
system centralny ETIAS dokonuje 
wyszukiwania, w liście ostrzegawczej 
ETIAS lub ze szczegółowymi wskaźnikami 
ryzyka, o których mowa w art. 28;

k) „trafienie” oznacza istnienie 
powiązania stwierdzonego przez 
porównanie danych osobowych zapisanych 
w pliku wniosku w systemie centralnym 
ETIAS z danymi osobowymi 
przechowywanymi we wpisie, pliku lub 
ostrzeżeniu zarejestrowanym w jednym z 
systemów informacyjnych, w których 
system centralny ETIAS dokonuje 
wyszukiwania;

Or. en

Poprawka 367
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „trafienie” oznacza istnienie 
powiązania stwierdzonego przez 
porównanie danych osobowych zapisanych 
w pliku wniosku w systemie centralnym 
ETIAS z danymi osobowymi 
przechowywanymi we wpisie, pliku lub 

k) „trafienie” oznacza istnienie 
powiązania stwierdzonego przez 
porównanie danych osobowych zapisanych 
w pliku wniosku w systemie centralnym 
ETIAS z danymi osobowymi 
przechowywanymi we wpisie, pliku lub 
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ostrzeżeniu zarejestrowanym w jednym z 
systemów informacyjnych, w których 
system centralny ETIAS dokonuje 
wyszukiwania, w liście ostrzegawczej 
ETIAS lub ze szczegółowymi wskaźnikami 
ryzyka, o których mowa w art. 28;

ostrzeżeniu zarejestrowanym w jednym z 
systemów informacyjnych, w których 
system centralny ETIAS dokonuje 
wyszukiwania lub w liście ostrzegawczej 
ETIAS;

Or. en

Poprawka 368
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają przestępstwa odpowiadające lub 
równoważne przestępstwom, o których 
mowa w art. 1–4 decyzji ramowej 
2002/475/WSiSW;

l) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają przestępstwa odpowiadające lub 
równoważne przestępstwom, o których 
mowa w dyrektywie (UE) 2017/541;

Or. fr

Poprawka 369
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają przestępstwa odpowiadające lub 
równoważne przestępstwom, o których
mowa w art. 1–4 decyzji ramowej 
2002/475/WSiSW;

l) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają przestępstwa odpowiadające lub 
równoważne przestępstwom, o których 
mowa w art. 1–4 dyrektywy (UE) 
2017/541;

Or. nl

Poprawka 370
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „poważne przestępstwa” oznaczają 
przestępstwa odpowiadające lub 
równoważne przestępstwom, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 
2002/584/WSiSW, jeżeli zgodnie z 
prawem krajowym podlegają karze 
pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności przez maksymalny 
okres co najmniej trzech lat;

m) „poważne przestępstwa” oznaczają 
przestępstwa odpowiadające lub 
równoważne przestępstwom, o których 
mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 
2002/584/WSiSW, jeżeli zgodnie z 
prawem krajowym podlegają karze 
pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności przez maksymalny 
okres co najmniej pięć lat;

Or. fr

Poprawka 371
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „Dane Europolu” oznaczają dane 
osobowe przekazane Europolowi do celów, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) 2016/794.

n) „dane Europolu” oznaczają dane 
osobowe przekazane Europolowi do celów, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. a) ppkt 
(i) rozporządzenia (UE) 2016/794.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa lub skazane za popełnienie 
przestępstwa powinny być poddawane kontroli krzyżowej.

Poprawka 372
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) „Dane Europolu” oznaczają dane 
osobowe przekazane Europolowi do 
celów, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. 
a) rozporządzenia (UE) 2016/794.

n) „dane Europolu” oznaczają dane 
osobowe, którymi dysponuje Europol do 
celów, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. 
a) rozporządzenia (UE) 2016/794.

Or. fr

Uzasadnienie

Europol dysponuje przekazanymi danymi, ale również danymi pochodzącymi z jego własnych 
plików analitycznych (Focal point).

Poprawka 373
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) „nielegalna migracja” oznacza 
ryzyko, że bezpaństwowcy będą ubiegać 
się o azyl w jednym z państw 
członkowskich, podczas gdy państwo 
trzecie ich pobytu, które wydało 
dokumenty podróży, może zostać 
zakwalifikowane jako bezpieczne na mocy 
art. 33 ust. 2 lit. c) w związku z art. 38
dyrektywy o procedurze azylowej 
2013/32/UE.

Or. nl

Poprawka 374
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Definicje określone w art. 2 
rozporządzenia (WE) 45/2001 mają 
zastosowanie w zakresie, w jakim dane 

2. Definicje określone w art. 2 
rozporządzenia (WE) 45/2001 mają 
zastosowanie w zakresie, w jakim dane 
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osobowe są przetwarzane przez
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej oraz eu-LISA.

osobowe są przetwarzane przez eu-LISA.

Or. fr

Poprawka 375
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Definicje określone w art. 3 
[dyrektywy (UE) 2016/680] mają 
zastosowanie w zakresie, w jakim dane 
osobowe są przetwarzane przez organy 
państw członkowskich do celów ścigania 
przestępstw.

4. Definicje określone w art. 3 
[dyrektywy (UE) 2016/680] mają 
zastosowanie w zakresie, w jakim dane 
osobowe są przetwarzane przez organy 
państw członkowskich na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

Or. fr

Poprawka 376
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczyniać się do wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa przez 
umożliwienie dokładnej oceny 
wnioskodawców pod kątem ryzyka dla 
bezpieczeństwa, przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej, 
aby stwierdzić, czy istnieją przesłanki 
faktyczne lub uzasadnione powody, aby 
uznać, że obecność danej osoby na 
terytorium państw członkowskich stanowi
ryzyko dla bezpieczeństwa;

a) przyczyniać się do wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa przez 
umożliwienie dokładnej oceny 
wnioskodawców pod kątem zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej, 
aby stwierdzić, czy istnieją uzasadnione 
powody oparte na przesłankach 
faktycznych, aby uznać, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa;
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Or. en

Uzasadnienie

„Uzasadnione podstawy”, które nie są oparte na przesłankach faktycznych, są jedynie 
przypuszczeniami.

Poprawka 377
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczyniać się do wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa przez 
umożliwienie dokładnej oceny 
wnioskodawców pod kątem ryzyka dla 
bezpieczeństwa, przed ich przybyciem na 
przejście graniczne na granicy zewnętrznej, 
aby stwierdzić, czy istnieją przesłanki 
faktyczne lub uzasadnione powody, aby
uznać, że obecność danej osoby na 
terytorium państw członkowskich stanowi 
ryzyko dla bezpieczeństwa;

a) przyczyniać się do wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa przez 
umożliwienie dokładnej oceny 
wnioskodawców pod kątem możliwego
ryzyka dla bezpieczeństwa, przed ich 
przybyciem na przejście graniczne na 
granicy zewnętrznej, aby stwierdzić, czy 
istnieją dowody pozwalające uznać, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stanowi ryzyko dla 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 378
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniać się do zapobiegania 
nielegalnej migracji przez umożliwienie 
oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka 
nielegalnej migracji przed ich przybyciem 
na przejście graniczne na granicy 
zewnętrznej;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 379
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniać się do zapobiegania 
nielegalnej migracji przez umożliwienie 
oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka 
nielegalnej migracji przed ich przybyciem 
na przejście graniczne na granicy 
zewnętrznej;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Poprawka 380
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniać się do zapobiegania 
nielegalnej migracji przez umożliwienie 
oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka 
nielegalnej migracji przed ich przybyciem 
na przejście graniczne na granicy 
zewnętrznej;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 381
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniać się do zapobiegania 
nielegalnej migracji przez umożliwienie 
oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka 
nielegalnej migracji przed ich przybyciem 
na przejście graniczne na granicy 
zewnętrznej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 382
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczyniać się do zapobiegania
nielegalnej migracji przez umożliwienie 
oceny wnioskodawców pod kątem ryzyka
nielegalnej migracji przed ich przybyciem 
na przejście graniczne na granicy 
zewnętrznej;

b) przyczyniać się do zapobiegania 
migracji niezgodnej z prawem przez 
umożliwienie oceny wnioskodawców pod 
kątem ryzyka migracji niezgodnej z 
prawem przed ich przybyciem na przejście 
graniczne na granicy zewnętrznej;

Or. en

Poprawka 383
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyniać się do ochrony 
zdrowia publicznego przez umożliwienie 
oceny, czy dany wnioskodawca stanowi 
zagrożenie dla zdrowia publicznego w 

skreśla się
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rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e), przed jego 
przybyciem na przejście graniczne na 
granicy zewnętrznej;

Or. fr

Poprawka 384
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyniać się do ochrony 
zdrowia publicznego przez umożliwienie 
oceny, czy dany wnioskodawca stanowi 
zagrożenie dla zdrowia publicznego w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e), przed jego 
przybyciem na przejście graniczne na 
granicy zewnętrznej;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy art. 8 rozporządzenia (UE) 2016/399 mają zastosowanie do granic zewnętrznych: 
odprawy graniczne mają już na celu sprawdzenie, czy dani obywatele państw trzecich, ich 
środki transportu oraz przewożone przez nich przedmioty prawdopodobnie nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Poprawka 385
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyniać się do ochrony 
zdrowia publicznego przez umożliwienie 
oceny, czy dany wnioskodawca stanowi 
zagrożenie dla zdrowia publicznego w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e), przed jego 
przybyciem na przejście graniczne na 

skreśla się
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granicy zewnętrznej;

Or. en

Poprawka 386
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspierać cele Systemu 
Informacyjnego Schengen (SIS) związane 
z wpisami dotyczącymi osób 
poszukiwanych w celu ich aresztowania, 
wydania lub ekstradycji, osób zaginionych, 
osób, których obecność jest wymagana do 
celów procedury sądowej, oraz osób, 
wobec których należy przeprowadzić 
kontrole niejawne lub szczególne;

e) wspierać cele Systemu 
Informacyjnego Schengen (SIS) związane 
z wpisami dotyczącymi obywateli państw 
trzecich objętych zakazem wjazdu, osób 
poszukiwanych w celu ich aresztowania, 
wydania lub ekstradycji, osób zaginionych, 
osób, których obecność jest wymagana do 
celów procedury sądowej, oraz osób, 
wobec których należy przeprowadzić 
kontrole niejawne, szczególne lub
rozpytania kontrolne;

Or. fr

Poprawka 387
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. [System centralny, jednolite 
interfejsy krajowe, usługa sieciowa, 
brama sieciowa dla przewoźników i 
infrastruktura łączności ETIAS wspólnie 
użytkują i ponownie wykorzystują, na tyle 
na ile jest to technicznie możliwe, sprzęt i 
oprogramowanie: centralnego systemu, 
jednolitych interfejsów krajowych, usługi 
sieciowej, bramy sieciowej dla 
przewoźników oraz infrastruktury 
łączności – należących do systemu 

skreśla się
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wjazdu/wyjazdu (EES).]

Or. fr

Poprawka 388
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. [System centralny, jednolite 
interfejsy krajowe, usługa sieciowa, brama 
sieciowa dla przewoźników i infrastruktura 
łączności ETIAS wspólnie użytkują i
ponownie wykorzystują, na tyle na ile jest 
to technicznie możliwe, sprzęt i
oprogramowanie: centralnego systemu, 
jednolitych interfejsów krajowych, usługi 
sieciowej, bramy sieciowej dla 
przewoźników oraz infrastruktury 
łączności – należących do systemu 
wjazdu/wyjazdu (EES).]

3. [System centralny, jednolite 
interfejsy krajowe, usługa sieciowa, brama 
sieciowa dla przewoźników i infrastruktura 
łączności ETIAS ponownie wykorzystują, 
na tyle na ile jest to technicznie możliwe, 
oprogramowanie: centralnego systemu, 
jednolitych interfejsów krajowych, usługi 
sieciowej, bramy sieciowej dla 
przewoźników oraz infrastruktury 
łączności – należących do systemu 
wjazdu/wyjazdu (EES).]

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wykorzystywanie oprogramowania jest dopuszczalne, ale ETIAS powinien działać 
na przeznaczonym do tego celu sprzęcie.

Poprawka 389
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie dzielenie się danymi i 
ponowne wykorzystywanie danych musi 
być ściśle uregulowane i objęte 
szczegółowymi doraźnymi ramami.
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Or. fr

Poprawka 390
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się jednostkę 
centralną ETIAS w Europejskiej Agencji
Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

1. Niniejszym ustanawia się jednostkę 
centralną ETIAS w Europejskiej Agencji
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA).

Or. fr

Poprawka 391
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) weryfikację wniosków o 
zezwolenie na podróż odrzuconych z 
automatycznego procesu, aby ustalić, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, do której odnosi 
się trafienie w jednym z przeszukiwanych 
systemów informacyjnych / jednej z 
przeszukiwanych baz danych lub w 
szczegółowych wskaźnikach ryzyka, o 
których mowa w art. 28;

b) weryfikację wniosków o 
zezwolenie na podróż, które uzyskały 
jedno lub więcej trafień w procesie 
zautomatyzowanego rozpatrywania, aby 
ustalić, czy dane osobowe wnioskodawcy 
odpowiadają danym osobowym osoby, do 
której odnosi się trafienie w systemie 
centralnym ETIAS, jednym z 
przeszukiwanych systemów 
informacyjnych / jednej z przeszukiwanych 
baz danych lub w szczegółowych 
wskaźnikach ryzyka, o których mowa w 
art. 28, lub w liście ostrzegawczej ETIAS, 
o której mowa w art. 29;

Or. fr
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Poprawka 392
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) weryfikację wniosków o 
zezwolenie na podróż odrzuconych z 
automatycznego procesu, aby ustalić, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, do której odnosi 
się trafienie w jednym z przeszukiwanych 
systemów informacyjnych / jednej z 
przeszukiwanych baz danych lub w 
szczegółowych wskaźnikach ryzyka, o 
których mowa w art. 28;

b) weryfikację wniosków o 
zezwolenie na podróż odrzuconych z 
automatycznego procesu, aby ustalić, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, do której odnosi 
się trafienie w jednym z przeszukiwanych 
systemów informacyjnych / jednej z 
przeszukiwanych baz danych lub w 
szczegółowych wskaźnikach ryzyka, o 
których mowa w art. 28, i w razie potrzeby 
uruchomienie procedury ręcznej na mocy 
art. 22;

Or. nl

Poprawka 393
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) weryfikację wniosków o 
zezwolenie na podróż odrzuconych z 
automatycznego procesu, aby ustalić, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, do której odnosi 
się trafienie w jednym z przeszukiwanych 
systemów informacyjnych / jednej z 
przeszukiwanych baz danych lub w 
szczegółowych wskaźnikach ryzyka, o 
których mowa w art. 28;

b) weryfikację wniosków o 
zezwolenie na podróż odrzuconych z 
automatycznego procesu, aby ustalić, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, do której odnosi 
się trafienie w jednym z przeszukiwanych 
systemów informacyjnych / jednej z 
przeszukiwanych baz danych;

Or. en

Poprawka 394
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Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) weryfikację wniosków o 
zezwolenie na podróż odrzuconych z 
automatycznego procesu, aby ustalić, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, do której odnosi 
się trafienie w jednym z przeszukiwanych 
systemów informacyjnych / jednej z 
przeszukiwanych baz danych lub w 
szczegółowych wskaźnikach ryzyka, o 
których mowa w art. 28;

b) weryfikację wniosków o 
zezwolenie na podróż odrzuconych z 
automatycznego procesu, aby ustalić, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym osoby, do której odnosi 
się trafienie w jednym z przeszukiwanych 
systemów informacyjnych / jednej z 
przeszukiwanych baz danych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić art. 28.

Poprawka 395
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenie, testowanie, wdrożenie, 
ocenę i zmiany szczegółowych 
wskaźników ryzyka, o których mowa w 
art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli 
przesiewowej ETIAS;

skreśla się

Or. en

Poprawka 396
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenie, testowanie, wdrożenie, 
ocenę i zmiany szczegółowych 
wskaźników ryzyka, o których mowa w 
art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli 
przesiewowej ETIAS;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić art. 28.

Poprawka 397
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenie, testowanie, wdrożenie, 
ocenę i zmiany szczegółowych 
wskaźników ryzyka, o których mowa w 
art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli 
przesiewowej ETIAS;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 398
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenie, testowanie, wdrożenie, 
ocenę i zmiany szczegółowych 
wskaźników ryzyka, o których mowa w 
art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli 
przesiewowej ETIAS;

c) określenie na podstawie ryzyka 
zdefiniowanego przez Komisję, testowanie, 
wdrożenie, ocenę i zmiany szczegółowych 
wskaźników ryzyka, o których mowa w 
art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli 
przesiewowej ETIAS;
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Or. fr

Uzasadnienie

Wskaźniki ryzyka powinny być istotnie określane przez jednostkę centralną ETIAS wyłącznie 
na podstawie ryzyka zdefiniowanego przez Komisję w akcie delegowanym zgodnie z art. 28 
ust. 3.

Poprawka 399
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenie, testowanie, wdrożenie, 
ocenę i zmiany szczegółowych 
wskaźników ryzyka, o których mowa w 
art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli 
przesiewowej ETIAS;

c) określenie, testowanie, wdrożenie, 
ocenę i zmiany szczegółowych 
wskaźników ryzyka, o których mowa w 
art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli 
przesiewowej ETIAS i radą etyki ETIAS;

Or. en

Uzasadnienie

Określenie, testowanie, wdrożenie, ocena i zmiana szczegółowych wskaźników ryzyka 
wymaga konsultacji z radą etyki ETIAS (o której mowa w art. 9a), aby zapobiec 
jakiemukolwiek wpływowi wskaźników ryzyka na prawa podstawowe i prywatność.

Poprawka 400
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenie, testowanie, wdrożenie,
ocenę i zmiany szczegółowych 
wskaźników ryzyka, o których mowa w 
art. 28, po konsultacji z radą ds. kontroli 
przesiewowej ETIAS;

c) określenie, ocenę i zmiany 
szczegółowych wskaźników ryzyka, o 
których mowa w art. 28, po konsultacji z 
radą ds. kontroli przesiewowej ETIAS;

Or. en
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Uzasadnienie

The Screening board shall mainly focus on business related aspects of the screening rules 
resulting from the actual implementation of the specific risk indicators while eu-LISA is 
entrusted with the technical management of the system. The translation and implementation of 
the risk indicators into specific technical means for the ETIAS shall be adequately controlled, 
tested, implemented and monitored as to efficiently support the proper implementation of the 
risk indicators while ensuring the proper operations of the systems (contolling the potential 
technical side effects thereof). This requires specific and appropriate technical means and 
competences that, according to Article 64, eu-LISA is entrusted with.

Poprawka 401
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie regularnych 
kontroli dotyczących rozpatrywania 
wniosków oraz wdrażania przepisów art. 
28, w tym regularne ocenianie wpływu 
tych przepisów na przestrzeganie praw 
podstawowych, w szczególności 
prywatności i ochrony danych osobowych.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zob. nowy ust. 3.

Poprawka 402
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie regularnych 
kontroli dotyczących rozpatrywania 
wniosków oraz wdrażania przepisów art. 
28, w tym regularne ocenianie wpływu 

skreśla się
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tych przepisów na przestrzeganie praw 
podstawowych, w szczególności 
prywatności i ochrony danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 a i zadaniami rady etyki ETIAS.

Poprawka 403
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie regularnych 
kontroli dotyczących rozpatrywania 
wniosków oraz wdrażania przepisów art. 
28, w tym regularne ocenianie wpływu 
tych przepisów na przestrzeganie praw 
podstawowych, w szczególności 
prywatności i ochrony danych osobowych.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 404
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadzanie regularnych 
kontroli dotyczących rozpatrywania 
wniosków oraz wdrażania przepisów art. 
28, w tym regularne ocenianie wpływu 
tych przepisów na przestrzeganie praw 
podstawowych, w szczególności 
prywatności i ochrony danych osobowych.

d) przeprowadzanie regularnych 
kontroli dotyczących rozpatrywania 
wniosków, w tym regularne ocenianie 
wpływu tych przepisów na przestrzeganie 
praw podstawowych, w szczególności 
prywatności i ochrony danych osobowych.

Or. en
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Poprawka 405
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Agencja eu-LISA odpowiada 
między innymi za:

a) ocenę ryzyka w dziedzinie profilowania;

b) wdrożenie regularnych i niezależnych 
kontroli dotyczących rozpatrywania 
wniosków oraz wdrażania przepisów art. 
28, w tym regularne ocenianie wpływu 
tych przepisów na przestrzeganie praw 
podstawowych, w szczególności 
prywatności i ochrony danych osobowych, 
przez organy, europejskie i krajowe, 
niezależne i kompetentne, w tym przez 
EIOD i FRA.

Or. fr

Poprawka 406
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Funkcjonariusz ds. praw 
podstawowych Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
odpowiada za przeprowadzanie 
regularnych kontroli dotyczących 
rozpatrywania wniosków, w tym regularne 
ocenianie wpływu na przestrzeganie praw 
podstawowych, w szczególności w 
odniesieniu do niedyskryminacji. 
Funkcjonariusz ds. ochrony danych 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej odpowiada za 
przeprowadzanie regularnych kontroli 
dotyczących rozpatrywania wniosków, w 
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tym regularne ocenianie wpływu na 
prywatność i ochronę danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o zalecenia FRA.

Poprawka 407
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jednostka centralna ETIAS 
publikuje roczne sprawozdanie z 
działalności. Sprawozdanie to obejmuje:

a) dane statystyczne dotyczące:

(i) liczby zezwoleń na podróż wydanych 
automatycznie przez system centralny 
ETIAS;

(ii) liczby wniosków sprawdzonych przez 
jednostkę centralną;

(iii) liczby wniosków rozpatrzonych 
ręcznie na państwo członkowskie; oraz 
liczby odrzuconych wniosków z podziałem 
na kraje, kategorie podróżnych i powody 
odrzucenia;

(iv) stopnia dotrzymania terminów, o 
których mowa w art. 20 ust. 6, art. 23, 26 i 
27 oraz dane statystyczne dotyczące 
przyczyn niedotrzymania terminów;

(v) liczby wniosków złożonych na 
przejściach granicznych oraz ile z nich 
zostało przyjętych i odrzuconych; oraz

b) informacje ogólne na temat 
działalności jednostki centralnej ETIAS.

Roczne sprawozdanie z działalności jest 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji 
najpóźniej do dnia 31 marca kolejnego 
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roku.

Or. en


	1135863PL.docx

