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Ändringsförslag 145
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 146
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 147
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Europeiska datatillsynsmannen, artikel 29 i arbetsprogrammet, FRA, den studie som utförts 
för Europaparlamentets räkning och Meijers Committee har alla understrukit att det saknas 
bevis för att detta slags genomgripande åtgärd skulle vara nödvändig och proportionell. 
Mervärdet i förhållande till befintliga eller överenskomna mekanismer såsom SIS, VIS, 
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Europols databas, in- och utresesystemet, PNR och API är oklart. Etias skulle även utgöra ett 
förklätt viseringssystem för medborgare från länder med upphävt viseringskrav.

Ändringsförslag 148
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter,

Or. fr

Ändringsförslag 149
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4b (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 
december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter, särskilt 
artiklarna 28.2, 41.2 och 46 d,

Or. fr

Ändringsförslag 150
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
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Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande om det 
andra EU-paketet för smarta gränser 
(yttrande 06/2016),

Or. fr

Ändringsförslag 151
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5b (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande om förslaget 
till förordning om inrättande av ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias) (yttrande 3/2017),

Or. fr

Ändringsförslag 152
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5c (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Artikel 29-
gruppens skrivelse av den 10 april 2017 
och dess bilaga,

Or. fr

Ändringsförslag 153
Marie-Christine Vergiat
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Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5d (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter om ”inverkan 
på de grundläggande rättigheterna av 
förslaget till förordning om EU-system för 
reseuppgifter och resetillstånd ” (FRA:s 
yttrande 2/2017),

Or. fr

Ändringsförslag 154
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5e (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
”undersökningen inom ramen för eu-
LISA:s pilotprojekt om smarta gränser” 
från Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter,

Or. fr

Ändringsförslag 155
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5f (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna av den 7 december 2000 
(nedan kallad stadgan), vilken 
proklamerades den 12 december 2007 i 
Strasbourg och trädde i kraft genom 
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Lissabonfördraget i december 2009,

Or. fr

Ändringsförslag 156
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5g (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av den allmänna 
förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, som antogs av FN:s 
generalförsamling 1948,

Or. fr

Ändringsförslag 157
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5h (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Förenta 
nationernas konvention angående 
flyktingars rättsliga ställning 
(Genèvekonventionen) från 1951 och 
tillhörande protokoll av den 31 januari 
1967,

Or. fr

Ändringsförslag 158
Marie-Christine Vergiat

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 5i (nytt)
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Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av avsaknaden av 
konsekvensanalys, särskilt i fråga om de 
grundläggande rättigheterna, rätten till 
privatlivet och skydd av personuppgifter i 
enlighet antingen med det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning eller med 
Europeiska kommissionens riktlinjer för 
bättre lagstiftning,

Or. fr

Ändringsförslag 159
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
77.2 b och d, 87.2 a och 88.2 a,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
77.2 a, b och d, 87.2 a och 88.2 a,

Or. en

Ändringsförslag 160
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande av 
den 6 april 2016 Starkare och smartare 
informationssystem för gränser och 
säkerhet20 beskrevs EU:s behov av att 
stärka och förbättra sina it-system, sin 
dataarkitektur och sitt informationsutbyte 
när det gäller gränsförvaltning, 
brottsbekämpning och 
terrorismbekämpning. I meddelandet 
betonades också behovet av att förbättra 
driftskompatibiliteten mellan 

(1) I kommissionens meddelande av 
den 6 april 2016 Starkare och smartare 
informationssystem för gränser och 
säkerhet20 beskrevs EU:s behov av att 
stärka och förbättra sina it-system, sin 
dataarkitektur och sitt informationsutbyte 
när det gäller gränsförvaltning, 
brottsbekämpning och 
terrorismbekämpning genom införande av 
konsekvent politik för cybersäkerhet för 
att säkerställa att all information och 
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informationssystemen. Det är 
betydelsefullt att det i meddelandet 
fastställs möjliga alternativ för att 
maximera nyttan av de befintliga 
informationssystemen och vid behov 
utveckla nya och kompletterande system 
för att ta itu med de informationsbrister 
som fortfarande finns.

uppgifter används och skyddas mer 
effektivt. I meddelandet betonades också 
behovet av att förbättra 
driftskompatibiliteten mellan 
informationssystemen. Det är 
betydelsefullt att det i meddelandet 
fastställs möjliga alternativ för att 
maximera nyttan av de befintliga 
informationssystemen och vid behov 
utveckla nya och kompletterande system 
för att ta itu med de informationsbrister 
som fortfarande finns.

_________________ _________________

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

Or. ro

Ändringsförslag 161
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
och huruvida sådana resor utgör en 
säkerhetsrisk eller risk för irreguljär 
migration.

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna (viseringskravet), vilket 
förvärrar säkerhetsriskerna och därmed 
gör det nödvändigt med 
förhandskontroller för att identifiera 
potentiella hot. I meddelandet av den 6 
april 2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
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och huruvida sådana resor utgör en 
säkerhetsrisk eller risk för irreguljär 
migration.

Or. ro

Ändringsförslag 162
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
och huruvida sådana resor utgör en 
säkerhetsrisk eller risk för irreguljär 
migration.

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
med full respekt för internationell rätt, 
deras grundläggande rättigheter och i 
synnerhet rätten till familjeåterförening, 
och detta oavsett skälen för och 
omständigheterna kring deras resa till 
Schengenområdet.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
och huruvida sådana resor utgör en 
säkerhetsrisk eller risk för irreguljär 
migration.

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet.

Or. en

Ändringsförslag 164
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
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skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
och huruvida sådana resor utgör en 
säkerhetsrisk eller risk för irreguljär 
migration.

skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
och huruvida sådana resor utgör en 
säkerhetsrisk, risk för irreguljär migration 
eller hot mot folkhälsan.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
och huruvida sådana resor utgör en 
säkerhetsrisk eller risk för irreguljär
migration.

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till Schengenområdet, 
och huruvida sådana resor utgör en 
säkerhetsrisk eller risk för olaglig
migration.

Or. en

Motivering

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 
september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 
2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG.

Ändringsförslag 166
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till 
Schengenområdet, och huruvida sådana 
resor utgör en säkerhetsrisk eller risk för 
irreguljär migration.

(2) I meddelandet av den 6 april 2016 
identifierades ett antal informationsbrister. 
En av bristerna är det faktum att 
gränskontrollmyndigheterna vid de yttre 
Schengengränserna saknar information om 
resenärer som är undantagna från kravet att 
inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna. I meddelandet av den 6 april 
2016 angavs att kommissionen skulle 
inleda en undersökning av 
genomförbarheten av att inrätta ett EU-
system för reseuppgifter och resetillstånd 
(Etias). Ett sådant automatiskt system 
skulle avgöra huruvida 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav uppfyller kraven för 
inresa innan de reser till medlemsstaternas 
territorium, och huruvida sådana resor 
utgör en säkerhetsrisk.

Or. en

Motivering

Termen ”Schengenområdet” i detta skäl står i motsättning till formuleringen i artikel 1.1 
”medlemsstaternas territorium”. Ordvalet har ändrats för att undvika förvirring angående 
tillämpningens omfattning i medlemsstaterna och för enhetlighetens skull.

Ändringsförslag 167
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I meddelandet av den 14 september 
2016 Att höja säkerheten i en rörlig värld –
starkare yttre gränser och förbättrat 
informationsutbyte i kampen mot 
terrorism21 bekräftas att det är en 
prioritering att säkra de yttre gränserna och 
det läggs fram konkreta initiativ för att 
påskynda och utöka EU:s insatser i det 
fortsatta arbetet med att stärka 
förvaltningen av de yttre gränserna.

(3) I meddelandet av den 14 september 
2016 Att höja säkerheten i en rörlig värld –
starkare yttre gränser och förbättrat 
informationsutbyte i kampen mot 
terrorism”21 bekräftas att det är en 
prioritering att säkra de yttre gränserna och 
det läggs fram konkreta initiativ för att 
påskynda och utöka EU:s insatser i det 
fortsatta arbetet med att stärka 
förvaltningen av de yttre gränserna, för att 
förbättra rörelsefriheten i EU samtidigt 
som man gör det så säkert som möjligt.

_________________ _________________

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

Or. ro

Ändringsförslag 168
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är nödvändigt att precisera 
målen för EU-systemet för reseuppgifter 
och resetillstånd (Etias), att definiera den 
tekniska arkitekturen, inrätta Etias 
centralenhet, Etias nationella enheter och 
Etias granskningsstyrelse, fastställa regler 
för driften och användningen av de 
uppgifter som sökanden ska föra in i 
systemet, fastställa regler för att utfärda 
resetillstånd eller avslå ansökningarna, 
fastställa för vilka ändamål uppgifterna ska 
behandlas, identifiera vilka myndigheter 
som är behöriga att få åtkomst till 
uppgifterna samt säkerställa skyddet av 
personuppgifter.

(4) Det är nödvändigt att precisera 
målen för EU-systemet för reseuppgifter 
och resetillstånd (Etias), att definiera den 
tekniska arkitekturen, inrätta Etias 
centralenhet, Etias nationella enheter och 
Etias granskningsstyrelse, fastställa regler 
för driften och användningen av de 
uppgifter som sökanden ska föra in i 
systemet, fastställa regler för att utfärda 
resetillstånd eller avslå ansökningarna, 
fastställa för vilka ändamål uppgifterna ska 
behandlas, identifiera vilka myndigheter 
som är behöriga att få åtkomst till 
uppgifterna samt vilka nationella och 
europeiska myndigheter som är ansvariga 
för att säkerställa skyddet av 
personuppgifter och på nationell och 
europeisk nivå kontrollera att systemet 
fungerar.
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Or. fr

Ändringsförslag 169
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är nödvändigt att precisera 
målen för EU-systemet för reseuppgifter 
och resetillstånd (Etias), att definiera den 
tekniska arkitekturen, inrätta Etias 
centralenhet, Etias nationella enheter och 
Etias granskningsstyrelse, fastställa regler 
för driften och användningen av de 
uppgifter som sökanden ska föra in i 
systemet, fastställa regler för att utfärda 
resetillstånd eller avslå ansökningarna, 
fastställa för vilka ändamål uppgifterna ska 
behandlas, identifiera vilka myndigheter 
som är behöriga att få åtkomst till 
uppgifterna samt säkerställa skyddet av 
personuppgifter.

(4) Det är nödvändigt att precisera och 
tillhandahålla information beträffande
målen för EU-systemet för reseuppgifter 
och resetillstånd (Etias), att definiera den 
tekniska arkitekturen, inrätta Etias 
centralenhet, Etias nationella enheter och 
Etias granskningsstyrelse, fastställa regler 
för driften och användningen av de 
uppgifter som sökanden ska föra in i 
systemet, fastställa regler för att utfärda 
resetillstånd eller avslå ansökningarna, 
fastställa för vilka ändamål uppgifterna ska 
behandlas, identifiera vilka myndigheter 
som är behöriga att få åtkomst till 
uppgifterna samt säkerställa skyddet av 
personuppgifter.

Or. ro

Ändringsförslag 170
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är nödvändigt att precisera 
målen för EU-systemet för reseuppgifter 
och resetillstånd (Etias), att definiera den 
tekniska arkitekturen, inrätta Etias 
centralenhet, Etias nationella enheter och 
Etias granskningsstyrelse, fastställa regler 
för driften och användningen av de 
uppgifter som sökanden ska föra in i 
systemet, fastställa regler för att utfärda 

(4) Det är nödvändigt att precisera 
målen för EU-systemet för reseuppgifter 
och resetillstånd (Etias), att definiera den 
tekniska arkitekturen, inrätta Etias 
centralenhet, Etias nationella enheter och 
Etias bedömningsstyrelse, fastställa regler 
för driften och användningen av de 
uppgifter som sökanden ska föra in i 
systemet, fastställa regler för att utfärda 
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resetillstånd eller avslå ansökningarna, 
fastställa för vilka ändamål uppgifterna ska 
behandlas, identifiera vilka myndigheter 
som är behöriga att få åtkomst till 
uppgifterna samt säkerställa skyddet av 
personuppgifter.

resetillstånd eller avslå ansökningarna, 
fastställa för vilka ändamål uppgifterna ska
behandlas, identifiera vilka myndigheter 
som är behöriga att få åtkomst till 
uppgifterna samt säkerställa skyddet av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 171
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Etias bör tillämpas på de 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav när de passerar de yttre 
gränserna.

(5) Etias bör tillämpas på de 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav när de passerar de yttre 
gränserna, oberoende av deras situation, 
med full respekt för de mänskliga 
rättigheterna, internationell rätt och i 
enlighet med principerna om 
nödvändighet, proportionalitet och 
ändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 172
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Etias bör tillämpas på de 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav när de passerar de yttre 
gränserna.

(5) Etias bör tillämpas på de 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav när de passerar de yttre 
gränserna, förutom medborgare från 
kandidatländer och potentiella 
kandidatländer för EU-medlemskap som 
är undantagna från viseringskrav.
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 173
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Etias bör tillämpas på de 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav när de passerar de yttre 
gränserna.

(5) Etias bör tillämpas på de 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav och på de som är 
undantagna från viseringskravet för 
flygplatstransitering.

Or. fr

Ändringsförslag 174
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör också tillämpas på 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav och som är 
familjemedlemmar till en 
unionsmedborgare som omfattas av 
direktiv 2004/38/EG22 eller till en 
tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri 
rörlighet enligt unionsrätten och som inte 
innehar ett sådant uppehållskort som avses 

(6) Det bör också tillämpas på 
tredjelandsmedborgare som är undantagna 
från viseringskrav och som är 
familjemedlemmar till en 
unionsmedborgare som omfattas av 
direktiv 2004/38/EG22 eller till en 
tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri 
rörlighet enligt unionsrätten och som inte 
innehar ett sådant uppehållskort som avses 
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i direktiv 2004/38/EG. Enligt artikel 21.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska varje unionsmedborgare 
ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier, om inte 
annat följer av de begränsningar och 
villkor som föreskrivs i fördragen och i 
bestämmelserna om genomförande av 
fördragen. Dessa begränsningar respektive 
villkor återfinns i direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier.

i direktiv 2004/38/EG eller ett sådant 
uppehållstillstånd som avses i förordning
(EG) nr 1030/2002. Enligt artikel 21.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska varje unionsmedborgare 
ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier, om inte 
annat följer av de begränsningar och 
villkor som föreskrivs i fördragen och i 
bestämmelserna om genomförande av 
fördragen. Dessa begränsningar respektive 
villkor återfinns i direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier.

_________________ _________________

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och vistas inom medlemsstaternas 
territorier, och om ändring av förordning 
(EEG) nr 1612/68 och om upphävande av 
direktiv 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 
75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 
93/96/EEG.

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och vistas inom medlemsstaternas 
territorier, och om ändring av förordning 
(EEG) nr 1612/68 och om upphävande av 
direktiv 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 
75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 
93/96/EEG.

Or. fr

Ändringsförslag 175
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Såsom bekräftats av Europeiska 
unionens domstol23 har sådana 
familjemedlemmar rätt att resa in till 
medlemsstaternas territorium och erhålla 
en inresevisering för detta ändamål. 
Följaktligen bör även familjemedlemmar 
som är undantagna från viseringskrav ha 

(7) Såsom bekräftats av Europeiska 
unionens domstol23 har sådana 
familjemedlemmar rätt att resa in till 
medlemsstaternas territorium och erhålla 
en inresevisering för detta ändamål. 
Följaktligen bör även familjemedlemmar 
som är undantagna från viseringskrav ha 
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rätt att erhålla ett resetillstånd. 
Medlemsstaterna bör ge dessa personer all 
den hjälp de behöver för att erhålla ett 
nödvändigt resetillstånd som måste 
utfärdas kostnadsfritt.

rätt att erhålla ett resetillstånd. 
Medlemsstaterna bör, först efter 
förhandskontroller, ge dessa personer all 
den hjälp de behöver för att erhålla ett 
nödvändigt resetillstånd som måste 
utfärdas kostnadsfritt.

_________________ _________________

23 Dom av den 31 januari 2006 i mål C-
503/03, kommissionen mot Spanien, (REG 
2006, s. I-1097).

23 Dom av den 31 januari 2006 i mål C-
503/03, kommissionen mot Spanien, (REG 
2006, s. I-1097).

Or. ro

Ändringsförslag 176
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Rätten att erhålla ett resetillstånd är 
inte ovillkorlig eftersom den kan nekas 
familjemedlemmar som innebär risk för 
den allmänna ordningen, den inre 
säkerheten eller hot mot folkhälsan enligt 
direktiv 2004/38/EG. Mot denna 
bakgrund kan familjemedlemmar endast
åläggas att lämna de personuppgifter som 
rör identifiering och status i den mån dessa 
är relevanta för bedömningen av den 
säkerhetsrisk som de kan utgöra. På 
liknande sätt bör ansökningarna om
resetillstånd uteslutande prövas i 
förhållande till säkerhetsfrågor och inte de 
frågor som rör migrationsrisker.

(8) Rätten att erhålla ett resetillstånd är 
inte ovillkorlig, familjemedlemmar kan
åläggas att lämna de personuppgifter som 
rör identifiering och status i den mån dessa 
är relevanta för bedömningen av den 
säkerhetsrisk som de kan utgöra. De kan 
inte omfattas av ett resetillstånd annat än i 
undantagsfall och uteslutande av skäl som 
hänger samman med säkerhetsfrågor. Mot 
bakgrund av det intrång i resenärers 
integritet som användning av 
personuppgifter utgör, kan denna 
användning enbart äga rum i tydligt 
fastställda syften, med beaktande av 
specifika mål som de berörda 
myndigheterna vill uppnå. När uppgifter 
används är det nödvändigt att ta hänsyn 
till berörda personers situation med tanke 
på deras ursprungsländer, och detta får 
aldrig strida mot Genèvekonventionen 
från 1951.

Or. fr
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Ändringsförslag 177
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Rätten att erhålla ett resetillstånd är 
inte ovillkorlig eftersom den kan nekas 
familjemedlemmar som innebär risk för 
den allmänna ordningen, den inre 
säkerheten eller hot mot folkhälsan enligt 
direktiv 2004/38/EG. Mot denna bakgrund 
kan familjemedlemmar endast åläggas att 
lämna de personuppgifter som rör 
identifiering och status i den mån dessa är 
relevanta för bedömningen av den 
säkerhetsrisk som de kan utgöra. På 
liknande sätt bör ansökningarna om 
resetillstånd uteslutande prövas i 
förhållande till säkerhetsfrågor och inte de 
frågor som rör migrationsrisker.

(8) Rätten att erhålla ett resetillstånd är 
inte ovillkorlig eftersom den kan nekas 
familjemedlemmar som innebär risk för 
den allmänna ordningen, den inre 
säkerheten eller hot mot folkhälsan enligt 
direktiv 2004/38/EG. Mot denna bakgrund 
kan familjemedlemmar endast åläggas att 
lämna de personuppgifter som rör 
identifiering och status i den mån dessa är 
relevanta för bedömningen av den 
säkerhetsrisk som de kan utgöra. På 
liknande sätt bör ansökningarna om 
resetillstånd prövas uteslutande i 
förhållande till säkerhetsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 178
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 179
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Med hjälp av Etias bör det inrättas 
ett resetillstånd för tredjelandsmedborgare 
som är undantagna från viseringskrav när 
de passerar de yttre gränserna (nedan kallat 
viseringskravet), vilket gör det möjligt att 
avgöra om dessa personers närvaro på 
medlemsstaternas territorium innebär en 
säkerhetsrisk. Att ha ett giltigt resetillstånd 
bör inte vara ett nytt villkor för att resa in i 
medlemsstaternas territorium, och 
avsaknaden av ett resetillstånd bör inte 
automatiskt leda till vägrad rätt till inresa.
De villkor som ställs och de uppgifter som 
krävs bör inte vara strängare än vad som 
är fallet vid viseringsansökan.

Or. fr

Ändringsförslag 180
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med hjälp av Etias bör det inrättas 
ett resetillstånd för tredjelandsmedborgare 
som är undantagna från viseringskrav när 
de passerar de yttre gränserna (nedan kallat 
viseringskravet), vilket gör det möjligt att 
avgöra om dessa personers närvaro på 
medlemsstaternas territorium innebär risk 

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

för irreguljär migration, för säkerheten 
eller hot mot folkhälsan. Att ha ett giltigt 
resetillstånd bör vara ett nytt villkor för att 
resa in i medlemsstaternas territorium, 
emellertid bör enbart innehavet av ett 
resetillstånd inte automatiskt ge rätt till 
inresa, vilken kan avslås om detta är 
motiverat av omständigheterna.

Or. ro

Ändringsförslag 181
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 182
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 183
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 184
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
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Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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.

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med hjälp av Etias bör det inrättas 
ett resetillstånd för tredjelandsmedborgare 
som är undantagna från viseringskrav när 
de passerar de yttre gränserna (nedan kallat 
viseringskravet), vilket gör det möjligt att 
avgöra om dessa personers närvaro på 
medlemsstaternas territorium innebär risk 

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

för irreguljär migration eller för 
säkerheten. Att ha ett giltigt resetillstånd 
bör vara ett nytt villkor för att resa in i 
medlemsstaternas territorium, emellertid 
bör enbart innehavet av ett resetillstånd 
inte automatiskt ge rätt till inresa.

Or. en

Ändringsförslag 186
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 
irreguljär migration och skydda 
folkhälsan genom att göra en bedömning 
av besökarna innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 187
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 
irreguljär migration och skydda 
folkhälsan genom att göra en bedömning 
av besökarna innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

utgår

Or. en



PE609.321v02-00 26/163 AM\1135863SV.docx

SV

Ändringsförslag 188
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 
irreguljär migration och skydda folkhälsan 
genom att göra en bedömning av besökarna 
innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 
irreguljär migration, till effektiva åtgärder 
för att trygga säkerheten för EU-
medborgarna och till att skydda folkhälsan 
genom att göra en bedömning av besökarna 
innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

Or. ro

Ändringsförslag 189
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 
irreguljär migration och skydda 
folkhälsan genom att göra en bedömning 
av besökarna innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå genom att göra en 
bedömning av besökarna innan de anländer 
till gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 190
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 
irreguljär migration och skydda 
folkhälsan genom att göra en bedömning 
av besökarna innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att skydda folkhälsan 
genom att göra en bedömning av besökarna 
innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 
irreguljär migration och skydda folkhälsan
genom att göra en bedömning av besökarna 
innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 
irreguljär migration genom att göra en 
bedömning av besökarna innan de anländer 
till gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 192
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga 

(10) Etias bör bidra till en hög 
säkerhetsnivå och till att förebygga olaglig
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irreguljär migration och skydda folkhälsan 
genom att göra en bedömning av besökarna 
innan de anländer till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

migration och skydda folkhälsan genom att 
göra en bedömning av besökarna innan de 
anländer till gränsövergångsställena vid de 
yttre gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 193
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Etias bör bidra till att underlätta de 
gränskontroller som utförs av 
gränskontrolltjänstemän vid de yttre 
gränsövergångsställena och säkerställa en 
samordnad och harmoniserad bedömning 
av de tredjelandsmedborgare som har för 
avsikt att besöka Schengenområdet och 
som omfattas av kravet på resetillstånd. 
Vidare bör systemet göra det möjligt att 
bättre informera de sökande om huruvida 
de uppfyller villkoren att besöka 
Schengenområdet. Etias bör också bidra till 
att underlätta gränskontrollerna genom att 
antalet nekade inresor vid de yttre 
gränserna minskar.

(11) Etias bör bidra till att underlätta de 
gränskontroller som utförs av 
gränskontrolltjänstemän vid de yttre 
gränsövergångsställena och säkerställa en 
samordnad och harmoniserad bedömning 
av de tredjelandsmedborgare som har för 
avsikt att besöka Schengenområdet och 
som omfattas av kravet på resetillstånd. 
Vidare bör systemet göra det möjligt att 
bättre informera de sökande om huruvida 
de uppfyller villkoren att besöka 
Schengenområdet. Etias bör också bidra till 
att underlätta gränskontrollerna genom att 
antalet nekade inresor vid de yttre 
gränserna minskar, och i vissa fall genom 
att gränskontrolltjänstemän ges åtkomst 
till relevanta kompletterande uppgifter för 
fördjupade kontroller.

Or. fr

Ändringsförslag 194
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(11) Etias bör bidra till att underlätta de 
gränskontroller som utförs av 
gränskontrolltjänstemän vid de yttre 
gränsövergångsställena och säkerställa en 
samordnad och harmoniserad bedömning 
av de tredjelandsmedborgare som har för 
avsikt att besöka Schengenområdet och 
som omfattas av kravet på resetillstånd. 
Vidare bör systemet göra det möjligt att 
bättre informera de sökande om huruvida 
de uppfyller villkoren att besöka 
Schengenområdet. Etias bör också bidra till 
att underlätta gränskontrollerna genom att 
antalet nekade inresor vid de yttre 
gränserna minskar.

(11) Etias bör bidra till att underlätta de 
gränskontroller som utförs av 
gränskontrolltjänstemän och därmed 
förebygga dröjsmål vid yttre 
gränsövergångsställen, och säkerställa en 
samordnad och harmoniserad bedömning 
av de tredjelandsmedborgare som har för 
avsikt att besöka Schengenområdet och 
som omfattas av kravet på resetillstånd. 
Vidare bör systemet göra det möjligt att 
bättre informera de sökande om huruvida 
de uppfyller villkoren att besöka 
Schengenområdet. Etias bör också bidra till 
att underlätta gränskontrollerna genom att 
antalet nekade inresor vid de yttre 
gränserna minskar.

Or. ro

Ändringsförslag 195
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Etias bör bidra till att underlätta de 
gränskontroller som utförs av 
gränskontrolltjänstemän vid de yttre 
gränsövergångsställena och säkerställa en 
samordnad och harmoniserad bedömning 
av de tredjelandsmedborgare som har för 
avsikt att besöka Schengenområdet och 
som omfattas av kravet på resetillstånd. 
Vidare bör systemet göra det möjligt att 
bättre informera de sökande om huruvida 
de uppfyller villkoren att besöka 
Schengenområdet. Etias bör också bidra 
till att underlätta gränskontrollerna genom 
att antalet nekade inresor vid de yttre 
gränserna minskar.

(11) Etias bör bidra till att underlätta de 
gränskontroller som utförs av 
gränskontrolltjänstemän vid de yttre 
gränsövergångsställena och säkerställa en 
samordnad och harmoniserad bedömning 
av de tredjelandsmedborgare som har för 
avsikt att besöka Europeiska unionen och 
som omfattas av kravet på resetillstånd. 
Vidare bör systemet göra det möjligt att 
bättre informera de sökande om huruvida 
de uppfyller villkoren att besöka 
Europeiska unionen. Etias bör också bidra 
till att underlätta gränskontrollerna genom 
att antalet nekade inresor vid de yttre 
gränserna minskar.

Or. en
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Motivering

Termen ”Schengenområdet” i detta skäl står i motsättning till formuleringen i artikel 1.1 
”medlemsstaternas territorium”. Ordvalet har ändrats för att undvika förvirring angående 
tillämpningens omfattning i medlemsstaterna och för enhetlighetens skull.

Ändringsförslag 196
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Etias bör också stödja målen för 
Schengens informationssystem (SIS) 
avseende registreringar av personer som är 
efterlysta för att gripas, överlämnas eller 
utlämnas, försvunna personer eller 
personer som söks för att delta i ett rättsligt 
förfarande samt personer som är 
registrerade för diskret kontroll eller 
särskilda kontroller. För detta ändamål bör 
Etias göra en automatisk behandling för att 
jämföra ansökningsakterna med de 
relevanta registreringarna i SIS. Denna 
behandling kommer att genomföras till 
stöd för SIS. Alla träffar som är ett 
resultat av denna jämförelse bör 
följaktligen lagras i SIS.

(12) Etias bör också stödja målen för 
Schengens informationssystem (SIS) 
avseende registreringar av personer som är 
efterlysta för att gripas, överlämnas eller 
utlämnas, försvunna personer eller 
personer som söks för att delta i ett rättsligt 
förfarande samt personer som är 
registrerade för diskret kontroll eller 
särskilda kontroller. För detta ändamål bör 
Etias göra en automatisk behandling för att 
jämföra ansökningsakterna med de 
relevanta registreringarna i SIS.

Or. fr

Motivering

Det är omöjligt att avgöra giltigheten och/eller korrektheten hos uppgifter som införts i Etias 
av personer vars identitet inte kan verifieras. Dessa uppgifter (liksom resultat som erhållits 
efter att de behandlats i Etias) bör inte registreras i SIS.

Ändringsförslag 197
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Etias bör också stödja målen för 
Schengens informationssystem (SIS) 
avseende registreringar av personer som är 
efterlysta för att gripas, överlämnas eller 
utlämnas, försvunna personer eller 
personer som söks för att delta i ett rättsligt 
förfarande samt personer som är 
registrerade för diskret kontroll eller 
särskilda kontroller. För detta ändamål bör 
Etias göra en automatisk behandling för att 
jämföra ansökningsakterna med de 
relevanta registreringarna i SIS. Denna 
behandling kommer att genomföras till 
stöd för SIS. Alla träffar som är ett resultat 
av denna jämförelse bör följaktligen lagras 
i SIS.

(12) Etias bör också stödja målen för 
Schengens informationssystem (SIS) 
avseende registreringar om nekad inresa 
och registreringar av personer som är 
efterlysta för att gripas, överlämnas eller 
utlämnas, försvunna personer eller 
personer som söks för att delta i ett rättsligt 
förfarande samt personer som är 
registrerade för diskret kontroll, 
undersökningskontroll eller särskilda 
kontroller. För detta ändamål bör Etias 
göra en automatisk behandling för att 
jämföra ansökningsakterna med de 
relevanta registreringarna i SIS. Denna 
behandling kommer att genomföras till 
stöd för SIS. Alla träffar som är ett resultat 
av denna jämförelse bör följaktligen lagras 
i SIS.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Etias bör också stödja målen för 
Schengens informationssystem (SIS) 
avseende registreringar av personer som är 
efterlysta för att gripas, överlämnas eller 
utlämnas, försvunna personer eller 
personer som söks för att delta i ett rättsligt 
förfarande samt personer som är 
registrerade för diskret kontroll eller 
särskilda kontroller. För detta ändamål bör 
Etias göra en automatisk behandling för att 
jämföra ansökningsakterna med de 
relevanta registreringarna i SIS. Denna 
behandling kommer att genomföras till 
stöd för SIS. Alla träffar som är ett resultat 
av denna jämförelse bör följaktligen 
lagras i SIS.

(12) Etias bör också stödja målen för 
Schengens informationssystem (SIS) 
avseende registreringar av försvunna 
personer eller personer som söks för att 
delta i ett rättsligt förfarande samt personer 
som är registrerade för diskreta kontroller, 
undersökningskontroller eller särskilda 
kontroller. För detta ändamål bör Etias 
göra en automatisk behandling för att 
jämföra ansökningsakterna med de 
relevanta registreringarna i SIS. Denna 
behandling kommer att genomföras till 
stöd för SIS. Alla träffar bör följaktligen 
behandlas i enlighet med SIS-
lagstiftningen.
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Or. en

Ändringsförslag 199
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Etias centralenhet bör vara en del 
av Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån. Etias centralenhet 
bör ansvara dels för att kontrollera 
ansökningar om resetillstånd som avslagits 
vid den automatiska behandlingen för att 
fastställa om sökandens personuppgifter 
motsvarar personuppgifter för en person 
som gett upphov till en träff, dels för 
sökreglerna och dels för att regelbundet 
granska handläggningen av 
ansökningarna. Etias centralenhet bör 
bedriva verksamhet dygnet runt, sju dagar i 
veckan.

(14) Ansvaret för utveckling, drift och 
säkerhet i fråga om Etias centralenhet och 
de uppgifter som ingår i denna bör ligga 
hos Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-
LISA). Etias centralenhet bör vara 
tillgänglig för de myndigheter som är 
ansvariga för att kontrollera ansökningar 
om resetillstånd som avslagits vid den 
automatiska behandlingen för att fastställa 
om sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifter för en person som gett 
upphov till en träff. Sökregler måste 
inrättas, liksom regelbundna och 
oberoende granskningar av
handläggningen av ansökningarna. Etias 
centralenhet bör bedriva verksamhet 
dygnet runt, sju dagar i veckan.

Or. fr

Ändringsförslag 200
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Etias centralenhet bör vara en del 
av Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån. Etias centralenhet 
bör ansvara dels för att kontrollera 
ansökningar om resetillstånd som avslagits
vid den automatiska behandlingen för att 

(14) Etias centralenhet bör vara en del 
av Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån. Etias centralenhet 
bör ansvara dels för att kontrollera 
ansökningar om resetillstånd som lett till 
en eller flera träffar vid den automatiska 
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fastställa om sökandens personuppgifter 
motsvarar personuppgifter för en person 
som gett upphov till en träff, dels för 
sökreglerna och dels för att regelbundet 
granska handläggningen av ansökningarna. 
Etias centralenhet bör bedriva verksamhet 
dygnet runt, sju dagar i veckan.

behandlingen för att fastställa om 
sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifter för en person som gett 
upphov till en träff, dels för sökreglerna 
och dels för att regelbundet granska 
handläggningen av ansökningarna. Etias 
centralenhet bör bedriva verksamhet 
dygnet runt, sju dagar i veckan.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Etias centralenhet bör vara en del 
av Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån. Etias centralenhet 
bör ansvara dels för att kontrollera 
ansökningar om resetillstånd som avslagits 
vid den automatiska behandlingen för att 
fastställa om sökandens personuppgifter 
motsvarar personuppgifter för en person 
som gett upphov till en träff, dels för 
sökreglerna och dels för att regelbundet 
granska handläggningen av ansökningarna. 
Etias centralenhet bör bedriva verksamhet 
dygnet runt, sju dagar i veckan.

(14) Etias centralenhet bör vara en del 
av Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån. Etias centralenhet 
bör ansvara dels för att kontrollera 
ansökningar om resetillstånd som avslagits 
vid den automatiska behandlingen för att 
fastställa om sökandens personuppgifter 
motsvarar personuppgifter för en person 
som gett upphov till en träff och dels för att 
regelbundet granska handläggningen av 
ansökningarna. Etias centralenhet bör 
bedriva verksamhet dygnet runt, sju dagar i 
veckan.

Or. en

Ändringsförslag 202
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Varje medlemsstat bör inrätta en 
nationell Etiasenhet som är huvudansvarig 

(15) Varje medlemsstat bör inrätta en 
nationell Etias-enhet som är huvudansvarig 
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för att bedöma och besluta huruvida 
resetillstånd ska utfärdas eller nekas. Etias 
nationella enheter bör samarbeta 
sinsemellan och med Europol i syfte att 
bedöma ansökningarna. Etias nationella 
enhet bör bedriva verksamhet dygnet runt, 
sju dagar i veckan.

för att bedöma och besluta huruvida 
resetillstånd ska utfärdas, nekas, 
annulleras eller återkallas. Etias 
nationella enheter bör samarbeta 
sinsemellan och med Europol i syfte att 
bedöma ansökningarna. Etias nationella 
enhet bör bedriva verksamhet dygnet runt, 
sju dagar i veckan.

Or. fr

Ändringsförslag 203
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att nå sina mål bör Etias 
tillhandahålla ett elektroniskt 
ansökningsformulär där sökanden ska 
lämna uppgifter om sin identitet, 
resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, 
sin ställning som familjemedlem till en 
EU-medborgare eller en 
tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri 
rörlighet utan uppehållstillstånd, om 
sökanden är underårig, den ansvariga 
personens identitet samt ange om han eller 
hon dömts till fängelsestraff på över fem 
år för motiv med anknytning till terrorism 
eller varit närvarande i krigsdrabbade 
områden.

Or. fr
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Ändringsförslag 204
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) För att nå sina mål bör Etias 
tillhandahålla ett elektroniskt 
ansökningsformulär där sökanden ska 
lämna uppgifter om sin identitet, 
resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, 
sin ställning som familjemedlem till en 
EU-medborgare eller en 
tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri 
rörlighet utan uppehållstillstånd, om 
sökanden är underårig, den ansvariga 
personens identitet samt svar på ett antal 
bakgrundsfrågor 
(kriminalregisteruppgifter, närvaro i 
krigsdrabbade områden).

Or. en

Ändringsförslag 205
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 206
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att nå sina mål bör Etias 
tillhandahålla ett elektroniskt 

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

ansökningsformulär där sökanden ska 
lämna uppgifter om sin identitet, 
resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, 
sin ställning som familjemedlem till en 
EU-medborgare eller en 
tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri 
rörlighet utan uppehållstillstånd, om 
sökanden är underårig, den ansvariga 
personens identitet samt svar på ett antal 
bakgrundsfrågor 
(kriminalregisteruppgifter, närvaro i 
krigsdrabbade områden, beslut om 
återsändande till gränsen/beordran att 
lämna territoriet).

Or. en

Ändringsförslag 207
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att nå sina mål bör Etias 
tillhandahålla ett elektroniskt 
ansökningsformulär där sökanden ska 
lämna uppgifter om sin identitet, 
resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, 
utbildning och aktuell sysselsättning, sin 
ställning som familjemedlem till en EU-
medborgare eller en tredjelandsmedborgare 
som åtnjuter fri rörlighet utan 
uppehållstillstånd, om sökanden är 
underårig, den ansvariga personens 
identitet samt svar på ett antal 

(16) För att nå sina mål bör Etias 
tillhandahålla ett elektroniskt 
ansökningsformulär där sökanden ska 
lämna uppgifter om sin identitet, 
resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, 
utbildning och aktuell sysselsättning, sin 
ställning som familjemedlem till en EU-
medborgare eller en tredjelandsmedborgare 
som åtnjuter fri rörlighet utan ett sådant 
uppehållskort som avses i direktiv
2004/38/EG eller uppehållstillstånd enligt 
förordning (EG) nr 1030/2002, om 
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bakgrundsfrågor (huruvida sökanden lider 
av en sådan sjukdom med epidemisk 
potential som definieras i 
Världshälsoorganisationens internationella 
hälsostadga eller några andra 
infektionssjukdomar eller smittsamma 
parasitsjukdomar, 
kriminalregisteruppgifter, närvaro i 
krigsdrabbade områden, beslut om 
återsändande till gränsen/beordran att 
lämna territoriet). Åtkomst till de sökandes 
hälsorelaterade uppgifter bör endast tillåtas 
för att avgöra om de utgör ett hot mot 
folkhälsan.

sökanden är underårig, den ansvariga 
personens identitet samt svar på ett antal 
bakgrundsfrågor (särskilt huruvida 
sökanden lider av en sådan sjukdom med 
epidemisk potential som definieras i 
Världshälsoorganisationens internationella 
hälsostadga eller några andra 
infektionssjukdomar eller smittsamma 
parasitsjukdomar, 
kriminalregisteruppgifter, närvaro i 
krigsdrabbade områden, beslut om 
återsändande till gränsen/beordran att 
lämna territoriet). Åtkomst till de sökandes 
hälsorelaterade uppgifter bör endast tillåtas 
för att avgöra om de utgör ett hot mot 
folkhälsan.

Or. fr

Ändringsförslag 208
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att nå sina mål bör Etias 
tillhandahålla ett elektroniskt 
ansökningsformulär där sökanden ska 
lämna uppgifter om sin identitet, 
resehandling, hemvist, kontaktuppgifter, 
utbildning och aktuell sysselsättning, sin 
ställning som familjemedlem till en EU-
medborgare eller en tredjelandsmedborgare 
som åtnjuter fri rörlighet utan 
uppehållstillstånd, om sökanden är 
underårig, den ansvariga personens 
identitet samt svar på ett antal 
bakgrundsfrågor (huruvida sökanden lider 
av en sådan sjukdom med epidemisk 
potential som definieras i 
Världshälsoorganisationens internationella 
hälsostadga eller några andra 
infektionssjukdomar eller smittsamma 
parasitsjukdomar, 
kriminalregisteruppgifter, närvaro i 

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

i krigsdrabbade områden, inreseförbud, 
beslut om återsändande till 
gränsen/beordran att lämna territoriet). 
Åtkomst till de sökandes hälsorelaterade 
uppgifter bör endast tillåtas för att avgöra 
om de utgör ett hot mot folkhälsan.

Or. fr

Ändringsförslag 209
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att slutföra ansökan bör 
alla sökande som är över 18 år vara 
skyldiga att betala en avgift. Betalningen 
bör förvaltas av en bank eller en finansiell 
intermediär. De uppgifter som krävs för 
att garantera den elektroniska 
betalningen bör endast tillhandahållas 
den bank eller den finansiella intermediär 
som utför den finansiella transaktionen 
och utgör inte en del av uppgifterna i 
Etias.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 210
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att slutföra ansökan bör 
alla sökande som är över 18 år vara 
skyldiga att betala en avgift. Betalningen 
bör förvaltas av en bank eller en finansiell 
intermediär. De uppgifter som krävs för 
att garantera den elektroniska 

utgår
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betalningen bör endast tillhandahållas 
den bank eller den finansiella intermediär 
som utför den finansiella transaktionen 
och utgör inte en del av uppgifterna i 
Etias.

Or. en

Ändringsförslag 211
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att slutföra ansökan bör alla 
sökande som är över 18 år vara skyldiga att 
betala en avgift. Betalningen bör förvaltas 
av en bank eller en finansiell intermediär. 
De uppgifter som krävs för att garantera 
den elektroniska betalningen bör endast 
tillhandahållas den bank eller den 
finansiella intermediär som utför den 
finansiella transaktionen och utgör inte en 
del av uppgifterna i Etias.

(18) I syfte att slutföra ansökan bör alla 
sökande som är över 18 år vara skyldiga att 
betala en avgift. Vissa kategorier av 
sökande, såsom studenter, forskare och 
unga företrädare för icke-statliga 
organisationer, bör undantas från 
skyldigheten att betala denna avgift.
Betalningen bör förvaltas av en bank eller 
en finansiell intermediär. De uppgifter som 
krävs för att garantera den elektroniska 
betalningen bör endast tillhandahållas den 
bank eller den finansiella intermediär som 
utför den finansiella transaktionen och 
utgör inte en del av uppgifterna i Etias.

Or. en

Ändringsförslag 212
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att slutföra ansökan bör alla 
sökande som är över 18 år vara skyldiga att 
betala en avgift. Betalningen bör förvaltas 
av en bank eller en finansiell intermediär. 

(18) I syfte att slutföra ansökan bör alla 
sökande som är över 12 år, förutom de som 
omfattas av någon av de kategorier av 
sökande för vilka avgiften för 
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De uppgifter som krävs för att garantera 
den elektroniska betalningen bör endast 
tillhandahållas den bank eller den 
finansiella intermediär som utför den 
finansiella transaktionen och utgör inte en 
del av uppgifterna i Etias.

resetillståndet inte ska tas ut, vara 
skyldiga att betala en avgift för 
resetillstånd. Betalningen bör förvaltas av 
en bank eller en finansiell intermediär. De 
uppgifter som krävs för att garantera den 
elektroniska betalningen bör endast 
tillhandahållas den bank eller den 
finansiella intermediär som utför den 
finansiella transaktionen och utgör inte en 
del av uppgifterna i Etias.

Or. fr

Ändringsförslag 213
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I syfte att slutföra ansökan bör alla 
sökande som är över 18 år vara skyldiga att 
betala en avgift. Betalningen bör förvaltas 
av en bank eller en finansiell intermediär. 
De uppgifter som krävs för att garantera 
den elektroniska betalningen bör endast 
tillhandahållas den bank eller den 
finansiella intermediär som utför den 
finansiella transaktionen och utgör inte en 
del av uppgifterna i Etias.

(18) I syfte att slutföra ansökan bör alla 
sökande som är över 12 år vara skyldiga att 
betala en avgift. Betalningen bör förvaltas 
av en bank eller en finansiell intermediär. 
De uppgifter som krävs för att garantera 
den elektroniska betalningen bör endast 
tillhandahållas den bank eller den 
finansiella intermediär som utför den 
finansiella transaktionen och utgör inte en 
del av uppgifterna i Etias.

Or. fr

Ändringsförslag 214
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De flesta resetillstånd bör utfärdas 
inom några minuter men för ett begränsat 
antal tillstånd kan det ta upp till 72

(19) Resetillstånd bör utfärdas 
automatiskt inom en tidsfrist som förutom 
i undantagsfall inte får utsträckas till 48
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timmar. I undantagsfall, om sökanden 
underrättas om att ytterligare information 
eller dokumentation krävs, kan 
förfarandet pågå i upp till två veckor.

timmar. I alla händelser bör denna 
tidsfrist aldrig löpa längre än till det 
datum som omöjliggör resan.

Or. fr

Ändringsförslag 215
Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De flesta resetillstånd bör utfärdas 
inom några minuter men för ett begränsat 
antal tillstånd kan det ta upp till 72 
timmar. I undantagsfall, om sökanden 
underrättas om att ytterligare information 
eller dokumentation krävs, kan förfarandet 
pågå i upp till två veckor.

(19) De flesta resetillstånd bör utfärdas 
inom några minuter men för ett begränsat 
antal tillstånd kan det i undantagsfall ta 
längre tid, om sökanden underrättas om att 
ytterligare information eller dokumentation 
krävs.

Or. fr

Ändringsförslag 216
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De flesta resetillstånd bör utfärdas 
inom några minuter men för ett begränsat 
antal tillstånd kan det ta upp till 72 timmar. 
I undantagsfall, om sökanden underrättas 
om att ytterligare information eller 
dokumentation krävs, kan förfarandet pågå 
i upp till två veckor.

(19) De flesta resetillstånd bör utfärdas 
inom några minuter men för ett begränsat 
antal tillstånd kan det ta upp till 72 timmar. 
I undantagsfall, om sökanden underrättas 
om att ytterligare information eller 
dokumentation krävs, kan förfarandet pågå 
i upp till 17 arbetsdagar.

Or. en
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Ändringsförslag 217
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De flesta resetillstånd bör utfärdas 
inom några minuter men för ett begränsat 
antal tillstånd kan det ta upp till 72 timmar. 
I undantagsfall, om sökanden underrättas 
om att ytterligare information eller 
dokumentation krävs, kan förfarandet pågå 
i upp till två veckor.

(19) De flesta resetillstånd bör utfärdas 
inom några minuter men för ett begränsat 
antal tillstånd kan det ta upp till 48 timmar. 
I undantagsfall, om sökanden underrättas 
om att ytterligare information eller 
dokumentation krävs, kan förfarandet pågå 
i upp till en vecka.

Or. en

Ändringsförslag 218
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det bör under alla omständigheter 
vara möjligt att när som helst lämna in en 
ansökan vid alla typer av yttre 
unionsgränser.

Or. fr

Ändringsförslag 219
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) De personuppgifter som sökanden 
tillhandahåller bör behandlas av Etias 
endast för att på förhand kontrollera 
huruvida villkoren i förordning (EU) 
2016/39924 är uppfyllda och för att bedöma 

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

om sökandens inresa i unionen kan 
innebära risk för säkerheten i unionen.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 220
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) De personuppgifter som sökanden 
tillhandahåller bör behandlas av Etias 
endast för att på förhand kontrollera 
huruvida villkoren i förordning (EU) 
2016/399 är uppfyllda och för att bedöma 
om sökandens inresa i unionen kan 
innebära risk för säkerheten i unionen.

_________________

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

Or. en

Ändringsförslag 221
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________

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

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

Or. en

Ändringsförslag 222
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________ _________________

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

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

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.

Ändringsförslag 223
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) En bedömning av sådana risker kan 
inte utföras utan att behandla de 
personuppgifter som förtecknas i skäl 16. 
Varje personuppgift i ansökan bör jämföras 
med de uppgifter som finns i ett register, en 
akt eller en registrering i ett 
informationssystem (Schengens 
informationssystem (SIS), Interpols 
databas över stulna och förkomna 
resehandlingar). De kategorier av 
personuppgifter som används för 
jämförelser bör begränsas till de 
uppgiftskategorier som förekommer i de 
informationssystem där sökningar görs.

Or. fr
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Motivering

Övergripande ändringsförslag enligt vilket hänvisningar till ”Etias bevakningslistor eller 
särskilda riskindikatorer”stryks i hela texten.

Ändringsförslag 224
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 225
Gérard Deprez, Louis Michel
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Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 226
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Jämförelsen bör äga rum 
automatiskt. När en sådan jämförelse visar 
att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger 
mellan en personuppgift eller en 
kombination av dessa i ansökningarna och 
ett register, en akt eller en registrering i de 

(22) Jämförelsen bör äga rum 
automatiskt. När en sådan jämförelse visar 
att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger 
mellan en personuppgift eller en 
kombination av dessa i ansökningarna och 
ett register, en akt eller en registrering i de 
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ovannämnda informationssystemen eller 
med personuppgifter i Etias 
bevakningslista eller med riskindikatorer, 
bör ansökan behandlas manuellt av en 
operatör i Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som uppgivits som första 
inreseland. Den bedömning som görs av 
Etias nationella enhet bör leda till ett beslut 
om att utfärda eller neka resetillståndet.

ovannämnda informationssystemen, bör 
ansökan behandlas manuellt av en operatör 
i Etias nationella enhet i den medlemsstat 
som uppgivits som första inreseland. Den 
bedömning som görs av Etias nationella
enhet bör leda till ett beslut om att utfärda 
eller neka resetillståndet. Detta 
kompletterande förfarande bör inte under 
några omständigheter ta mer än två 
veckor och tidsfristen bör aldrig löpa 
längre än till det datum som omöjliggör 
resan.

Or. fr

Ändringsförslag 227
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Jämförelsen bör äga rum 
automatiskt. När en sådan jämförelse visar 
att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger 
mellan en personuppgift eller en 
kombination av dessa i ansökningarna och 
ett register, en akt eller en registrering i de 
ovannämnda informationssystemen eller 
med personuppgifter i Etias 
bevakningslista eller med riskindikatorer,
bör ansökan behandlas manuellt av en 
operatör i Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som uppgivits som första 
inreseland. Den bedömning som görs av 
Etias nationella enhet bör leda till ett beslut 
om att utfärda eller neka resetillståndet.

(22) Jämförelsen bör äga rum 
automatiskt. När en sådan jämförelse visar 
att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger 
mellan en personuppgift eller en 
kombination av dessa i ansökningarna och 
ett register, en akt eller en registrering i de 
ovannämnda informationssystemen bör 
ansökan behandlas manuellt av en operatör 
i Etias nationella enhet i den medlemsstat 
som uppgivits som första inreseland. Den 
bedömning som görs av Etias nationella 
enhet bör leda till ett beslut om att utfärda 
eller neka resetillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 228
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Förslag till förordning
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Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Jämförelsen bör äga rum 
automatiskt. När en sådan jämförelse visar 
att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger 
mellan en personuppgift eller en 
kombination av dessa i ansökningarna och 
ett register, en akt eller en registrering i de 
ovannämnda informationssystemen eller 
med personuppgifter i Etias 
bevakningslista eller med riskindikatorer, 
bör ansökan behandlas manuellt av en 
operatör i Etias nationella enhet i den
medlemsstat som uppgivits som första 
inreseland. Den bedömning som görs av 
Etias nationella enhet bör leda till ett beslut 
om att utfärda eller neka resetillståndet.

(22) Jämförelsen bör äga rum 
automatiskt. När en sådan jämförelse visar 
att en motsvarighet (en ”träff”) föreligger 
mellan en personuppgift eller en 
kombination av dessa i ansökningarna och 
ett register, en akt eller en registrering i de 
ovannämnda informationssystemen eller 
med personuppgifter i Etias 
bevakningslista eller med riskindikatorer, 
bör ansökan behandlas manuellt av en 
operatör i Etias nationella enhet i den
ansvariga medlemsstaten. Den bedömning 
som görs av Etias nationella enhet bör leda 
till ett beslut om att utfärda eller neka 
resetillståndet.

Or. en

Motivering

Denna förordning bör föreskriva ett mer jämnt fördelat ansvar mellan medlemsstaternas 
nationella enheter i enlighet med ändringsförslaget till artikel 22.1.

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

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Om en ”träff” i Interpols 
informationssystem (databasen över 
stulna och förkomna resehandlingar och 
databasen för resehandlingar som är 
föremål för ett meddelande) uppkommer 
genom den automatiska behandlingen bör 
centralenheten utföra en särskild kontroll 
före den manuella behandlingen, för att 
kontrollera träffens riktighet och skälen 
till att resenärens resehandling 
registrerats i ett av Interpols 



AM\1135863SV.docx 51/163 PE609.321v02-00

SV

informationssystem. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att undvika konsekvenser av vissa registreringar från 
tredjeländer som kan vara grundade på andra skäl än vad informationssystemet syftar till 
(t.ex. registrering av politiska motståndare), vilket vore diskriminerande för personen i fråga.

Ändringsförslag 230
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 231
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Sökande som nekas resetillstånd 
bör ha effektiv rätt att överklaga beslutet. 
Överklagande bör ges in i den medlemsstat 
som fattade beslut om ansökan, i enlighet 
med den medlemsstatens nationella 
lagstiftning, även om sökanden inte 
befinner sig på unionens territorium 
under detta förfarande. De sökande bör 
ha rätt till nödvändiga skyddsåtgärder 
med avseende på principerna om skydd av 
personer och respekt för de 
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grundläggande rättigheterna enligt 
definitionerna i unionsrätten och 
internationell rätt och i synnerhet ha rätt 
till åtkomst, rättelse, radering och 
prövning, särskilt rätten till rättsmedel 
och oberoende offentliga myndigheters 
övervakning av behandlingen. I denna 
förordning respekteras därför de 
grundläggande rättigheterna och iakttas 
de principer som erkänns i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, Genèvekonventionen från 
1951, Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till värdighet (artikel 1 i stadgan), 
förbudet mot slaveri och tvångsarbete 
(artikel 5 i stadgan), rätten till frihet och 
säkerhet (artikel 6 i stadgan), rätten till 
asyl, respekten för privatlivet och 
familjelivet (artikel 7 i stadgan), rätten till 
familjeåterförening, rätten till hälsa, 
skyddet av personuppgifter (artikel 8 i 
stadgan), rätten till icke-diskriminering 
(artikel 21 i stadgan), barnets rättigheter 
(artikel 24 i stadgan), äldres rättigheter 
(artikel 25 i stadgan), rätten för personer 
med funktionshinder (artikel 26 i stadgan) 
och rätten till ett effektivt rättsmedel 
(artikel 47 i stadgan).

Or. fr

Ändringsförslag 232
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Sökande som nekas resetillstånd 
bör ha rätt till ett effektivt rättsmedel.
Rättsmedel bör ges in i den medlemsstat 
som fattade beslut om ansökan, i enlighet 
med den medlemsstatens nationella 
lagstiftning, som bör inbegripa möjlighet 
till rättsmedel.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 234
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att 
göra det möjligt att jämföra de uppgifter 
som registrerats i en ansökningsakt i 
Etias centralsystem med särskilda 
riskindikatorer som tyder på tidigare 
fastställda risker för säkerheten, för 
irreguljär migration eller hot mot 
folkhälsan. De kriterier som används för 
att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens 
ras, etniska ursprung, politiska 

utgår
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åskådning, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, fackföreningstillhörighet, 
sexualliv eller sexuella läggning.

Or. en

Ändringsförslag 235
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att 
göra det möjligt att jämföra de uppgifter 
som registrerats i en ansökningsakt i 
Etias centralsystem med särskilda 
riskindikatorer som tyder på tidigare 
fastställda risker för säkerheten, för 
irreguljär migration eller hot mot 
folkhälsan. De kriterier som används för 
att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens 
ras, etniska ursprung, politiska 
åskådning, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, fackföreningstillhörighet, 
sexualliv eller sexuella läggning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 236
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
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centralsystem med särskilda riskindikatorer 
som tyder på tidigare fastställda risker för 
säkerheten, för irreguljär migration eller 
hot mot folkhälsan. De kriterier som 
används för att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens ras, 
etniska ursprung, politiska åskådning, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.

centralsystem med särskilda riskindikatorer 
som tyder på tidigare fastställda risker för 
säkerheten, för irreguljär migration eller 
hot mot folkhälsan. De kriterier som 
används för att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens ras, 
etniska ursprung, politiska åskådning, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning. Etias nationella enhet i 
den ansvariga medlemsstaten får aldrig 
fatta beslut enbart med hänvisning till en 
träff som grundar sig på de särskilda 
riskindikatorerna. Etias nationella enhet i 
den ansvariga medlemsstaten gör i 
samtliga fall en bedömning av migrations-
och säkerhetsrisker samt hot mot 
folkhälsan.

Or. fr

Ändringsförslag 237
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centralsystem med särskilda 
riskindikatorer som tyder på tidigare 
fastställda risker för säkerheten, för 
irreguljär migration eller hot mot 
folkhälsan. De kriterier som används för 
att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens ras, 
etniska ursprung, politiska åskådning, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centralsystem och ovannämnda databaser, 
och bör under inga omständigheter grundas 
på sökandens ras, etniska ursprung, 
politiska åskådning, religiösa eller 
filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.
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Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centralsystem med särskilda riskindikatorer 
som tyder på tidigare fastställda risker för 
säkerheten, för irreguljär migration eller 
hot mot folkhälsan. De kriterier som 
används för att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens ras, 
etniska ursprung, politiska åskådning,
religiösa eller filosofiska övertygelse,
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centralsystem med särskilda riskindikatorer 
som tyder på tidigare fastställda risker för 
säkerheten eller för irreguljär migration. 
De kriterier som används för att fastställa 
de särskilda riskindikatorerna bör under 
inga omständigheter grundas på sökandens 
kön, ras, hudfärg, etniska eller sociala
ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politiska 
åskådning eller andra åsikter, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuella 
läggning.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 239
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
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registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centralsystem med särskilda riskindikatorer 
som tyder på tidigare fastställda risker för 
säkerheten, för irreguljär migration eller 
hot mot folkhälsan. De kriterier som 
används för att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens ras, 
etniska ursprung, politiska åskådning, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.

registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centralsystem med särskilda riskindikatorer 
som tyder på tidigare fastställda risker för 
säkerheten, för olaglig migration eller hot 
mot folkhälsan. De kriterier som används 
för att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens ras, 
etniska ursprung, politiska åskådning, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.

Or. en

Ändringsförslag 240
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centralsystem med särskilda riskindikatorer 
som tyder på tidigare fastställda risker för 
säkerheten, för irreguljär migration eller 
hot mot folkhälsan. De kriterier som 
används för att fastställa de särskilda 
riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens ras, 
etniska ursprung, politiska åskådning, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.

(25) Sökreglerna bör användas för att 
analysera ansökningsakten genom att göra 
det möjligt att jämföra de uppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centralsystem med särskilda riskindikatorer 
som tyder på tidigare fastställda risker för 
säkerheten eller hot mot folkhälsan. De 
kriterier som används för att fastställa de 
särskilda riskindikatorerna bör under inga 
omständigheter grundas på sökandens ras, 
etniska ursprung, politiska åskådning, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
fackföreningstillhörighet, sexualliv eller 
sexuella läggning.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.
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Ändringsförslag 241
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det bör inrättas en bevakningslista 
för Etias för att identifiera kopplingar 
mellan uppgifter i en Etiasansökningsakt 
och uppgifter som rör personer som 
misstänks ha begått ett grovt brott eller 
terroristbrott eller avseende vilka det finns 
faktiska indikationer på eller rimliga skäl 
att anta att de kommer att begå ett grovt 
brott eller terroristbrott. Etias 
bevakningslista bör ingå i de uppgifter 
som Europol behandlar i enlighet med 
artikel 18.2 a i förordning (EU) 2016/794 
och Europols integrerade 
datahanteringskoncept varigenom den 
förordningen genomförs. När 
medlemsstaterna tillhandahåller Europol 
information bör de kunna fastställa för 
vilket eller vilka syften den ska behandlas, 
och ha möjlighet att begränsa denna 
behandling till Etias bevakningslista.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 242
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det bör inrättas en bevakningslista 
för Etias för att identifiera kopplingar 
mellan uppgifter i en Etiasansökningsakt 
och uppgifter som rör personer som 
misstänks ha begått ett grovt brott eller 
terroristbrott eller avseende vilka det finns 
faktiska indikationer på eller rimliga skäl 
att anta att de kommer att begå ett grovt 

utgår
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brott eller terroristbrott. Etias 
bevakningslista bör ingå i de uppgifter 
som Europol behandlar i enlighet med 
artikel 18.2 a i förordning (EU) 2016/794 
och Europols integrerade 
datahanteringskoncept varigenom den 
förordningen genomförs. När 
medlemsstaterna tillhandahåller Europol 
information bör de kunna fastställa för 
vilket eller vilka syften den ska behandlas, 
och ha möjlighet att begränsa denna 
behandling till Etias bevakningslista.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det bör inrättas en bevakningslista 
för Etias för att identifiera kopplingar 
mellan uppgifter i en Etiasansökningsakt 
och uppgifter som rör personer som 
misstänks ha begått ett grovt brott eller 
terroristbrott eller avseende vilka det finns 
faktiska indikationer på eller rimliga skäl 
att anta att de kommer att begå ett grovt 
brott eller terroristbrott. Etias 
bevakningslista bör ingå i de uppgifter som 
Europol behandlar i enlighet med artikel 
18.2 a i förordning (EU) 2016/794 och 
Europols integrerade 
datahanteringskoncept varigenom den 
förordningen genomförs. När 
medlemsstaterna tillhandahåller Europol 
information bör de kunna fastställa för 
vilket eller vilka syften den ska behandlas, 
och ha möjlighet att begränsa denna 
behandling till Etias bevakningslista.

(26) Det bör inrättas en bevakningslista 
för Etias för att identifiera kopplingar 
mellan uppgifter i en Etiasansökningsakt 
och uppgifter som rör personer som 
misstänks ha begått eller deltagit i ett grovt 
brott eller terroristbrott. Etias 
bevakningslista bör ingå i de uppgifter som 
Europol behandlar i enlighet med artikel 
18.2 a i förordning (EU) 2016/794 och 
Europols integrerade 
datahanteringskoncept varigenom den 
förordningen genomförs. När 
medlemsstaterna tillhandahåller Europol 
information bör de kunna fastställa för 
vilket eller vilka syften den ska behandlas, 
och ha möjlighet att begränsa denna 
behandling till Etias bevakningslista.

Or. en
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Ändringsförslag 244
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det bör inrättas en bevakningslista 
för Etias för att identifiera kopplingar 
mellan uppgifter i en Etiasansökningsakt 
och uppgifter som rör personer som 
misstänks ha begått ett grovt brott eller 
terroristbrott eller avseende vilka det finns 
faktiska indikationer på eller rimliga skäl 
att anta att de kommer att begå ett grovt 
brott eller terroristbrott. Etias 
bevakningslista bör ingå i de uppgifter som 
Europol behandlar i enlighet med artikel 
18.2 a i förordning (EU) 2016/794 och 
Europols integrerade 
datahanteringskoncept varigenom den 
förordningen genomförs. När 
medlemsstaterna tillhandahåller Europol 
information bör de kunna fastställa för 
vilket eller vilka syften den ska behandlas, 
och ha möjlighet att begränsa denna 
behandling till Etias bevakningslista.

(26) Det bör inrättas en bevakningslista 
för Etias för att identifiera kopplingar 
mellan uppgifter i en Etiasansökningsakt 
och uppgifter som rör personer som 
misstänks ha begått eller varit delaktiga i
ett grovt brott eller terroristbrott eller 
avseende vilka det finns faktiska 
indikationer på eller rimliga skäl att anta att 
de kommer att begå ett grovt brott eller 
terroristbrott. Etias bevakningslista bör 
ingå i de uppgifter som Europol behandlar i 
enlighet med artikel 18.2 a i förordning 
(EU) 2016/794 och Europols integrerade 
datahanteringskoncept varigenom den 
förordningen genomförs. När 
medlemsstaterna tillhandahåller Europol 
information bör de kunna fastställa för 
vilket eller vilka syften den ska behandlas, 
och ha möjlighet att begränsa denna 
behandling till Etias bevakningslista.

Or. fr

Ändringsförslag 245
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram, nya mönster för den 
irreguljära migrationen och hot mot 
folkhälsan kräver en effektiv respons och 
måste bekämpas med moderna metoder. 
Eftersom dessa metoder innebär att stora 

utgår
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mängder personuppgifter behandlas, bör 
lämpliga skyddsåtgärder införas för att se 
till att intrång i rätten till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
begränsas till vad som är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 246
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram, nya mönster för den 
irreguljära migrationen och hot mot 
folkhälsan kräver en effektiv respons och 
måste bekämpas med moderna metoder. 
Eftersom dessa metoder innebär att stora 
mängder personuppgifter behandlas, bör 
lämpliga skyddsåtgärder införas för att se 
till att intrång i rätten till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
begränsas till vad som är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle.

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram kräver en effektiv respons 
och måste hanteras med moderna metoder. 
Eftersom dessa metoder innebär att stora 
mängder personuppgifter behandlas, bör 
lämpliga skyddsåtgärder införas för att se 
till att intrång i rätten till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
begränsas till vad som är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle. Dessa moderna 
metoder bör inte under några 
omständigheter påverka de rättigheter 
som berörda parter har enligt 
internationell rätt.

Or. fr

Ändringsförslag 247
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram, nya mönster för den 
irreguljära migrationen och hot mot 

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram kräver en effektiv respons 
och måste bekämpas med moderna 
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folkhälsan kräver en effektiv respons och 
måste bekämpas med moderna metoder. 
Eftersom dessa metoder innebär att stora 
mängder personuppgifter behandlas, bör 
lämpliga skyddsåtgärder införas för att se 
till att intrång i rätten till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
begränsas till vad som är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle.

metoder. Eftersom dessa metoder innebär 
att stora mängder personuppgifter 
behandlas, bör lämpliga skyddsåtgärder 
införas för att se till att intrång i rätten till 
skydd av privatlivet och skydd av 
personuppgifter begränsas till vad som är 
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 248
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram, nya mönster för den 
irreguljära migrationen och hot mot 
folkhälsan kräver en effektiv respons och 
måste bekämpas med moderna metoder. 
Eftersom dessa metoder innebär att stora 
mängder personuppgifter behandlas, bör 
lämpliga skyddsåtgärder införas för att se 
till att intrång i rätten till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
begränsas till vad som är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle.

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram, nya mönster för den olagliga
migrationen och hot mot folkhälsan kräver 
en effektiv respons och måste bekämpas 
med moderna metoder. Eftersom dessa 
metoder innebär att stora mängder 
personuppgifter behandlas, bör lämpliga 
skyddsåtgärder införas för att se till att 
intrång i rätten till skydd av privatlivet och 
skydd av personuppgifter begränsas till vad 
som är nödvändigt i ett demokratiskt 
samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 249
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram, nya mönster för den 

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram och nya mönster för hot mot 
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irreguljära migrationen och hot mot 
folkhälsan kräver en effektiv respons och 
måste bekämpas med moderna metoder. 
Eftersom dessa metoder innebär att stora 
mängder personuppgifter behandlas, bör 
lämpliga skyddsåtgärder införas för att se 
till att intrång i rätten till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
begränsas till vad som är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle.

folkhälsan kräver en effektiv respons och 
måste bekämpas med moderna metoder. 
Eftersom dessa metoder innebär att stora 
mängder personuppgifter behandlas, bör 
lämpliga skyddsåtgärder införas för att se 
till att intrång i rätten till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
begränsas till vad som är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.

Ändringsförslag 250
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram, nya mönster för den 
irreguljära migrationen och hot mot 
folkhälsan kräver en effektiv respons och 
måste bekämpas med moderna metoder. 
Eftersom dessa metoder innebär att stora 
mängder personuppgifter behandlas, bör 
lämpliga skyddsåtgärder införas för att se 
till att intrång i rätten till skydd av 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
begränsas till vad som är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle.

(27) Nya säkerhetsrisker som fortsätter 
att växa fram och nya mönster för hot 
genom den irreguljära migrationen kräver 
en effektiv respons och måste bekämpas 
med moderna metoder. Eftersom dessa 
metoder innebär att stora mängder 
personuppgifter behandlas, bör lämpliga 
skyddsåtgärder införas för att se till att 
intrång i rätten till skydd av privatlivet och 
skydd av personuppgifter begränsas till vad 
som är nödvändigt i ett demokratiskt 
samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 251
Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Personuppgifterna i Etias bör därför 
skyddas; enbart behörig personal bör ha 
åtkomst till dem och de bör inte under 
några omständigheter användas för att fatta 
beslut som grundas på någon form av 
diskriminering. De personuppgifter som 
lagras bör förvaras säkert i eu-LISA:s 
lokaler i unionen.

(28) Personuppgifterna i Etias bör därför 
skyddas; och alltid överensstämma med 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, samt artikel 8 i den 
allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, enbart behörig personal bör 
ha åtkomst till dem, och garantera 
respekten för de grundläggande 
rättigheterna i allmänhet och, i synnerhet, 
rätten till privatliv, rätten till skydd av 
personuppgifter, samt asylrätten, rätten 
till familjeliv och familjeåterförening, 
rätten till hälsa, till mänsklig värdighet 
och till integritet för människor, och 
säkerställa skydd av utsatta personer och i 
synnerhet ensamma minderåriga. De bör 
ta hänsyn till eventuell utveckling av 
berörda personers situation, och de bör 
inte under några omständigheter användas 
för att fatta beslut som grundas på någon 
form av diskriminering. Dessutom bör de 
inte diskriminera personer på grund av 
kön, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. De bör inte motsätta sig berörda 
personers rätt att påtala kränkningar av 
sina rättigheter vid behörig domstol. De 
personuppgifter som lagras bör förvaras 
säkert i eu-LISA:s lokaler i unionen. 
Driften av Etias bör i sin helhet omfattas 
av regelbunden och oberoende 
granskning både på europeisk och 
nationell nivå av oberoende och behöriga 
europeiska och nationella myndigheter, 
däribland Europeiska 
datatillsynsmannen.

Or. fr
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Ändringsförslag 252
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör 
annulleras eller återkallas så fort det står 
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen eller 
borttappad bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 
skapat registreringen omedelbart 
informeras och återkalla resetillståndet. 
Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska 
nya inslag på Etias bevakningslista 
jämföras med de ansökningsakter som 
lagrats i Etias för att kontrollera om de 
motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så 
är fallet bör Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som är första inreseland 
bedöma träffen och, vid behov, återkalla 
resetillståndet. Det bör också vara möjligt 
att återkalla resetillståndet på sökandens 
begäran.

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör 
annulleras eller återkallas så fort det står 
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen eller 
borttappad bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 
skapat registreringen omedelbart 
informeras och återkalla resetillståndet. Det 
bör också vara möjligt att återkalla 
resetillståndet på sökandens begäran.

Or. en

Ändringsförslag 253
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör (29) Ett utfärdat resetillstånd bör ses 
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annulleras eller återkallas så fort det står
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen eller 
borttappad bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 
skapat registreringen omedelbart 
informeras och återkalla resetillståndet.
Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska 
nya inslag på Etias bevakningslista 
jämföras med de ansökningsakter som 
lagrats i Etias för att kontrollera om de 
motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så 
är fallet bör Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som är första inreseland 
bedöma träffen och, vid behov, återkalla 
resetillståndet. Det bör också vara möjligt 
att återkalla resetillståndet på sökandens 
begäran.

över och vid behov annulleras eller 
återkallas så fort det kan stå klart att 
villkoren för utfärdandet inte var eller inte 
längre är uppfyllda. Särskilt när det skapas 
en ny SIS-registrering för en inresa som 
nekats eller för en resehandling som 
rapporterats som stulen eller borttappad bör 
SIS informera Etias, som i sin tur bör 
kontrollera om den nya registreringen 
motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är 
fallet bör Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som har skapat registreringen 
omedelbart informeras och genomföra en 
översyn av resetillståndet. Det bör också 
vara möjligt att återkalla resetillståndet på 
sökandens begäran.

Or. fr

Ändringsförslag 254
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör 
annulleras eller återkallas så fort det står 
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen eller 
borttappad bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör 
annulleras eller återkallas så fort det står 
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen eller 
borttappad bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 
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skapat registreringen omedelbart 
informeras och återkalla resetillståndet. 
Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska 
nya inslag på Etias bevakningslista 
jämföras med de ansökningsakter som 
lagrats i Etias för att kontrollera om de 
motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är 
fallet bör Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som är första inreseland 
bedöma träffen och, vid behov, återkalla 
resetillståndet. Det bör också vara möjligt
att återkalla resetillståndet på sökandens 
begäran.

skapat registreringen omedelbart 
informeras och, förutom i undantagsfall i 
fråga om en medlemsstats nationella 
säkerhet, återkalla resetillståndet. Enligt ett 
liknande tillvägagångssätt ska nya inslag 
på Etias bevakningslista jämföras med de 
ansökningsakter som lagrats i Etias för att 
kontrollera om de motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som är 
första inreseland bedöma träffen och, vid 
behov, återkalla resetillståndet. Det bör 
också vara möjligt att återkalla 
resetillståndet på sökandens begäran.

Or. fr

Ändringsförslag 255
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör 
annulleras eller återkallas så fort det står 
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen eller
borttappad bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 
skapat registreringen omedelbart 
informeras och återkalla resetillståndet. 
Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska 
nya inslag på Etias bevakningslista 
jämföras med de ansökningsakter som 
lagrats i Etias för att kontrollera om de 
motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är 
fallet bör Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som är första inreseland
bedöma träffen och, vid behov, återkalla 

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör 
annulleras eller återkallas så fort det står 
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen, borttappad 
eller ogiltig, bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 
skapat registreringen omedelbart 
informeras och återkalla resetillståndet. 
Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska 
nya inslag på Etias bevakningslista 
jämföras med de ansökningsakter som 
lagrats i Etias för att kontrollera om de 
motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är 
fallet bör Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som fört in de nya 
uppgifterna bedöma träffen och, vid 
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resetillståndet. Det bör också vara möjligt 
att återkalla resetillståndet på sökandens 
begäran.

behov, återkalla resetillståndet. Det bör 
också vara möjligt att återkalla 
resetillståndet på sökandens begäran.

Or. fr

Ändringsförslag 256
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör 
annulleras eller återkallas så fort det står 
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen eller 
borttappad bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 
skapat registreringen omedelbart 
informeras och återkalla resetillståndet. 
Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska 
nya inslag på Etias bevakningslista 
jämföras med de ansökningsakter som 
lagrats i Etias för att kontrollera om de 
motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är 
fallet bör Etias nationella enhet i den 
medlemsstat som är första inreseland
bedöma träffen och, vid behov, återkalla 
resetillståndet. Det bör också vara möjligt 
att återkalla resetillståndet på sökandens 
begäran.

(29) Ett utfärdat resetillstånd bör 
annulleras eller återkallas så fort det står 
klart att villkoren för utfärdandet inte var 
eller inte längre är uppfyllda. Särskilt när 
det skapas en ny SIS-registrering för en 
inresa som nekats eller för en resehandling 
som rapporterats som stulen eller 
borttappad bör SIS informera Etias, som i 
sin tur bör kontrollera om den nya 
registreringen motsvarar ett giltigt 
resetillstånd. Om så är fallet bör Etias 
nationella enhet i den medlemsstat som har 
skapat registreringen omedelbart 
informeras och återkalla resetillståndet. 
Enligt ett liknande tillvägagångssätt ska 
nya inslag på Etias bevakningslista 
jämföras med de ansökningsakter som 
lagrats i Etias för att kontrollera om de 
motsvarar ett giltigt resetillstånd. Om så är 
fallet bör Etias nationella enhet i den 
ansvariga medlemsstaten bedöma träffen 
och, vid behov, återkalla resetillståndet. 
Det bör också vara möjligt att återkalla 
resetillståndet på sökandens begäran.

Or. en

Motivering

Denna förordning bör föreskriva ett mer jämnt fördelat ansvar mellan medlemsstaternas 
nationella enheter i enlighet med ändringsförslaget till artikel 22.1.
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Ändringsförslag 257
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Om en medlemsstat i undantagsfall 
anser det nödvändigt att låta en 
tredjelandsmedborgare resa in i statens 
territorium av humanitära skäl, av hänsyn 
till nationella intressen eller på grund av 
internationella förpliktelser, bör den ha 
möjlighet att utfärda ett tillfälligt 
resetillstånd med begränsad territoriell 
giltighet, som gäller under högst 180 
dagar från utfärdandedatumet eller 90 
dagar från den första inresa som gjorts på 
grundval av tillståndet. Detta tillstånd kan 
i undantagsfall gälla för flera andra 
medlemsstaters territorier, förutsatt att 
dessa medlemsstaters nationella enheter 
gett sitt samtycke.

Or. fr

Ändringsförslag 258
Helga Stevens

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE609.321v02-00 70/163 AM\1135863SV.docx

SV

skydd utgör inte humanitära skäl inom 
ramen för beviljande av resetillstånd med 
begränsad territoriell giltighet.

Or. nl

Ändringsförslag 259
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Om det i undantagsfall är
nödvändigt att låta en 
tredjelandsmedborgare resa av humanitära 
skäl, av hänsyn till nationella intressen 
eller på grund av internationella 
förpliktelser, bör det vara möjligt att 
utfärda ett tillfälligt resetillstånd med 
begränsad territoriell giltighet.

Or. en

Ändringsförslag 260
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Om det i undantagsfall är
nödvändigt att låta en 
tredjelandsmedborgare resa av humanitära 
skäl, av hänsyn till nationella intressen 
eller på grund av internationella 
förpliktelser, bör det vara möjligt att för 
tredjelandsmedborgaren utfärda ett 
tillfälligt resetillstånd med begränsad 
territoriell giltighet.

Or. fr



AM\1135863SV.docx 71/163 PE609.321v02-00

SV

Ändringsförslag 261
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Före ombordstigning bör 
transportörer som bedriver luft- och 
sjötrafik samt transportörer som ansvarar 
för grupptransporter med buss vara 
skyldiga att kontrollera om resenärerna har 
alla de resehandlingar som krävs för inresa 
till medlemsstaternas territorium enligt 
Schengenkonventionen25. Detta bör 
omfatta kontroll av att resenärerna har 
giltigt resetillstånd. Transportörerna bör 
inte ha åtkomst till själva Etias-akten. En 
säker internetuppkoppling, inklusive 
möjlighet att använda mobila tekniska 
lösningar, bör göra det möjligt för 
transportörerna att utföra denna kontroll
med hjälp av uppgifterna i 
resehandlingarna.

(31) Före ombordstigning bör 
transportörer som bedriver luft- och 
sjötrafik samt transportörer som ansvarar 
för grupptransporter med buss vara 
skyldiga att kontrollera om resenärerna har 
alla de resehandlingar som krävs för inresa 
till medlemsstaternas territorium enligt 
Schengenkonventionen25. Detta bör 
omfatta kontroll av att resenärerna har 
giltigt resetillstånd, och i de fall där det rör 
sig om resetillstånd med begränsad 
territoriell giltighet; kontroll av det eller 
de territorier till vilka den sökande har 
rätt att resa. Transportörerna bör inte ha 
åtkomst till själva Etias-akten. En säker 
uppkoppling, inklusive möjlighet att 
använda mobila tekniska lösningar, bör 
göra det möjligt för transportörerna att 
skicka en förfrågan till Etias centrala 
system med hjälp av uppgifterna i 
resehandlingarna.

_________________ _________________

25 Tillämpningskonventionen till 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och Franska 
republiken om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna.

25 Tillämpningskonventionen till
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och Franska 
republiken om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna.

Or. fr

Ändringsförslag 262
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Före ombordstigning bör 
transportörer som bedriver luft- och 
sjötrafik samt transportörer som ansvarar 
för grupptransporter med buss vara 
skyldiga att kontrollera om resenärerna 
har alla de resehandlingar som krävs för 
inresa till medlemsstaternas territorium 
enligt Schengenkonventionen25. Detta bör 
omfatta kontroll av att resenärerna har 
giltigt resetillstånd. Transportörerna bör 
inte ha åtkomst till själva Etias-akten. En 
säker internetuppkoppling, inklusive 
möjlighet att använda mobila tekniska 
lösningar, bör göra det möjligt för 
transportörerna att utföra denna kontroll 
med hjälp av uppgifterna i 
resehandlingarna.

(31) Före ombordstigning bör 
transportörer som bedriver luft- och 
sjötrafik samt internationella transportörer 
som ansvarar för grupptransporter med 
buss vara skyldiga att kontrollera att 
resenärerna har giltigt resetillstånd. Själva
Etias-akten bör inte vara tillgänglig för 
operatörerna. En säker 
internetuppkoppling, inklusive möjlighet 
att använda mobila tekniska lösningar, bör 
göra det möjligt för transportörerna att 
utföra denna kontroll med hjälp av 
uppgifterna i resehandlingarna.

_________________

25 Tillämpningskonventionen till 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och 
Franska republiken om gradvis 
avskaffande av kontroller vid de 
gemensamma gränserna.

Or. fr

Ändringsförslag 263
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Före ombordstigning bör 
transportörer som bedriver luft- och 
sjötrafik samt transportörer som ansvarar 
för grupptransporter med buss vara 
skyldiga att kontrollera om resenärerna har 
alla de resehandlingar som krävs för 
inresa till medlemsstaternas territorium 

(31) Före ombordstigning bör 
transportörer som bedriver luft- och 
sjötrafik samt transportörer som ansvarar 
för grupptransporter med buss vara
skyldiga att kontrollera om resenärerna har 
resetillstånd. Transportörerna bör inte ha 
åtkomst till själva Etias-akten. En säker 
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enligt Schengenkonventionen25. Detta bör 
omfatta kontroll av att resenärerna har 
giltigt resetillstånd. Transportörerna bör 
inte ha åtkomst till själva Etias-akten. En 
säker internetuppkoppling, inklusive 
möjlighet att använda mobila tekniska 
lösningar, bör göra det möjligt för 
transportörerna att utföra denna kontroll
med hjälp av uppgifterna i 
resehandlingarna.

internetuppkoppling, inklusive möjlighet 
att använda mobila tekniska lösningar, bör 
göra det möjligt för transportörerna att 
säkerställa tillståndets giltighet med hjälp 
av uppgifterna i resehandlingarna. 
Avsaknad av resetillstånd bör inte utgöra 
tillräcklig orsak för att vägra 
ombordstigning, särskilt när personen är 
tvungen att resa oförutsett eller/och 
skyndsamt, och det bör vara möjligt att 
lämna in ansökan vid ankomst till 
inresemedlemsstatens gräns.

_________________

25 Tillämpningskonventionen till 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och 
Franska republiken om gradvis 
avskaffande av kontroller vid de 
gemensamma gränserna.

Or. fr

Ändringsförslag 264
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Före ombordstigning bör 
transportörer som bedriver luft- och 
sjötrafik samt transportörer som ansvarar 
för grupptransporter med buss vara 
skyldiga att kontrollera om resenärerna har 
alla de resehandlingar som krävs för inresa 
till medlemsstaternas territorium enligt 
Schengenkonventionen25. Detta bör 
omfatta kontroll av att resenärerna har 
giltigt resetillstånd. Transportörerna bör 
inte ha åtkomst till själva Etias-akten. En 
säker internetuppkoppling, inklusive 
möjlighet att använda mobila tekniska 
lösningar, bör göra det möjligt för 
transportörerna att utföra denna kontroll 

(31) Före ombordstigning bör 
transportörer som bedriver lufttrafik vara 
skyldiga att kontrollera om resenärerna har 
alla de resehandlingar som krävs för inresa 
till medlemsstaternas territorium enligt 
Schengenkonventionen25. Detta bör 
omfatta kontroll av att resenärerna har 
giltigt resetillstånd. Transportörerna bör 
inte ha åtkomst till själva Etias-akten. En 
säker internetuppkoppling, inklusive
möjlighet att använda mobila tekniska 
lösningar, bör göra det möjligt för 
transportörerna att utföra denna kontroll 
med hjälp av uppgifterna i 
resehandlingarna.



PE609.321v02-00 74/163 AM\1135863SV.docx

SV

med hjälp av uppgifterna i 
resehandlingarna.

_________________ _________________

25 Tillämpningskonventionen till 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och Franska 
republiken om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna.

25 Tillämpningskonventionen till 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och Franska 
republiken om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 265
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I syfte att följa de reviderade 
villkoren för inresa bör 
gränskontrolltjänstemännen kontrollera om 
resenären har ett giltigt resetillstånd. Under 
standardförfarandet för gränskontroll bör 
gränskontrolltjänstemannen elektroniskt 
avläsa uppgifterna i resehandlingen. Denna 
åtgärd bör leda till en sökning i olika 
databaser, vilket föreskrivs i kodexen om 
Schengengränserna, inbegripet en sökning i 
Etias som bör tillhandahålla aktuell status 
för resetillståndet. 
Gränskontrolltjänstemannen bör inte ha 
åtkomst till själva Etias-akten vid 
gränskontroller. Om giltigt resetillstånd 
saknas, bör gränskontrolltjänstemannen 
neka inresa och avsluta 
gränskontrollförfarandet i enlighet med 
detta. Om det finns ett giltigt resetillstånd, 
bör gränskontrolltjänstemannen fatta beslut 
om att tillåta eller neka inresa.

(32) I syfte att följa de reviderade 
villkoren för inresa bör 
gränskontrolltjänstemännen kontrollera om 
resenären har ett giltigt resetillstånd. Under 
standardförfarandet för gränskontroll bör 
gränskontrolltjänstemannen elektroniskt 
avläsa uppgifterna i resehandlingen. Denna 
åtgärd bör leda till en sökning i olika 
databaser, vilket föreskrivs i kodexen om 
Schengengränserna, inbegripet en sökning i 
Etias som bör tillhandahålla aktuell status 
för resetillståndet, och i de fall där det rör 
sig om resetillstånd med begränsad 
territoriell giltighet; kontroll av det eller 
de territorier till vilka den sökande har 
rätt att resa. Gränskontrolltjänstemannen 
bör inte ha åtkomst till själva Etias-akten 
vid gränskontroller, utan endast till 
relevanta kompletterande uppgifter för 
fördjupade kontroller som eventuellt 
införts av Etias nationella enhet för att 
underlätta gränskontrollen. Om giltigt 
resetillstånd saknas, bör 
gränskontrolltjänstemannen neka inresa 
och avsluta gränskontrollförfarandet i 
enlighet med detta. Om det finns ett giltigt 
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resetillstånd, bör 
gränskontrolltjänstemannen fatta beslut om 
att tillåta eller neka inresa.

Or. fr

Ändringsförslag 266
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I syfte att följa de reviderade 
villkoren för inresa bör 
gränskontrolltjänstemännen kontrollera om 
resenären har ett giltigt resetillstånd. Under 
standardförfarandet för gränskontroll bör 
gränskontrolltjänstemannen elektroniskt 
avläsa uppgifterna i resehandlingen. Denna 
åtgärd bör leda till en sökning i olika 
databaser, vilket föreskrivs i kodexen om 
Schengengränserna, inbegripet en sökning i 
Etias som bör tillhandahålla aktuell status 
för resetillståndet. 
Gränskontrolltjänstemannen bör inte ha 
åtkomst till själva Etias-akten vid 
gränskontroller. Om giltigt resetillstånd 
saknas, bör gränskontrolltjänstemannen 
neka inresa och avsluta 
gränskontrollförfarandet i enlighet med 
detta. Om det finns ett giltigt resetillstånd, 
bör gränskontrolltjänstemannen fatta beslut 
om att tillåta eller neka inresa.

(32) I syfte att följa de reviderade 
villkoren för inresa bör 
gränskontrolltjänstemännen kontrollera om 
resenären har ett giltigt resetillstånd. Under 
standardförfarandet för gränskontroll bör 
gränskontrolltjänstemannen elektroniskt 
avläsa uppgifterna i resehandlingen. Denna 
åtgärd bör leda till en sökning i olika 
databaser, vilket föreskrivs i kodexen om 
Schengengränserna, inbegripet en sökning i 
Etias som bör tillhandahålla aktuell status 
för resetillståndet. 
Gränskontrolltjänstemannen bör inte ha 
åtkomst till själva Etias-akten vid 
gränskontroller. Om giltigt resetillstånd 
saknas, bör gränskontrolltjänstemannen se 
till att resenären beger sig till angiven 
plats för att lämna in en ansökan eller ta 
reda på om han eller hon kan resa in i 
territoriet på grundval av ett tillstånd med 
begränsad territoriell giltighet eller av 
andra orsaker. Om det finns ett giltigt 
resetillstånd, bör 
gränskontrolltjänstemannen fatta beslut om 
att tillåta eller neka inresa.

Or. fr

Ändringsförslag 267
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I syfte att följa de reviderade 
villkoren för inresa bör 
gränskontrolltjänstemännen kontrollera om 
resenären har ett giltigt resetillstånd. Under 
standardförfarandet för gränskontroll bör 
gränskontrolltjänstemannen elektroniskt 
avläsa uppgifterna i resehandlingen. Denna 
åtgärd bör leda till en sökning i olika 
databaser, vilket föreskrivs i kodexen om 
Schengengränserna, inbegripet en sökning i 
Etias som bör tillhandahålla aktuell status 
för resetillståndet. 
Gränskontrolltjänstemannen bör inte ha 
åtkomst till själva Etias-akten vid 
gränskontroller. Om giltigt resetillstånd 
saknas, bör gränskontrolltjänstemannen 
neka inresa och avsluta 
gränskontrollförfarandet i enlighet med 
detta. Om det finns ett giltigt resetillstånd, 
bör gränskontrolltjänstemannen fatta beslut 
om att tillåta eller neka inresa.

(32) I syfte att följa de reviderade 
villkoren för inresa bör 
gränskontrolltjänstemännen kontrollera om 
resenären har ett giltigt resetillstånd. Under 
standardförfarandet för gränskontroll bör 
gränskontrolltjänstemannen elektroniskt 
avläsa uppgifterna i resehandlingen. Denna 
åtgärd bör leda till en sökning i olika 
databaser, vilket föreskrivs i kodexen om 
Schengengränserna, inbegripet en sökning i 
Etias som bör tillhandahålla aktuell status 
för resetillståndet. 
Gränskontrolltjänstemannen bör vid 
gränskontroller ha åtkomst till vissa data i 
Etias-registret, för att effektivt kunna 
utföra sina arbetsuppgifter. Om giltigt 
resetillstånd saknas, bör 
gränskontrolltjänstemannen neka inresa 
och avsluta gränskontrollförfarandet i 
enlighet med detta. Om det finns ett giltigt 
resetillstånd, bör 
gränskontrolltjänstemannen fatta beslut om 
att tillåta eller neka inresa.

Or. fr

Ändringsförslag 268
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Med tanke på att innehav av ett 
giltigt resetillstånd utgör villkor för inresa 
och vistelse för vissa kategorier av 
tredjelandsmedborgare, bör 
medlemsstaternas 
invandringsmyndigheter kunna söka i 
Etias centrala system. Medlemsstaternas 
invandringsmyndigheter bör få åtkomst 
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till vissa uppgifter som är lagrade i Etias 
centrala system, särskilt i 
återsändandesyften. De bör kunna söka i 
Etias centrala system med hjälp av de 
uppgifter som finns i det maskinläsbara 
fältet på en resehandling, utan att 
använda särskild teknisk utrustning.

Or. fr

Ändringsförslag 269
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I kampen mot terroristbrott och 
andra grova brott och på grund av de 
kriminella nätverkens globalisering är det 
av största vikt att de brottsbekämpande 
myndigheterna har den information de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter. Åtkomsten till uppgifter i 
Informationssystemet för viseringar (VIS) 
för brottsbekämpande ändamål har redan 
visat sig vara till hjälp för att utredarna 
ska kunna göra betydande framsteg i 
ärenden som rör människohandel, 
terrorism och olaglig narkotikahandel. 
Informationssystemet för viseringar 
innehåller inte uppgifter om 
tredjelandsmedborgare som är befriade 
från viseringskrav.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 270
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I kampen mot terroristbrott och 
andra grova brott och på grund av de 
kriminella nätverkens globalisering är det 
av största vikt att de brottsbekämpande 
myndigheterna har den information de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter. Åtkomsten till uppgifter i 
Informationssystemet för viseringar (VIS) 
för brottsbekämpande ändamål har redan 
visat sig vara till hjälp för att utredarna 
ska kunna göra betydande framsteg i 
ärenden som rör människohandel, terrorism 
och olaglig narkotikahandel. 
Informationssystemet för viseringar 
innehåller inte uppgifter om 
tredjelandsmedborgare som är befriade 
från viseringskrav.

(33) Om de brottsbekämpande 
myndigheterna ska kunna ha rätt till 
åtkomst till så aktuell information som 
möjligt för att kunna utföra sina uppgifter i 
kampen mot terroristbrott och andra 
grova brott och göra framsteg i ärenden 
som rör människohandel, terrorism och 
olaglig narkotikahandel, är det absolut 
nödvändigt att denna åtkomst är 
oumbärlig och proportionerlig i 
förhållande till dessa arbetsuppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 271
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I kampen mot terroristbrott och 
andra grova brott och på grund av de 
kriminella nätverkens globalisering är det 
av största vikt att de brottsbekämpande 
myndigheterna har den information de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter. Åtkomsten till uppgifter i 
Informationssystemet för viseringar (VIS) 
för brottsbekämpande ändamål har redan 
visat sig vara till hjälp för att utredarna ska 
kunna göra betydande framsteg i ärenden 
som rör människohandel, terrorism och 
olaglig narkotikahandel. 
Informationssystemet för viseringar 
innehåller inte uppgifter om 
tredjelandsmedborgare som är befriade 
från viseringskrav.

(33) I kampen mot terroristbrott och 
andra grova brott och på grund av de 
kriminella nätverkens globalisering är det 
av största vikt att de brottsbekämpande 
myndigheterna har den information de 
behöver för att effektivt kunna utföra sina 
uppgifter. Åtkomsten till uppgifter i 
Informationssystemet för viseringar (VIS) 
för brottsbekämpande ändamål har redan 
visat sig vara till hjälp för att utredarna ska 
kunna göra betydande framsteg i ärenden 
som rör människohandel, utpressning för 
visering, terrorism, vapenhandel och 
olaglig narkotikahandel. 
Informationssystemet för viseringar 
innehåller inte uppgifter om 
tredjelandsmedborgare som är befriade 
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från viseringskrav.

Or. ro

Ändringsförslag 272
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

utgår
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domstolens rättspraxis, i synnerhet i målet 
Digital Rights Ireland28.

_________________

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 273
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

eller andra grova brott som avses i rådets 
rambeslut 2002/584/RIF27. I samband med 
en särskild utredning och för att säkra 
bevisning och uppgifter avseende en 
person som misstänks för att ha begått ett 
brott eller avseende ett brottsoffer, kan de 
brottsbekämpande myndigheterna behöva 
åtkomst till de uppgifter som genererats av 
Etias. Det kan också vara nödvändigt att 
identifiera gärningsmannen vid 
terroristbrott eller andra grova brott med 
hjälp av de uppgifter som lagras i Etias, 
särskilt när brådskande åtgärder krävs. 
Åtkomst till Etias för att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 

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

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

andra grova brott utgör ett intrång i den 
grundläggande rätten till skydd för 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
för människor vars personuppgifter 
behandlas i Etias. Uppgifterna i Etias bör 
därför lagras och göras tillgängliga för 
medlemsstaternas utsedda myndigheter och 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol) med förbehåll för principerna om 
nödvändighet, proportionalitet och 
ändamål och de strikta villkor som 
fastställs i denna förordning, så att 
åtkomsten begränsas till vad som är strikt 
nödvändigt för att förebygga, upptäcka och 
utreda terroristbrott och andra grova brott, i 
enlighet med de krav som fastställs i 
domstolens rättspraxis, i synnerhet i målet 
Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 274
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Det är nödvändigt att få åtkomst till 
informationen i Etias för att förhindra, 

(34) Åtkomst till informationen i Etias 
är en förutsättning för att kunna förebygga, 
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upptäcka eller utreda de terroristbrott som 
avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF26

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

upptäcka eller utreda de terroristbrott som 
avses i direktiv 2017/541/EU eller andra 
grova brott som avses i rådets rambeslut 
2002/584/RIF27. I samband med en särskild 
utredning och för att säkra bevisning och 
uppgifter avseende en person som 
misstänks för att ha begått ett allvarligt
brott eller avseende ett brottsoffer, kan de 
brottsbekämpande myndigheterna behöva 
åtkomst till de uppgifter som genererats av 
Etias. Det kan också vara nödvändigt att 
identifiera gärningsmannen vid 
terroristbrott eller andra grova brott med 
hjälp av de uppgifter som lagras i Etias, 
särskilt när brådskande åtgärder krävs. 
Åtkomst till Etias för att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 
andra grova brott utgör ett intrång i den 
grundläggande rätten till skydd för 
privatlivet och skydd av personuppgifter 
för människor vars personuppgifter 
behandlas i Etias. Uppgifterna i Etias bör 
därför lagras och göras tillgängliga för 
medlemsstaternas utsedda myndigheter och 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (nedan kallad 
Europol) med förbehåll för de strikta 
villkor som fastställs i denna förordning, så 
att åtkomsten begränsas till vad som är 
strikt nödvändigt för att förebygga, 
upptäcka och utreda terroristbrott och 
andra grova brott, i enlighet med de krav 
som fastställs i domstolens rättspraxis, i 
synnerhet i målet Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 
(EGT L 164, 22.6.2002, s. 6).
27 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 
13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder och överlämnande mellan 
medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, 
s. 1).

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

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

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

Ändringsförslag 275
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Åtkomst till uppgifter i Etias för att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott bör i 
synnerhet endast beviljas efter det att de 
behöriga myndigheterna har ingett en 
motiverad begäran med angivande av 
varför det är nödvändigt att få tillgång till 
uppgifterna. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att en sådan begäran om 
åtkomst till uppgifter som lagrats i Etias 
omfattas av en förhandskontroll av en 
domstol eller en myndighet som är 
fullständigt oberoende och opartisk och 
fri från direkt eller indirekt utomstående 
påverkan. I brådskande undantagsfall 
kan det dock vara viktigt att de behöriga 
myndigheterna omedelbart får tillgång till 
personuppgifter för att förhindra ett grovt 
brott eller för att åtala gärningsmännen. I 
sådana fall bör utlämningen av 
personuppgifter från Etias istället 
granskas så snart som möjligt efter det att 
de behöriga myndigheterna har beviljats 
åtkomst till sådana uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 276
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(35) Åtkomst till uppgifter i Etias för att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott bör i 
synnerhet endast beviljas efter det att de 
behöriga myndigheterna har ingett en 
motiverad begäran med angivande av 
varför det är nödvändigt att få tillgång till 
uppgifterna. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att en sådan begäran om 
åtkomst till uppgifter som lagrats i Etias 
omfattas av en förhandskontroll av en 
domstol eller en myndighet som är 
fullständigt oberoende och opartisk och fri 
från direkt eller indirekt utomstående 
påverkan. I brådskande undantagsfall kan 
det dock vara viktigt att de behöriga 
myndigheterna omedelbart får tillgång till 
personuppgifter för att förhindra ett grovt 
brott eller för att åtala gärningsmännen. I 
sådana fall bör utlämningen av 
personuppgifter från Etias istället granskas 
så snart som möjligt efter det att de 
behöriga myndigheterna har beviljats 
åtkomst till sådana uppgifter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 277
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Åtkomst till uppgifter i Etias för att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott bör i 
synnerhet endast beviljas efter det att de 
behöriga myndigheterna har ingett en 
motiverad begäran med angivande av 
varför det är nödvändigt att få tillgång till 
uppgifterna. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att en sådan begäran om 
åtkomst till uppgifter som lagrats i Etias 
omfattas av en förhandskontroll av en 
domstol eller en myndighet som är 

(35) Åtkomst till uppgifter i Etias för att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott bör i 
synnerhet endast beviljas efter det att de 
behöriga myndigheterna har ingett en 
motiverad begäran med angivande av 
varför det är nödvändigt att få tillgång till 
uppgifterna. I de fall där det är nödvändigt 
att de behöriga myndigheterna omedelbart 
får tillgång till personuppgifter som behövs
för att förhindra ett terroristbrott eller 
förhindra en överhängande fara i 
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fullständigt oberoende och opartisk och 
fri från direkt eller indirekt utomstående 
påverkan. I brådskande undantagsfall 
kan det dock vara viktigt att de behöriga 
myndigheterna omedelbart får tillgång till 
personuppgifter för att förhindra ett grovt 
brott eller för att åtala gärningsmännen. I 
sådana fall bör utlämningen av 
personuppgifter från Etias istället granskas 
så snart som möjligt efter det att de 
behöriga myndigheterna har beviljats 
åtkomst till sådana uppgifter.

samband med ett grovt brott eller för att 
åtala gärningsmännen, bör utlämningen av 
personuppgifter från Etias istället granskas 
så snart som möjligt efter det att de 
behöriga myndigheterna har beviljats 
åtkomst till sådana uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 278
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Det är därför nödvändigt att utse 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
som är behöriga att begära sådan åtkomst 
specifikt i syfte att förebygga, upptäcka 
eller utreda terroristbrott eller andra 
grova brott.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 279
Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Det är därför nödvändigt att utse 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
som är behöriga att begära sådan åtkomst 
specifikt i syfte att förebygga, upptäcka 
eller utreda terroristbrott eller andra grova 

(36) Det är därför nödvändigt att utse 
myndigheter i medlemsstaterna som är 
behöriga att begära sådan åtkomst specifikt 
i syfte att förebygga, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott.
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brott.

Or. fr

Ändringsförslag 280
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Etias nationella enheter bör 
utgöra en central åtkomstpunkt och bör 
kontrollera att villkoren för att begära 
åtkomst till Etias centrala system är 
uppfyllda i det konkreta aktuella fallet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 281
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Europol är navet för 
informationsutbytet i unionen och har en 
central roll i samarbetet mellan 
medlemsstaternas myndigheter i samband 
med utredningar av gränsöverskridande 
brottslighet och stöder brottsförebyggande 
åtgärder, analyser och utredningar i hela 
unionen. Följaktligen bör också Europol 
få åtkomst till Etias centrala system inom 
ramen för sina arbetsuppgifter och i 
enlighet med förordning (EU) 2016/79429

i särskilda fall när det är nödvändigt för 
att Europol ska kunna stödja och stärka 
medlemsstaternas arbete med att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott.

utgår
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_________________

29 EUT L 119, 4.5.2016, s. 132.

Or. fr

Ändringsförslag 282
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Europol är navet för 
informationsutbytet i unionen och har en 
central roll i samarbetet mellan 
medlemsstaternas myndigheter i samband 
med utredningar av gränsöverskridande 
brottslighet och stöder brottsförebyggande 
åtgärder, analyser och utredningar i hela 
unionen. Följaktligen bör också Europol 
få åtkomst till Etias centrala system inom 
ramen för sina arbetsuppgifter och i 
enlighet med förordning (EU) 2016/79429

i särskilda fall när det är nödvändigt för 
att Europol ska kunna stödja och stärka 
medlemsstaternas arbete med att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott.

utgår

_________________

29 EUT L 119, 4.5.2016, s. 132.

Or. en

Ändringsförslag 283
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Europol är navet för 
informationsutbytet i unionen Europol är 

(38) Europol har en central roll i 
samarbetet mellan medlemsstaternas 
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navet för informationsutbytet i unionen 
och har en central roll i samarbetet mellan 
medlemsstaternas myndigheter i samband 
med utredningar av gränsöverskridande 
brottslighet och stöder brottsförebyggande 
åtgärder, analyser och utredningar i hela 
unionen. Följaktligen bör också Europol få 
åtkomst till Etias centrala system inom 
ramen för sina arbetsuppgifter och i 
enlighet med förordning (EU) 2016/79429 i 
särskilda fall när det är nödvändigt för att 
Europol ska kunna stödja och stärka 
medlemsstaternas arbete med att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 
andra grova brott.

myndigheter och i samband med 
utredningar av gränsöverskridande 
brottslighet, och stöder brottsförebyggande 
åtgärder, analyser och utredningar i hela 
unionen. Följaktligen bör också Europol få 
åtkomst till Etias centrala system, mot 
motiverad begäran med angivande av 
varför det är nödvändigt att få tillgång till 
uppgifterna inom ramen för Europols
arbetsuppgifter och i enlighet med 
förordning (EU) 2016/79429 i särskilda fall 
när det är nödvändigt för att Europol ska 
kunna stödja och stärka medlemsstaternas 
arbete med att förhindra, upptäcka eller 
utreda terroristbrott eller andra grova brott.

_________________ _________________

29 EUT L 119, 4.5.2016, s. 132. 29 EUT L 119, 4.5.2016, s. 132.

Or. fr

Ändringsförslag 284
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att utesluta systematiska 
sökningar bör uppgifter som lagrats i 
Etias endast behandlas i specifika fall och 
endast när det är nödvändigt i syfte att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott. De 
utsedda myndigheterna och Europol bör 
endast begära åtkomst till Etias om de har 
rimliga skäl att anta att en sådan tillgång 
kommer att ge dem information är 
avgörande för att hjälpa dem att 
förhindra, upptäcka eller utreda ett 
terroristbrott eller ett annat grovt brott. De 
brottsbekämpande myndigheterna och 
Europol bör endast begära åtkomst till 
Etias om tidigare sökningar i 
medlemsstatens alla relevanta nationella 
databaser och Europols databaser inte 

utgår
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har tillhandahållit den information som 
begärs.

Or. en

Ändringsförslag 285
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att utesluta systematiska 
sökningar bör uppgifter som lagrats i Etias 
endast behandlas i specifika fall och endast 
när det är nödvändigt i syfte att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 
andra grova brott. De utsedda 
myndigheterna och Europol bör endast 
begära åtkomst till Etias om de har rimliga 
skäl att anta att en sådan tillgång kommer 
att ge dem information är avgörande för att 
hjälpa dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda ett terroristbrott eller ett annat grovt 
brott. De brottsbekämpande 
myndigheterna och Europol bör endast 
begära åtkomst till Etias om tidigare 
sökningar i medlemsstatens alla relevanta 
nationella databaser och Europols 
databaser inte har tillhandahållit den 
information som begärs.

(39) För att utesluta systematiska 
sökningar bör uppgifter som lagrats i Etias 
endast behandlas i specifika fall och endast 
när det är nödvändigt i syfte att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 
andra grova brott. De utsedda 
myndigheterna och Europol bör endast 
begära åtkomst till Etias om de har rimliga 
skäl att anta att en sådan tillgång kommer 
att ge dem information är avgörande för att 
hjälpa dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda ett terroristbrott eller ett annat grovt 
brott.

Or. fr

Ändringsförslag 286
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att utesluta systematiska 
sökningar bör uppgifter som lagrats i Etias 

(39) För att utesluta systematiska 
sökningar bör uppgifter som lagrats i Etias 
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endast behandlas i specifika fall och endast 
när det är nödvändigt i syfte att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 
andra grova brott. De utsedda 
myndigheterna och Europol bör endast 
begära åtkomst till Etias om de har rimliga
skäl att anta att en sådan tillgång kommer 
att ge dem information är avgörande för
att hjälpa dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda ett terroristbrott eller ett annat grovt 
brott. De brottsbekämpande myndigheterna 
och Europol bör endast begära åtkomst till 
Etias om tidigare sökningar i 
medlemsstatens alla relevanta nationella 
databaser och Europols databaser inte har 
tillhandahållit den information som begärs.

endast behandlas i specifika brådskande
fall och endast när det är nödvändigt i syfte 
att förhindra förestående terroristbrott eller 
andra grova brott. De utsedda 
myndigheterna bör endast begära åtkomst 
till Etias om de har motiverade skäl att anta 
att en sådan tillgång kommer att ge dem 
information som kommer att hjälpa dem att 
förhindra eller upptäcka ett förestående
terroristbrott eller ett annat grovt brott. De 
brottsbekämpande myndigheterna bör 
endast begära åtkomst till Etias om tidigare 
sökningar i medlemsstatens alla relevanta 
nationella databaser och EU-databaser inte 
har tillhandahållit den information som 
begärs.

Or. fr

Ändringsförslag 287
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att utesluta systematiska 
sökningar bör uppgifter som lagrats i Etias 
endast behandlas i specifika fall och endast 
när det är nödvändigt i syfte att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 
andra grova brott. De utsedda 
myndigheterna och Europol bör endast 
begära åtkomst till Etias om de har rimliga 
skäl att anta att en sådan tillgång kommer 
att ge dem information är avgörande för 
att hjälpa dem att förhindra, upptäcka eller 
utreda ett terroristbrott eller ett annat grovt 
brott. De brottsbekämpande myndigheterna 
och Europol bör endast begära åtkomst till 
Etias om tidigare sökningar i 
medlemsstatens alla relevanta nationella 
databaser och Europols databaser inte har 
tillhandahållit den information som begärs.

(39) För att utesluta systematiska 
sökningar bör uppgifter som lagrats i Etias 
endast behandlas i specifika fall och endast 
när det är nödvändigt i syfte att förhindra, 
upptäcka eller utreda terroristbrott eller 
andra grova brott. De utsedda 
myndigheterna och Europol bör endast 
begära åtkomst till Etias om det föreligger 
tillräckliga bevis för att anse att en sådan 
tillgång påtagligt kommer att bidra till att 
förhindra, upptäcka eller utreda ett 
terroristbrott eller ett annat grovt brott. De 
brottsbekämpande myndigheterna och 
Europol bör endast begära åtkomst till 
Etias om tidigare sökningar i 
medlemsstatens alla relevanta nationella 
databaser och Europols databaser inte har 
tillhandahållit den information som begärs.

Or. en
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Ändringsförslag 288
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför 
risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan är det 
nödvändigt att lagra personuppgifterna i 
fem år räknat från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet. I själva verket bör Etias 
förlita sig på korrekta preliminära 
bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för irreguljär 
migration, särskilt med hjälp av sökregler. 
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella 
riskbedömning och i största möjliga 
utsträckning minska förekomsten av 
träffar som inte motsvarar de verkliga 
riskerna (så kallade falska positiva 
resultat) måste de träffar som blir 
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 
population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 
resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista 
gången som resetillståndet faktiskt har 
använts. En lagringsperiod på fem år 
motsvarar lagringsperioden för en 
registrering i in- och utresesystemet med 
en beviljad inresa på grundval av ett 
Etias-resetillstånd eller en nekad inresa. 

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid.
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Synkroniseringen av lagringsperioderna 
säkerställer att både registreringen om 
inresan och det därtill kopplade 
resetillståndet lagras under samma 
tidsperiod och säkerställer en framtida 
driftskompatibilitet mellan Etias och in-
och utresesystemet. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna är nödvändig för att 
de behöriga myndigheterna ska kunna 
utföra den riskanalys som krävs enligt 
kodexen om Schengengränserna. Ett 
beslut om att neka, återkalla eller 
annullera ett resetillstånd kan tyda på att 
sökanden utgör en högre säkerhetsrisk 
eller en risk för irreguljär migration. Om 
ett sådant beslut har utfärdats bör 
lagringsperioden på fem år för de 
relaterade uppgifterna inledas dagen för 
utfärdandet för att Etias bättre ska kunna 
ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

Or. en

Ändringsförslag 289
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför risk 
för säkerheten, för irreguljär migration 
eller hot mot folkhälsan är det nödvändigt 
att lagra personuppgifterna i fem år räknat 
från den sista registreringen om sökanden i 
in- och utresesystemet. I själva verket bör 
Etias förlita sig på korrekta preliminära 

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför 
säkerhetsrisker är det nödvändigt att lagra 
personuppgifterna i två år räknat från den 
sista registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet, utan att överskrida 
resetillståndets giltighetstid. I själva verket 
bör Etias förlita sig på korrekta preliminära 
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bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för irreguljär 
migration, särskilt med hjälp av sökregler.
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella 
riskbedömning och i största möjliga 
utsträckning minska förekomsten av 
träffar som inte motsvarar de verkliga 
riskerna (så kallade falska positiva 
resultat) måste de träffar som blir
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 
population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 
resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista 
gången som resetillståndet faktiskt har 
använts. En lagringsperiod på fem år 
motsvarar lagringsperioden för en 
registrering i in- och utresesystemet med 
en beviljad inresa på grundval av ett 
Etias-resetillstånd eller en nekad inresa. 
Synkroniseringen av lagringsperioderna 
säkerställer att både registreringen om 
inresan och det därtill kopplade 
resetillståndet lagras under samma 
tidsperiod och säkerställer en framtida 
driftskompatibilitet mellan Etias och in-
och utresesystemet. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna är nödvändig för att 
de behöriga myndigheterna ska kunna 
utföra den riskanalys som krävs enligt 
kodexen om Schengengränserna. Ett 
beslut om att neka, återkalla eller 
annullera ett resetillstånd kan tyda på att 
sökanden utgör en högre säkerhetsrisk 
eller en risk för irreguljär migration. Om 
ett sådant beslut har utfärdats bör 
lagringsperioden på fem år för de 
relaterade uppgifterna inledas dagen för 
utfärdandet för att Etias bättre ska kunna 
ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

bedömningar av risker för säkerheten 
särskilt med hjälp av sökregler. Efter 
utgången av denna period bör 
personuppgifterna raderas.
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Or. fr

Ändringsförslag 290
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför 
risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan är det 
nödvändigt att lagra personuppgifterna i 
fem år räknat från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet. I själva verket bör Etias 
förlita sig på korrekta preliminära 
bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för irreguljär 
migration, särskilt med hjälp av sökregler. 
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella 
riskbedömning och i största möjliga 
utsträckning minska förekomsten av 
träffar som inte motsvarar de verkliga 
riskerna (så kallade falska positiva 
resultat) måste de träffar som blir 
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 
population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 
resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista 
gången som resetillståndet faktiskt har 
använts. En lagringsperiod på fem år 
motsvarar lagringsperioden för en 
registrering i in- och utresesystemet med 

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. Ett 
beslut om att neka, återkalla eller annullera 
ett resetillstånd kan tyda på att sökanden 
utgör en eventuell säkerhetsrisk. Om ett 
sådant beslut har utfärdats bör 
lagringsperioden på ett år för de relaterade 
uppgifterna inledas dagen för utfärdandet 
för att Etias bättre ska kunna ta hänsyn till 
den eventuella risk som sökanden utgör. 
Efter utgången av denna period bör 
personuppgifterna raderas.



AM\1135863SV.docx 95/163 PE609.321v02-00

SV

en beviljad inresa på grundval av ett 
Etias-resetillstånd eller en nekad inresa. 
Synkroniseringen av lagringsperioderna 
säkerställer att både registreringen om 
inresan och det därtill kopplade 
resetillståndet lagras under samma 
tidsperiod och säkerställer en framtida 
driftskompatibilitet mellan Etias och in-
och utresesystemet. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna är nödvändig för att 
de behöriga myndigheterna ska kunna 
utföra den riskanalys som krävs enligt 
kodexen om Schengengränserna. Ett 
beslut om att neka, återkalla eller annullera 
ett resetillstånd kan tyda på att sökanden 
utgör en högre säkerhetsrisk eller en risk 
för irreguljär migration. Om ett sådant 
beslut har utfärdats bör lagringsperioden på 
fem år för de relaterade uppgifterna inledas 
dagen för utfärdandet för att Etias bättre 
ska kunna ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför 
risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan är det 
nödvändigt att lagra personuppgifterna i 
fem år räknat från den sista 

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. Ett 
beslut om att neka, återkalla eller annullera 
ett resetillstånd kan tyda på att sökanden 
utgör en högre säkerhetsrisk eller en risk 
för irreguljär migration. Om ett sådant 
beslut har utfärdats bör lagringsperioden på 
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registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet. I själva verket bör Etias 
förlita sig på korrekta preliminära 
bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för irreguljär 
migration, särskilt med hjälp av sökregler. 
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella 
riskbedömning och i största möjliga 
utsträckning minska förekomsten av 
träffar som inte motsvarar de verkliga 
riskerna (så kallade falska positiva 
resultat) måste de träffar som blir 
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 
population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 
resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista 
gången som resetillståndet faktiskt har 
använts. En lagringsperiod på fem år 
motsvarar lagringsperioden för en 
registrering i in- och utresesystemet med 
en beviljad inresa på grundval av ett 
Etias-resetillstånd eller en nekad inresa. 
Synkroniseringen av lagringsperioderna 
säkerställer att både registreringen om 
inresan och det därtill kopplade 
resetillståndet lagras under samma 
tidsperiod och säkerställer en framtida 
driftskompatibilitet mellan Etias och in-
och utresesystemet. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna är nödvändig för att 
de behöriga myndigheterna ska kunna 
utföra den riskanalys som krävs enligt 
kodexen om Schengengränserna. Ett 
beslut om att neka, återkalla eller annullera 
ett resetillstånd kan tyda på att sökanden 
utgör en högre säkerhetsrisk eller en risk 
för irreguljär migration. Om ett sådant 
beslut har utfärdats bör lagringsperioden på 
fem år för de relaterade uppgifterna inledas 
dagen för utfärdandet för att Etias bättre 
ska kunna ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 

två år för de relaterade uppgifterna inledas 
dagen för utfärdandet för att Etias bättre 
ska kunna ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.
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raderas.

Or. en

Motivering

Att behålla hela Etiasansökan under fem år efter sökandens senaste inresa är inte motiverat 
och förefaller varken vara proportionerligt eller nödvändigt. Det krävs inte heller för att 
skapa förenlighet med in- och utresesystemet, eftersom den sökande behöver sitt giltiga Etias-
tillstånd för inresa. Datalagringsperioden bör i enlighet med EU-standarder begränsas så 
mycket som möjligt.

Ändringsförslag 292
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför risk 
för säkerheten, för irreguljär migration 
eller hot mot folkhälsan är det nödvändigt 
att lagra personuppgifterna i fem år räknat 
från den sista registreringen om sökanden
i in- och utresesystemet. I själva verket bör 
Etias förlita sig på korrekta preliminära 
bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för irreguljär 
migration, särskilt med hjälp av sökregler. 
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella riskbedömning 
och i största möjliga utsträckning minska 
förekomsten av träffar som inte motsvarar 
de verkliga riskerna (så kallade falska 
positiva resultat) måste de träffar som blir 
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 
population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför risk 
för säkerheten, för irreguljär migration 
eller hot mot folkhälsan är det nödvändigt 
att lagra personuppgifterna i fem år räknat 
från sökandens sista in- och utresepost i 
in- och utresesystemet. I själva verket bör 
Etias förlita sig på korrekta preliminära 
bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för irreguljär 
migration, särskilt med hjälp av sökregler. 
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella riskbedömning 
och i största möjliga utsträckning minska 
förekomsten av träffar som inte motsvarar 
de verkliga riskerna (så kallade falska 
positiva resultat) måste de träffar som blir 
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 
population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 
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resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista gången 
som resetillståndet faktiskt har använts. En 
lagringsperiod på fem år motsvarar 
lagringsperioden för en registrering i in-
och utresesystemet med en beviljad inresa 
på grundval av ett Etias-resetillstånd eller 
en nekad inresa. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna säkerställer att både 
registreringen om inresan och det därtill 
kopplade resetillståndet lagras under 
samma tidsperiod och säkerställer en 
framtida driftskompatibilitet mellan Etias 
och in- och utresesystemet. 
Synkroniseringen av lagringsperioderna är 
nödvändig för att de behöriga 
myndigheterna ska kunna utföra den 
riskanalys som krävs enligt kodexen om 
Schengengränserna. Ett beslut om att neka, 
återkalla eller annullera ett resetillstånd kan 
tyda på att sökanden utgör en högre 
säkerhetsrisk eller en risk för irreguljär 
migration. Om ett sådant beslut har 
utfärdats bör lagringsperioden på fem år 
för de relaterade uppgifterna inledas dagen 
för utfärdandet för att Etias bättre ska 
kunna ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den 
sökandes sista in- och utresepost i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista gången 
som resetillståndet faktiskt har använts. En 
lagringsperiod på fem år motsvarar 
lagringsperioden för en registrering i in-
och utresesystemet med en beviljad inresa 
på grundval av ett Etias-resetillstånd eller 
en nekad inresa. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna säkerställer att både in-
och utreseposten och det därtill kopplade 
resetillståndet lagras under samma 
tidsperiod och säkerställer en framtida 
driftskompatibilitet mellan Etias och in-
och utresesystemet. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna är nödvändig för att de 
behöriga myndigheterna ska kunna utföra 
den riskanalys som krävs enligt kodexen 
om Schengengränserna. Ett beslut om att 
neka, återkalla eller annullera ett 
resetillstånd kan tyda på att sökanden utgör 
en högre säkerhetsrisk, en risk för 
irreguljär migration eller ett hot mot 
folkhälsan. Om ett sådant beslut har 
utfärdats bör lagringsperioden på fem år 
för de relaterade uppgifterna inledas dagen 
för utfärdandet för att Etias bättre ska 
kunna ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

Or. fr

Ändringsförslag 293
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
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nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför risk 
för säkerheten, för irreguljär migration
eller hot mot folkhälsan är det nödvändigt 
att lagra personuppgifterna i fem år räknat 
från den sista registreringen om sökanden i 
in- och utresesystemet. I själva verket bör 
Etias förlita sig på korrekta preliminära 
bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för irreguljär 
migration, särskilt med hjälp av sökregler. 
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella riskbedömning 
och i största möjliga utsträckning minska 
förekomsten av träffar som inte motsvarar 
de verkliga riskerna (så kallade falska 
positiva resultat) måste de träffar som blir 
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 
population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 
resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista gången 
som resetillståndet faktiskt har använts. En 
lagringsperiod på fem år motsvarar 
lagringsperioden för en registrering i in-
och utresesystemet med en beviljad inresa 
på grundval av ett Etias-resetillstånd eller 
en nekad inresa. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna säkerställer att både 
registreringen om inresan och det därtill 
kopplade resetillståndet lagras under 
samma tidsperiod och säkerställer en 
framtida driftskompatibilitet mellan Etias 
och in- och utresesystemet. 
Synkroniseringen av lagringsperioderna är 
nödvändig för att de behöriga 
myndigheterna ska kunna utföra den 
riskanalys som krävs enligt kodexen om 
Schengengränserna. Ett beslut om att neka, 
återkalla eller annullera ett resetillstånd kan 
tyda på att sökanden utgör en högre 
säkerhetsrisk eller en risk för irreguljär 
migration. Om ett sådant beslut har 
utfärdats bör lagringsperioden på fem år 

nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om sökanden medför 
säkerhetsrisker och hot mot folkhälsan är 
det nödvändigt att lagra personuppgifterna 
i fem år räknat från den sista registreringen 
om sökanden i in- och utresesystemet. I 
själva verket bör Etias förlita sig på 
korrekta preliminära bedömningar av risker 
för säkerheten och hot mot folkhälsan, 
särskilt med hjälp av sökregler. För att ge 
en tillförlitlig grund för medlemsstaternas 
manuella riskbedömning och i största 
möjliga utsträckning minska förekomsten 
av träffar som inte motsvarar de verkliga 
riskerna (så kallade falska positiva resultat) 
måste de träffar som blir resultatet av 
sökregler som grundas på statistik från 
Etiasuppgifterna vara representativa för en 
tillräckligt bred population. Detta är inte 
möjligt enbart med utgångspunkt i 
uppgifterna i resetillstånden under deras 
giltighetstid. Lagringsperioden bör börja 
från den sista registreringen om sökanden i 
in- och utresesystemet eftersom det är sista 
gången som resetillståndet faktiskt har 
använts. En lagringsperiod på fem år 
motsvarar lagringsperioden för en 
registrering i in- och utresesystemet med 
en beviljad inresa på grundval av ett Etias-
resetillstånd eller en nekad inresa. 
Synkroniseringen av lagringsperioderna 
säkerställer att både registreringen om 
inresan och det därtill kopplade 
resetillståndet lagras under samma 
tidsperiod och säkerställer en framtida 
driftskompatibilitet mellan Etias och in-
och utresesystemet. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna är nödvändig för att de 
behöriga myndigheterna ska kunna utföra 
den riskanalys som krävs enligt kodexen 
om Schengengränserna. Ett beslut om att 
neka, återkalla eller annullera ett 
resetillstånd kan tyda på att sökanden utgör 
en högre säkerhetsrisk. Om ett sådant 
beslut har utfärdats bör lagringsperioden på 
fem år för de relaterade uppgifterna inledas 
dagen för utfärdandet för att Etias bättre 
ska kunna ta hänsyn till den högre risk som 
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för de relaterade uppgifterna inledas dagen 
för utfärdandet för att Etias bättre ska 
kunna ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.

Ändringsförslag 294
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför risk 
för säkerheten, för irreguljär migration 
eller hot mot folkhälsan är det nödvändigt 
att lagra personuppgifterna i fem år räknat 
från den sista registreringen om sökanden i 
in- och utresesystemet. I själva verket bör 
Etias förlita sig på korrekta preliminära 
bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för irreguljär
migration, särskilt med hjälp av sökregler. 
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella riskbedömning 
och i största möjliga utsträckning minska 
förekomsten av träffar som inte motsvarar 
de verkliga riskerna (så kallade falska 
positiva resultat) måste de träffar som blir 
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 

(40) De personuppgifter som registreras 
i Etias får inte lagras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för systemets 
ändamål. För att Etias ska fungera är det 
nödvändigt att lagra uppgifter om sökanden 
under resetillståndets giltighetstid. För att 
kunna bedöma om de sökande medför risk 
för säkerheten, för olaglig migration eller 
hot mot folkhälsan är det nödvändigt att 
lagra personuppgifterna i fem år räknat 
från den sista registreringen om sökanden i 
in- och utresesystemet. I själva verket bör 
Etias förlita sig på korrekta preliminära 
bedömningar av risker för säkerheten, hot 
mot folkhälsan och risk för olaglig
migration, särskilt med hjälp av sökregler. 
För att ge en tillförlitlig grund för 
medlemsstaternas manuella riskbedömning 
och i största möjliga utsträckning minska 
förekomsten av träffar som inte motsvarar 
de verkliga riskerna (så kallade falska 
positiva resultat) måste de träffar som blir 
resultatet av sökregler som grundas på 
statistik från Etiasuppgifterna vara 
representativa för en tillräckligt bred 
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population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 
resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista gången 
som resetillståndet faktiskt har använts. En 
lagringsperiod på fem år motsvarar 
lagringsperioden för en registrering i in-
och utresesystemet med en beviljad inresa 
på grundval av ett Etias-resetillstånd eller 
en nekad inresa. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna säkerställer att både 
registreringen om inresan och det därtill 
kopplade resetillståndet lagras under 
samma tidsperiod och säkerställer en 
framtida driftskompatibilitet mellan Etias 
och in- och utresesystemet. 
Synkroniseringen av lagringsperioderna är 
nödvändig för att de behöriga 
myndigheterna ska kunna utföra den 
riskanalys som krävs enligt kodexen om 
Schengengränserna. Ett beslut om att neka, 
återkalla eller annullera ett resetillstånd kan 
tyda på att sökanden utgör en högre 
säkerhetsrisk eller en risk för irreguljär
migration. Om ett sådant beslut har 
utfärdats bör lagringsperioden på fem år 
för de relaterade uppgifterna inledas dagen 
för utfärdandet för att Etias bättre ska 
kunna ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

population. Detta är inte möjligt enbart 
med utgångspunkt i uppgifterna i 
resetillstånden under deras giltighetstid. 
Lagringsperioden bör börja från den sista 
registreringen om sökanden i in- och 
utresesystemet eftersom det är sista gången 
som resetillståndet faktiskt har använts. En 
lagringsperiod på fem år motsvarar 
lagringsperioden för en registrering i in-
och utresesystemet med en beviljad inresa 
på grundval av ett Etias-resetillstånd eller 
en nekad inresa. Synkroniseringen av 
lagringsperioderna säkerställer att både 
registreringen om inresan och det därtill 
kopplade resetillståndet lagras under 
samma tidsperiod och säkerställer en 
framtida driftskompatibilitet mellan Etias 
och in- och utresesystemet. 
Synkroniseringen av lagringsperioderna är 
nödvändig för att de behöriga 
myndigheterna ska kunna utföra den 
riskanalys som krävs enligt kodexen om 
Schengengränserna. Ett beslut om att neka, 
återkalla eller annullera ett resetillstånd kan 
tyda på att sökanden utgör en högre 
säkerhetsrisk eller en risk för olaglig
migration. Om ett sådant beslut har 
utfärdats bör lagringsperioden på fem år 
för de relaterade uppgifterna inledas dagen 
för utfärdandet för att Etias bättre ska 
kunna ta hänsyn till den högre risk som 
sökanden eventuellt utgör. Efter utgången 
av denna period bör personuppgifterna 
raderas.

Or. en

Ändringsförslag 295
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) eu-LISA bör basera utformningen, 
skapandet och utvecklandet av systemets 
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fysiska struktur, inklusive dess 
kommunikationsinfrastruktur, och de 
tekniska specifikationerna och 
vidareutvecklingen av dem vad gäller det 
centrala systemet, de enhetliga 
gränssnitten, den säkra 
kommunikationskanalen mellan in- och 
utresesystemets centrala system och VIS 
centrala system och 
kommunikationsinfrastrukturen på 
principerna om ”begränsning av 
ändamålet” och ”inbyggt integritetsskydd 
och skydd av uppgifter”. eu-LISA bör 
bland annat övervaka att samtliga 
användares användning av Etias är 
förenlig med bestämmelserna om skydd av 
uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 296
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/200130 är tillämplig 
på eu-LISA:s och Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyråns verksamhet när de 
utför sina arbetsuppgifter enligt denna 
förordning.

(42) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/200130 är tillämplig 
på eu-LISA:s, Europols och Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyråns 
verksamhet när de utför sina 
arbetsuppgifter enligt denna förordning.

_________________ _________________

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18
december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8,
12.1.2001, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18
december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8,
12.1.2001, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 297
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) [Förordning (EU) 2016/679]31 är 
tillämplig på medlemsstaternas 
behandling av personuppgifter vid 
tillämpningen av denna förordning, 
såvida inte behandlingen utförs av
medlemsstaternas utsedda myndigheter 
eller tillsynsmyndigheter i syfte att 
förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott.

(43) [Förordning (EU) 2016/679]31 är 
tillämplig när medlemsstaternas 
myndigheter behandlar personuppgifter 
som omfattas av direktiv (EU) 2016/680.

_________________ _________________

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning)

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning)

Or. fr

Ändringsförslag 298
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) [Förordning (EU) 2016/679]31 är 
tillämplig på medlemsstaternas behandling 
av personuppgifter vid tillämpningen av 
denna förordning, såvida inte behandlingen 
utförs av medlemsstaternas utsedda 
myndigheter eller tillsynsmyndigheter i 
syfte att förhindra, upptäcka eller utreda 
terroristbrott eller andra grova brott.

(43) [Förordning (EU) 2016/679]31 är 
tillämplig på medlemsstaternas behandling 
av personuppgifter vid tillämpningen av 
denna förordning, såvida inte behandlingen 
utförs av Etias nationella enheter i syfte 
att förhindra hot mot den allmänna 
säkerheten.
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_________________ _________________

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning).

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning).

Or. en

Ändringsförslag 299
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Den behandling av personuppgifter 
som utförs av medlemsstaternas 
myndigheter i syfte att förhindra, upptäcka 
eller utreda terroristbrott eller andra 
grova brott i enlighet med denna 
förordning bör omfattas av en standard för 
skydd av personuppgifter enligt deras 
nationella lagstiftning som står i 
överensstämmelse med [direktiv (EU) 
2016/680]32.

(44) Den behandling av personuppgifter 
som utförs av Etias nationella enheter i 
syfte att förhindra hot mot den allmänna 
säkerheten i enlighet med denna 
förordning bör omfattas av en standard för 
skydd av personuppgifter enligt deras 
nationella lagstiftning som står i 
överensstämmelse med [direktiv (EU) 
2016/680]32.

_________________ _________________

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF.

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF.

Or. en

Ändringsförslag 300
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Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS) och 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris). Denna driftskompatibilitet kan 
dock säkerställas fullt ut först när 
förslagen om inrättande av in- och 
utresesystemet33, Ecris34 och det 
omarbetade förslaget till 
Eurodacförordningen35 har antagits.

utgår

_________________

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
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2009/316/RIF.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av 
Eurodac för jämförelse av fingeravtryck 
för en effektiv tillämpning av [förordning 
(EU) nr 604/2013 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som är ansvarig för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd som 
en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon 
medlemsstat], för identifiering av 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer som vistas olagligt, och för när 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter och Europol begär 
jämförelser med Eurodacuppgifter för 
brottsbekämpande ändamål 
(omarbetning) COM(2016) 272 final.

Or. fr

Ändringsförslag 301
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol,
Schengens informationssystem (SIS) och 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris). Denna driftskompatibilitet kan 
dock säkerställas fullt ut först när 
förslagen om inrättande av in- och 
utresesystemet33, Ecris34 och det 
omarbetade förslaget till 

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, uppgifter från Europol och
Schengens informationssystem (SIS). 
Denna driftskompatibilitet kan dock 
säkerställas fullt ut först när förslaget om 
inrättande av in- och utresesystemet33 har 
antagits.
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Eurodacförordningen35 har antagits.

_________________ _________________

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
2009/316/RIF.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av 
Eurodac för jämförelse av fingeravtryck 
för en effektiv tillämpning av [förordning 
(EU) nr 604/2013 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som är ansvarig för att pröva 
en ansökan om internationellt skydd som 
en tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon 
medlemsstat], för identifiering av 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer som vistas olagligt, och för när 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter och Europol begär 
jämförelser med Eurodacuppgifter för 
brottsbekämpande ändamål 
(omarbetning) COM(2016) 272 final.

Or. en
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Ändringsförslag 302
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS) och 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris). Denna driftskompatibilitet kan 
dock säkerställas fullt ut först när förslagen 
om inrättande av in- och utresesystemet33, 
Ecris34 och det omarbetade förslaget till 
Eurodacförordningen35 har antagits.

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
europeiska informationssystem som Etias 
gör sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS) och 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris). Denna driftskompatibilitet kan 
dock säkerställas fullt ut först när förslagen 
om inrättande av in- och utresesystemet33, 
Ecris34 och det omarbetade förslaget till 
Eurodacförordningen35 har antagits.

_________________ _________________

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
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2009/316/RIF. 2009/316/RIF.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat], 
för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat], 
för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

Or. fr

Ändringsförslag 303
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS) och 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris). Denna driftskompatibilitet kan 
dock säkerställas fullt ut först när förslagen 
om inrättande av in- och utresesystemet33, 
Ecris34 och det omarbetade förslaget till 

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS), 
Eurodac och det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris). Denna 
driftskompatibilitet kan dock säkerställas 
fullt ut först när förslagen om inrättande av 
in- och utresesystemet33, Ecris34 och det 
omarbetade förslaget till 
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Eurodacförordningen35 har antagits. Eurodacförordningen35 har antagits.

_________________ _________________

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
2009/316/RIF.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
2009/316/RIF.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat], 
för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat], 
för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för irreguljär
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS) och 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris). Denna driftskompatibilitet kan 
dock säkerställas fullt ut först när förslagen 
om inrättande av in- och utresesystemet33, 
Ecris34 och det omarbetade förslaget till 
Eurodacförordningen35 har antagits.

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för olaglig
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS), 
Eurodac och det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris). Denna 
driftskompatibilitet kan dock säkerställas 
fullt ut först när förslagen om inrättande av 
in- och utresesystemet33, Ecris34 och det 
omarbetade förslaget till 
Eurodacförordningen35 har antagits.

_________________ _________________

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
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2009/316/RIF. 2009/316/RIF.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat] 
, för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat], 
för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

Or. en

Ändringsförslag 305
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS) och 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris). Denna driftskompatibilitet kan 
dock säkerställas fullt ut först när förslagen 
om inrättande av in- och utresesystemet33, 
Ecris34 och det omarbetade förslaget till 

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten eller hot mot 
folkhälsan krävs driftskompatibilitet 
mellan Etias informationssystem och de 
andra informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS), 
Eurodac och det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris). Denna 
driftskompatibilitet kan dock säkerställas 
fullt ut först när förslagen om inrättande av 
in- och utresesystemet33, Ecris34 och det 
omarbetade förslaget till 
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Eurodacförordningen35 har antagits. Eurodacförordningen35 har antagits.

_________________ _________________

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
2009/316/RIF.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
2009/316/RIF.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat] 
, för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat], 
för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

Or. en
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Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.

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

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten, för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS) och 
det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister 
(Ecris). Denna driftskompatibilitet kan 
dock säkerställas fullt ut först när förslagen 
om inrättande av in- och utresesystemet33, 
Ecris34 och det omarbetade förslaget till 
Eurodacförordningen35 har antagits.

(48) För att bedöma om en resenär 
innebär risk för säkerheten eller för 
irreguljär migration krävs 
driftskompatibilitet mellan Etias 
informationssystem och de andra 
informationssystem som Etias gör 
sökningar i, däribland in- och 
utresesystemet, informationssystemet för 
viseringar (VIS), uppgifter från Europol, 
Schengens informationssystem (SIS), 
Eurodac och det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris). Denna 
driftskompatibilitet kan dock säkerställas 
fullt ut först när förslagen om inrättande av 
in- och utresesystemet33, Ecris34 och det 
omarbetade förslaget till 
Eurodacförordningen35 har antagits.

_________________ _________________

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

33 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av ett in-
och utresesystem som har till syfte att 
registrera in- och utreseuppgifter och 
uppgifter om nekad inresa för 
tredjelandsmedborgare som passerar 
Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser och om fastställande av villkoren 
för åtkomst till in- och utresesystemet för 
brottsbekämpande ändamål och om 
ändring av förordning (EG) nr 767/2008 
och förordning (EU) nr 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.
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34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
2009/316/RIF.

34 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av rådets 
rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte 
av information om tredjelandsmedborgare 
och vad gäller det europeiska 
informationssystemet för utbyte av 
uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt 
om upphävande av rådets beslut 
2009/316/RIF.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat], 
för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

35 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en 
effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 
604/2013 om kriterier och mekanismer för 
att avgöra vilken medlemsstat som är 
ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en 
tredjelandsmedborgare eller en statslös 
person har lämnat in i någon medlemsstat], 
för identifiering av tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer som vistas olagligt, 
och för när medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europol begär jämförelser med 
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande 
ändamål (omarbetning) COM(2016) 272 
final.

Or. en

Ändringsförslag 307
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) En effektiv övervakning av 
tillämpningen av denna förordning kräver 
regelbundna utvärderingar. 
Medlemsstaterna bör fastställa påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och se till att de 
genomförs.

(49) En effektiv övervakning av 
tillämpningen av denna förordning kräver 
regelbundna utvärderingar. 
Medlemsstaterna bör fastställa de 
oberoende nationella myndigheter som är 
ansvariga för att kontrollera att Etias-
systemet i sin helhet fungerar, och 
fastställa påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och se 
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till att de genomförs.

Or. fr

Ändringsförslag 308
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 310
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
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Skäl 50 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 311
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– att anta en på förhand fastställd 
förteckning över svarsalternativ på frågor 
om utbildningsnivå, utbildningsområde, 
nuvarande sysselsättning, kategorier av 
sökande för vilka avgiften för 
resetillståndet inte ska tas ut, och 
yrkestitel som ska anges i ansökan om ett 
resetillstånd,

Or. fr

Ändringsförslag 312
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 313
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten, för irreguljär 
migration och hot mot folkhälsan som ska 
användas för att fastställa riskindikatorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 314
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten, för irreguljär 
migration och hot mot folkhälsan som ska 
användas för att fastställa riskindikatorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 315
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten, för irreguljär 
migration och hot mot folkhälsan som ska 

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten som ska användas för 
att fastställa riskindikatorer.



AM\1135863SV.docx 119/163 PE609.321v02-00

SV

användas för att fastställa riskindikatorer.

Or. fr

Ändringsförslag 316
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten, för irreguljär
migration och hot mot folkhälsan som ska 
användas för att fastställa riskindikatorer.

– att ytterligare specificera vilka risker för 
säkerheten, för olaglig migration och hot 
mot folkhälsan som ska användas för att 
fastställa riskindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 317
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten, för irreguljär 
migration och hot mot folkhälsan som ska 
användas för att fastställa riskindikatorer.

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten och hot mot 
folkhälsan som ska användas för att 
fastställa riskindikatorer.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.

Ändringsförslag 318
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Förslag till förordning
Skäl 50 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten, för irreguljär 
migration och hot mot folkhälsan som ska 
användas för att fastställa riskindikatorer.

– att ytterligare specificera vilka 
risker för säkerheten eller för irreguljär 
migration som ska användas för att 
fastställa riskindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 319
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(51) Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd sker i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. 
Kommissionen bör i synnerhet genomföra 
en fullständig konsekvensanalys, bland 
annat om de grundläggande rättigheterna 
och skydd av personuppgifter, för att 
denna ska beaktas i alla typer av 
förberedande arbete. För att säkerställa 
lika stor delaktighet i förberedelsen av 
delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter. Med tanke på innehållet i de 
relevanta bestämmelserna bör de 
delegerade akterna bli föremål för samråd 
med och yttrande av Europeiska 
datatillsynsmannen och EU:s byrå för 
grundläggande rättigheter.



AM\1135863SV.docx 121/163 PE609.321v02-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 320
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter att anta 
närmare bestämmelser om driftsvillkoren 
för den offentliga webbplatsen och 
mobilappen för mobila enheter, 
bestämmelser om dataskydd och säkerhet 
för den offentliga webbplatsen och 
mobilappen för mobila enheter, samt ett 
autentiseringssystem som enbart förbehålls 
transportörer, samt bestämmelser om de 
reservmetoder som ska följas om Etias av 
tekniska skäl inte är tillgängligt. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201136.

(52) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter att anta 
närmare bestämmelser om driftsvillkoren 
för den offentliga webbplatsen och 
mobilappen för mobila enheter, 
bestämmelser om dataskydd, 
databehandling och säkerhet för den 
offentliga webbplatsen och mobilappen för 
mobila enheter, samt ett 
autentiseringssystem som enbart förbehålls 
transportörer, samt bestämmelser om de 
reservmetoder som ska följas om Etias av 
tekniska skäl inte är tillgängligt. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201136.

_________________ _________________

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

36 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. ro

Ändringsförslag 321
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(54) De beräknade kostnaderna för 
utvecklingen av Etias informationssystem 
och för inrättandet av Etias centralenhet 
och Etias nationella enheter är lägre än det 
återstående beloppet i den budget som 
öronmärkts för smart gränsförvaltning i
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 515/201437. Genom denna 
förordning bör man således, i enlighet 
med artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 
515/2014, omfördela det belopp som för 
närvarande anslagits till utveckling av it-
system som stöd för hanteringen av 
migrationsströmmar över de yttre 
gränserna.

(54) De beräknade kostnaderna för 
utvecklingen av Etias informationssystem 
och för inrättandet av Etias centralenhet 
och Etias nationella enheter är lägre än det 
återstående beloppet i den budget som
öronmärkts för smart gränsförvaltning i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 515/201437.

_________________ _________________

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 
april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument 
för ekonomiskt stöd för yttre gränser och 
visering och om upphävande av beslut nr 
574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 
143).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 
april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument 
för ekonomiskt stöd för yttre gränser och 
visering och om upphävande av beslut nr 
574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 
143).

Or. fr

Ändringsförslag 322
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) De beräknade kostnaderna för 
utvecklingen av Etias informationssystem 
och för inrättandet av Etias centralenhet 
och Etias nationella enheter är lägre än det 
återstående beloppet i den budget som 
öronmärkts för smart gränsförvaltning i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 515/201437. Genom denna 
förordning bör man således, i enlighet med 
artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014, 
omfördela det belopp som för närvarande 

(54) De beräknade kostnaderna för 
utvecklingen av Etias informationssystem 
och för inrättandet av Etias centralenhet 
och Etias nationella enheter är lägre än det 
återstående beloppet i den budget som 
öronmärkts för smart gränsförvaltning i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 515/201437. Genom denna 
förordning bör man således, i enlighet med 
artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014, 
omfördela det belopp som för närvarande 
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anslagits till utveckling av it-system som 
stöd för hanteringen av 
migrationsströmmar över de yttre 
gränserna.

anslagits till utveckling av it-system som 
stöd för hanteringen av de yttre gränserna.

_________________ _________________

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 
april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument 
för ekonomiskt stöd för yttre gränser och 
visering och om upphävande av beslut nr 
574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s.
143).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 
april 2014 om inrättande, som en del av 
fonden för inre säkerhet, av ett instrument 
för ekonomiskt stöd för yttre gränser och 
visering och om upphävande av beslut nr 
574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s.
143).

Or. en

Ändringsförslag 323
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Intäkterna från de inbetalda 
avgifterna för resetillstånd bör avsättas 
för att täcka de återkommande drift- och 
underhållskostnaderna för Etias 
informationssystem, Etias centralenhet 
och Etias nationella enheter. Med tanke 
på systemets specifika karaktär är det 
lämpligt att behandla intäkterna som 
externa inkomster avsatta för särskilda 
ändamål.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 324
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Skäl 55



PE609.321v02-00 124/163 AM\1135863SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Intäkterna från de inbetalda 
avgifterna för resetillstånd bör avsättas 
för att täcka de återkommande drift- och 
underhållskostnaderna för Etias 
informationssystem, Etias centralenhet 
och Etias nationella enheter. Med tanke 
på systemets specifika karaktär är det 
lämpligt att behandla intäkterna som 
externa inkomster avsatta för särskilda 
ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 325
Jeroen Lenaers

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Intäkterna från de inbetalda 
avgifterna för resetillstånd bör avsättas för 
att täcka de återkommande drift- och 
underhållskostnaderna för Etias 
informationssystem, Etias centralenhet och 
Etias nationella enheter. Med tanke på 
systemets specifika karaktär är det lämpligt 
att behandla intäkterna som externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål.

(55) Intäkterna från de inbetalda 
avgifterna för resetillstånd bör avsättas för 
att täcka de återkommande drift- och 
underhållskostnaderna för Etias 
informationssystem, Etias centralenhet och 
Etias nationella enheter. Med tanke på 
systemets specifika karaktär är det lämpligt 
att behandla intäkterna som externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål. 
När intäkter från de inbetalda avgifterna 
för resetillstånd överstiger kostnaderna 
för Etias informationssystem, Etias 
centrala enhet och Etias nationella 
enheter bör man genom denna förordning 
omfördela detta belopp till en fond för att 
skydda kritisk infrastruktur. Denna fond 
bör användas för att stärka skyddet av 
sådan infrastruktur som har identifierats 
eller klassificerats som europeisk kritisk 
infrastruktur enligt direktiv 2008/114/EG 
om identifiering av, och klassificering 
som, europeisk kritisk infrastruktur och 
bedömning av behovet att stärka skyddet 
av denna.
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Or. en

Ändringsförslag 326
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Intäkterna från de inbetalda 
avgifterna för resetillstånd bör avsättas 
för att täcka de återkommande drift- och 
underhållskostnaderna för Etias 
informationssystem, Etias centralenhet och 
Etias nationella enheter. Med tanke på 
systemets specifika karaktär är det lämpligt 
att behandla intäkterna som externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål.

(55) De återkommande drift- och 
underhållskostnaderna för Etias 
informationssystem, Etias centralenhet och 
Etias nationella enheter bör täckas av 
intäkterna från de inbetalda avgifterna 
för resetillstånd. Eventuella 
inkomstöverskott efter det att dessa 
kostnader har täckts bör avsättas för att 
täcka utgifter för programmen och 
åtgärderna i kapitel 18 02 (inre säkerhet) i 
unionens budget eller, från och med 2021, 
för de nya programmen eller åtgärderna. 
Med tanke på systemets specifika karaktär 
är det lämpligt att behandla intäkterna som 
externa inkomster avsatta för särskilda 
ändamål.

Or. fr

Motivering

Det bör preciseras att kostnaderna för Etias-systemet bör täckas i första hand, men att 
eventuella inkomstöverskott får användas för att täcka utgifter för programmen och 
åtgärderna i kapitel 18 02 (inre säkerhet) i unionens budget.

Ändringsförslag 327
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Intäkterna från de inbetalda 
avgifterna för resetillstånd bör avsättas för 
att täcka de återkommande drift- och 

(55) Intäkterna från de inbetalda 
avgifterna för resetillstånd bör avsättas för 
att täcka de återkommande drift- och 
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underhållskostnaderna för Etias 
informationssystem, Etias centralenhet och 
Etias nationella enheter. Med tanke på 
systemets specifika karaktär är det lämpligt 
att behandla intäkterna som externa
inkomster avsatta för särskilda ändamål.

underhållskostnaderna för Etias 
informationssystem, Etias centralenhet och 
Etias nationella enheter. Med tanke på 
systemets specifika karaktär är det lämpligt 
att behandla intäkterna som interna
inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 328
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 utgår

Syfte

1. Genom denna förordning inrättas ett 
EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda 
eller vägra sådana tillstånd.

2. I denna förordning fastställs de villkor 
enligt vilka medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europeiska polisbyrån (Europol) kan få 
åtkomst till sökningar i Etias centrala 
system i syfte att förebygga, upptäcka och 
utreda terroristbrott eller andra grova 
brott som ingår i deras behörighet.

Or. fr
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Ändringsförslag 329
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 
vägra sådana tillstånd.

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav), 
eller vid flygplatstransitering, i syfte att 
fastställa att dessa personers vistelse på 
medlemsstaternas territorium inte innebär 
risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 
vägra sådana tillstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 330
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär en säkerhetsrisk. I detta syfte 
införs bestämmelser resetillstånd samt om 
de villkor och förfaranden som gäller för 
att utfärda eller vägra sådana tillstånd.
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vägra sådana tillstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 331
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 
vägra sådana tillstånd.

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär en säkerhetsrisk. I detta syfte 
införs bestämmelser resetillstånd samt om 
de villkor och förfaranden som gäller för 
att utfärda eller vägra sådana tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 332
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att bedöma att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
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inte innebär risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 
vägra sådana tillstånd.

inte innebär hot mot säkerheten. I detta 
syfte införs bestämmelser resetillstånd 
samt om de villkor och förfaranden som 
gäller för att utfärda eller vägra sådana 
tillstånd.

Or. en

Motivering

Underlaget till att någon innebär ett hot måste vara mycket tydligare än för en risk – i 
enlighet med artikel 6.1 e i kodexen om Schengengränserna.

Ändringsförslag 333
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 
vägra sådana tillstånd.

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för olaglig migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 
vägra sådana tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 334
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 
vägra sådana tillstånd.

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för säkerheten eller hot 
mot folkhälsan. I detta syfte införs 
bestämmelser resetillstånd samt om de 
villkor och förfaranden som gäller för att 
utfärda eller vägra sådana tillstånd.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan. I 
detta syfte införs bestämmelser 
resetillstånd samt om de villkor och 
förfaranden som gäller för att utfärda eller 
vägra sådana tillstånd.

1. Genom denna förordning inrättas 
ett EU-system för reseuppgifter och 
resetillstånd (Etias) för 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av krav på visering för att passera de yttre 
gränserna (nedan kallat viseringskrav) i 
syfte att fastställa att dessa personers 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
inte innebär risk för irreguljär migration 
eller för säkerheten. I detta syfte införs 
bestämmelser resetillstånd samt om de 
villkor och förfaranden som gäller för att 
utfärda eller vägra sådana tillstånd.
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Or. en

Motivering

I enlighet med motiveringen till artikel 15.4 a.

Ändringsförslag 336
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I denna förordning fastställs de 
villkor enligt vilka medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter och 
Europeiska polisbyrån (Europol) kan få 
åtkomst till sökningar i Etias centrala 
system i syfte att förebygga, upptäcka och 
utreda terroristbrott eller andra grova 
brott som ingår i deras behörighet.

utgår

Or. en

Motivering

Brottsbekämpande myndigheter bör inte standardmässigt ha åtkomst till uppgifter som rör 
bona fide-resenärer för vilka det helt saknas misstankar.

Ändringsförslag 337
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning är tillämplig på 
följande kategorier av 
tredjelandsmedborgare som inte omfattas 
av viseringskrav:

1. Denna förordning är tillämplig på 
följande kategorier av 
tredjelandsmedborgare:

Or. fr
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Ändringsförslag 338
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Sådana tredjelandsmedborgare som 
inte omfattas av viseringskrav för 
flygplatstransitering eller vistelse på 
medlemsstaternas territorium i högst 90 
dagar under en 180-dagarsperiod, och som 
är medborgare i ett av de tredjeländer som 
förtecknas i bilaga II till rådets förordning 
(EG) nr 539/200148.

(a) Sådana tredjelandsmedborgare som 
inte omfattas av viseringskrav för planerad
vistelse på medlemsstaternas territorium i 
högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod, 
och som är medborgare i ett av de 
tredjeländer som förtecknas i bilaga II till 
rådets förordning (EG) nr 539/200148.

_________________ _________________

48 EGT L 81, 21.3.2001, s. 1. 48 EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 339
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Medborgare i de tredjeländer som 
inte är skyldiga att inneha visering för 
flygplatstransitering när de passerar 
genom transitområdena på flygplatser 
som är belägna på en eller flera 
medlemsstaters territorium.

Or. fr

Ändringsförslag 340
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Flyktingar och statslösa personer 
som inte omfattas av viseringskrav enligt 
artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 
539/2001, om det tredjeland där de är 
bosatta och som har utfärdat deras 
resehandling är ett av de tredjeländer som 
förtecknas i bilaga II till den 
förordningen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 341
Helga Stevens

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Flyktingar och statslösa personer 
som inte omfattas av viseringskrav enligt 
artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 539/2001, 
om det tredjeland där de är bosatta och som 
har utfärdat deras resehandling är ett av de 
tredjeländer som förtecknas i bilaga II till 
den förordningen.

(b) Flyktingar och statslösa personer 
som inte omfattas av viseringskrav för en 
planerad vistelse inom medlemsstaternas 
territorium på högst 90 dagar inom en 
period på 180 dagar enligt artikel 4.2 b i 
förordning (EG) nr 539/2001, om det 
tredjeland där de är bosatta och som har 
utfärdat deras resehandling är ett av de 
tredjeländer som förtecknas i bilaga II till 
den förordningen.

Or. nl

Ändringsförslag 342
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tredjelandsmedborgare som 
uppfyller följande villkor:

utgår

i) De är familjemedlemmar till en 
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unionsmedborgare vilka omfattas av 
direktiv 2004/38/EG eller 
familjemedlemmar till en 
tredjelandsmedborgare som har rätt till fri 
rörlighet enligt unionslagstiftningen. .

ii) De innehar inget sådant uppehållskort 
som avses i direktiv 2004/38/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 343
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tredjelandsmedborgare som 
uppfyller följande villkor:

(c) Tredjelandsmedborgare som inte
omfattas av viseringskravet och som 
uppfyller följande villkor:

Or. fr

Ändringsförslag 344
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) De innehar inget sådant 
uppehållskort som avses i direktiv 
2004/38/EG.

ii) De innehar inget sådant 
uppehållskort som avses i direktiv 
2004/38/EG eller sådant 
uppehållstillstånd som avses i förordning 
(EG) nr 1030/2002.

Or. fr

Ändringsförslag 345
Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till en 
unionsmedborgare, omfattas av direktiv 
2004/38/EG samt innehar ett sådant 
uppehållskort som avses i det direktivet.

(b) Tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till en 
unionsmedborgare, omfattas av direktiv 
2004/38/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 346
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till en 
tredjelandsmedborgare som har rätt till fri 
rörlighet enligt unionsrätten, vilka innehar 
ett sådant uppehållskort som avses i 
direktiv 2004/38/EG.

(c) Tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till en 
tredjelandsmedborgare som har rätt till fri 
rörlighet enligt unionsrätten, vilka innehar 
ett sådant uppehållskort som avses i 
direktiv 2004/38/EG eller ett sådant 
uppehållstillstånd som avses i förordning 
(EG) nr 1030/2002.

Or. fr

Ändringsförslag 347
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till en 
tredjelandsmedborgare som har rätt till fri 
rörlighet enligt unionsrätten, vilka innehar 
ett sådant uppehållskort som avses i 

(c) Tredjelandsmedborgare som är 
familjemedlemmar till en 
tredjelandsmedborgare som har rätt till fri 
rörlighet enligt unionsrätten.
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direktiv 2004/38/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 348
Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Innehavare av viseringar för längre 
vistelse.

(e) Innehavare av nationella viseringar 
för längre vistelse.

Or. fr

Ändringsförslag 349
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Medborgare i Andorra, Monaco 
eller San Marino samt innehavare av pass 
som utfärdats av Vatikanstaten.

(f) Medborgare i Andorra, Monaco 
eller San Marino samt innehavare av pass 
som utfärdats av Vatikanstaten liksom 
medborgare från kandidatländer eller 
potentiella kandidatländer för EU-
medlemskap som är undantagna från 
viseringskrav när de passerar de yttre 
gränserna.

Or. en

Motivering

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. 
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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.

Ändringsförslag 350
Jeroen Lenaers

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan och 
som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium strider 
mot den strategi som krävs för att hantera
säkerhetsrisker, risker för irreguljär 
migration eller hot mot folkhälsan och som 
behövs för att de tredjelandsmedborgare 
som avses i artikel 2 ska ha fullgjort 
inresekraven enligt artikel 6.1 b i 
förordning (EU) 2016/399.

Or. en

Ändringsförslag 351
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan
och som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär en 
säkerhetsrisk, och som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.
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Or. fr

Ändringsförslag 352
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan och 
som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för olaglig migration, säkerhetsrisker 
eller hot mot folkhälsan och som behövs 
för att de tredjelandsmedborgare som avses 
i artikel 2 ska ha fullgjort inresekraven 
enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) 
2016/399.

Or. en

Ändringsförslag 353
Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan och 
som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär, 
eller kommer att innebära, risk för 
irreguljär migration, säkerhetsrisker eller 
hot mot folkhälsan och som behövs för att 
de tredjelandsmedborgare som avses i 
artikel 2 ska ha fullgjort inresekraven 
enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) 
2016/399.
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Or. fr

Ändringsförslag 354
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan 
och som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för säkerheten eller hot mot folkhälsan 
och som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag för att stryka förebyggande av irreguljär migration 
som ett av förordningens främsta mål.

Ändringsförslag 355
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan 
och som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några rimliga skäl på grundval av 
faktiska indikationer att anta att personens 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
innebär risk för säkerheten eller hot mot 
folkhälsan och som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
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2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

Or. en

Motivering

”Rimliga skäl” som inte grundas på faktiska indikationer är bara gissningar.

Ändringsförslag 356
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för irreguljär migration, 
säkerhetsrisker eller hot mot folkhälsan
och som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

(d) resetillstånd: ett sådant beslut enligt 
denna förordning som fastställer att det inte 
finns några faktiska indikationer på eller 
rimliga skäl att anta att personens vistelse 
på medlemsstaternas territorium innebär 
risk för irreguljär migration eller för 
säkerheten och som behövs för att de 
tredjelandsmedborgare som avses i artikel 
2 ska ha fullgjort inresekraven enligt 
artikel 6.1 b i förordning (EU) 2016/399.

Or. en

Ändringsförslag 357
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) hot mot folkhälsan: ett sådant hot 
mot folkhälsan som definieras i artikel 
2.21 i förordning (EU) 2016/399.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 358
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) hot mot folkhälsan: ett sådant hot 
mot folkhälsan som definieras i artikel 
2.21 i förordning (EU) 2016/399.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 359
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) hot mot folkhälsan: ett sådant hot 
mot folkhälsan som definieras i artikel 
2.21 i förordning (EU) 2016/399.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 360
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) hot mot säkerheten: en tydlig, 
föreliggande fara på grundval av faktiska 
belägg för att tredjelandsmedborgaren 
kommer att begå ett grovt brott eller ett 
terroristbrott under sin vistelse i unionen.
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Or. en

Motivering

”Hot” för att anpassa termen till definitionen av ”hot mot folkhälsan” i Schengenkodexen. 
Förtydligande om att det måste föreligga ett faktiskt hot, inte bara en vag statistisk risk som 
bygger på otydliga algoritmiska uppskattningar, i enlighet med Europaparlamentets 
resolution om stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna, P8_TA(2017)0076, 14 
mars 2017.

Ändringsförslag 361
Gérard Deprez, Louis Michel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) transportör: varje fysisk eller 
juridisk person som bedriver yrkesmässig 
persontrafik luft-, sjö- eller landvägen.

Or. fr

Motivering

Definitionen i artikel 1 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet.

Ändringsförslag 362
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) transportör: varje fysisk eller 
juridisk person som bedriver yrkesmässig 
persontrafik luftvägen.

Or. en

Motivering

För den rättsliga tydlighetens och öppenhetens skull bör det tydligt framgå vilka 
transportörer som ska uppfylla kraven i denna förordning. Det bör endast gälla transportörer 
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som bedriver lufttrafik. Transportörer som ansvarar för transport med tåg eller buss eller för 
transport med färjor bör inte omfattas, med tanke på den belastning som detta skulle 
innebära för dessa transportörer, som ofta endast står för enstaka resor till medlemsstaternas 
territorium.

Ändringsförslag 363
Gérard Deprez, Louis Michel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) person som omfattas av 
registrering om nekad inresa: en sådan 
tredjelandsmedborgare som registrerats i 
Schengens informationssystem (SIS) i 
enlighet med artiklarna 24 och 26 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1987/2006, för de 
ändamål som fastställs i dessa artiklar.

Or. fr

Motivering

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om 
inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem 
(SIS II).

Ändringsförslag 364
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) träff: förekomst av en koppling som 
framgår när de personuppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centrala system jämförs med 
personuppgifter i ett register, en akt eller 
en registrering som gjorts i något av de 
informationssystem som genomsöks av 
Etias centrala system eller i Etias 

(k) träff: förekomst av en koppling som 
framgår när de personuppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centrala system jämförs med 
personuppgifter i ett register, en akt eller 
en registrering som gjorts i något av de 
informationssystem som genomsöks av 
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bevakningslista, eller med de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28.

Etias centrala system.

Or. fr

Ändringsförslag 365
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) träff: förekomst av en koppling som 
framgår när de personuppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centrala system jämförs med 
personuppgifter i ett register, en akt eller 
en registrering som gjorts i något av de 
informationssystem som genomsöks av 
Etias centrala system eller i Etias 
bevakningslista, eller med de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28.

(k) träff: förekomst av en koppling som 
framgår när de personuppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centrala system jämförs med 
personuppgifter i ett register, en akt eller 
en registrering som gjorts i Etias centrala 
system, en databas eller något av de 
informationssystem som genomsöks av 
Etias centrala system eller i Etias 
bevakningslista som avses i artikel 29, 
eller med de särskilda riskindikatorer som 
avses i artikel 28.

Or. fr

Ändringsförslag 366
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) träff: förekomst av en koppling som 
framgår när de personuppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centrala system jämförs med 
personuppgifter i ett register, en akt eller 
en registrering som gjorts i något av de 
informationssystem som genomsöks av 
Etias centrala system eller i Etias 
bevakningslista, eller med de särskilda 

(k) träff: förekomst av en koppling som 
framgår när de personuppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centrala system jämförs med 
personuppgifter i ett register, en akt eller 
en registrering som gjorts i något av de 
informationssystem som genomsöks av 
Etias centrala system.
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riskindikatorer som avses i artikel 28.

Or. en

Ändringsförslag 367
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) träff: förekomst av en koppling som 
framgår när de personuppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centrala system jämförs med 
personuppgifter i ett register, en akt eller 
en registrering som gjorts i något av de 
informationssystem som genomsöks av 
Etias centrala system eller i Etias 
bevakningslista, eller med de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28.

(k) träff: förekomst av en koppling som 
framgår när de personuppgifter som 
registrerats i en ansökningsakt i Etias 
centrala system jämförs med 
personuppgifter i ett register, en akt eller 
en registrering som gjorts i något av de 
informationssystem som genomsöks av 
Etias centrala system eller i Etias 
bevakningslista.

Or. en

Ändringsförslag 368
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) terroristbrott: brott som motsvarar 
eller är likvärdiga med de brott som avses i 
artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF.

(l) terroristbrott: brott som motsvarar 
eller är likvärdiga med de brott som avses i 
direktiv (EU) 2017/541.

Or. fr

Ändringsförslag 369
Helga Stevens

Förslag till förordning
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Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) terroristbrott: brott som motsvarar 
eller är likvärdiga med de brott som avses i 
artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF.

(l) terroristbrott: terroristbrott: brott 
som motsvarar eller är likvärdiga med de 
brott som avses i artiklarna 1–4 i direktiv 
(EU) 2017/541.

Or. nl

Ändringsförslag 370
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) grova brott: brott som motsvarar 
eller är likvärdiga med de brott som avses i 
artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF, om 
de enligt nationell lagstiftning kan 
bestraffas med fängelse eller annan 
frihetsberövande åtgärd i minst tre år.

(m) grova brott: brott som motsvarar 
eller är likvärdiga med de brott som avses i 
artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF, om 
de enligt nationell lagstiftning kan 
bestraffas med fängelse eller annan 
frihetsberövande åtgärd i minst fem år.

Or. fr

Ändringsförslag 371
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Europoluppgifter: sådana 
personuppgifter som lämnas till Europol 
för det syfte som avses i artikel 18.2 a i 
förordning (EU) 2016/794.

(n) Europoluppgifter: sådana 
personuppgifter som lämnas till Europol 
för det syfte som avses i artikel 18.2 a i i 
förordning (EU) 2016/794.

Or. en
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Motivering

Endast personer som är misstänkta för att ha begått ett brott eller som har dömts för ett brott 
bör dubbelkontrolleras.

Ändringsförslag 372
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Europoluppgifter: sådana 
personuppgifter som lämnas till Europol 
för det syfte som avses i artikel 18.2 a i 
förordning (EU) 2016/794.

(n) Europoluppgifter: sådana 
personuppgifter som är tillgängliga för
Europol för det syfte som avses i artikel 
18.2 a i förordning (EU) 2016/794.

Or. fr

Motivering

Europol förfogar över uppgifter som tagits emot men också över uppgifter från deras eget 
analyssystem (Focal point).

Ändringsförslag 373
Helga Stevens

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) irreguljär migration: risken för att 
statslösa ska söka asyl i en medlemsstat 
trots att det tredjeland där de är bosatta 
och som har utfärdat deras 
resehandlingar kan kvalificeras som 
säkert enligt artikel 33.2 c) i förening med 
38 i asylförfarandedirektivet 2013/32/EU.

Or. nl

Ändringsförslag 374
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Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Definitionerna i artikel 2 i 
förordning (EG) nr 45/2001 ska vara 
tillämpliga när personuppgifter behandlas 
av Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån eller eu-LISA.

2. Definitionerna i artikel 2 i 
förordning (EG) nr 45/2001 ska vara 
tillämpliga när personuppgifter behandlas 
av eu-LISA.

Or. fr

Ändringsförslag 375
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Definitionerna i artikel 3 i [direktiv 
(EU) 2016/680] ska vara tillämpliga när 
personuppgifter behandlas av 
medlemsstaternas myndigheter i 
brottsbekämpande syfte.

4. Definitionerna i artikel 3 i [direktiv 
(EU) 2016/680] ska vara tillämpliga när 
personuppgifter behandlas av 
medlemsstaternas myndigheter i syfte att 
förhindra, upptäcka och utreda 
terroristbrott eller andra grova brott.

Or. fr

Ändringsförslag 376
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till en god säkerhet genom att 
göra en noggrann bedömning av 
säkerhetsrisker förknippade med sökanden 
innan ankomsten till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna, för att avgöra om det finns 

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

faktiska indikationer att anta att personens 
vistelse på medlemsstaternas territorium 
innebär ett hot mot säkerheten.

Or. en

Motivering

”Rimliga skäl” som inte grundas på faktiska indikationer är bara gissningar.

Ändringsförslag 377
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 378
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidra till att förebygga irreguljär 
migration genom att göra en bedömning 
av risken för irreguljär migration 
förknippad med sökanden innan 
ankomsten till gränsövergångsställena vid 

utgår
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de yttre gränserna.

Or. fr

Ändringsförslag 379
Sergei Stanishev

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidra till att förebygga irreguljär 
migration genom att göra en bedömning 
av risken för irreguljär migration 
förknippad med sökanden innan 
ankomsten till gränsövergångsställena vid 
de yttre gränserna.

utgår

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 380
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidra till att förebygga irreguljär 
migration genom att göra en bedömning 
av risken för irreguljär migration 
förknippad med sökanden innan 
ankomsten till gränsövergångsställena vid 

utgår
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de yttre gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 381
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidra till att förebygga irreguljär 
migration genom att göra en bedömning 
av risken för irreguljär migration 
förknippad med sökanden innan 
ankomsten till gränsövergångsställena vid 
de yttre gränserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 382
Artis Pabriks

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidra till att förebygga irreguljär
migration genom att göra en bedömning av 
risken för irreguljär migration förknippad 
med sökanden innan ankomsten till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

(b) Bidra till att förebygga olaglig
migration genom att göra en bedömning av 
risken för olaglig migration förknippad 
med sökanden innan ankomsten till 
gränsövergångsställena vid de yttre 
gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 383
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bidra till att skydda folkhälsan 
genom att göra en bedömning av om 
sökanden utgör ett sådant hot mot 
folkhälsan som avses i artikel 3.1 e innan 
ankomsten till gränsövergångsställena vid 
de yttre gränserna.

utgår

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bidra till att skydda folkhälsan 
genom att göra en bedömning av om 
sökanden utgör ett sådant hot mot 
folkhälsan som avses i artikel 3.1 e innan 
ankomsten till gränsövergångsställena vid 
de yttre gränserna.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artikel 8 i förordning (EU) nr 2016/399 ska endast tillämpas på de yttre 
gränserna. Gränskontrollerna syftar redan till att kontrollera att den berörda 
tredjelandsmedborgaren, hans eller hennes transportsätt och de föremål som han eller hon 
transporterar sannolikt inte kommer att äventyra folkhälsan.

Ändringsförslag 385
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Bidra till att skydda folkhälsan 
genom att göra en bedömning av om 
sökanden utgör ett sådant hot mot 
folkhälsan som avses i artikel 3.1 e innan 
ankomsten till gränsövergångsställena vid 
de yttre gränserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 386
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 387
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. [Etias centrala system, enhetliga 
nationella gränssnitt, webbtjänst, nätport 
för transportörer och 
kommunikationsinfrastruktur ska så långt 
som tekniskt möjligt dela och återanvända 
maskinvara och programvara för in- och 

utgår
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utresesystemets centrala system, enhetliga 
nationella gränssnitt, webbtjänst, nätport 
för transportörer respektive 
kommunikationsinfrastruktur.]

Or. fr

Ändringsförslag 388
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. [Etias centrala system, enhetliga 
nationella gränssnitt , webbtjänst, nätport 
för transportörer och 
kommunikationsinfrastruktur ska så långt 
som tekniskt möjligt dela och återanvända 
maskinvara och programvara för in- och 
utresesystemets centrala system, enhetliga 
nationella gränssnitt, webbtjänst, nätport 
för transportörer respektive 
kommunikationsinfrastruktur.]

3. [Etias centrala system, enhetliga 
nationella gränssnitt, webbtjänst, nätport 
för transportörer och 
kommunikationsinfrastruktur ska så långt 
som tekniskt möjligt återanvända 
programvara för in- och utresesystemets 
centrala system, enhetliga nationella 
gränssnitt, webbtjänst, nätport för 
transportörer respektive 
kommunikationsinfrastruktur.]

Or. en

Motivering

Att återanvända programvara är i sin ordning, men Etias bör baseras på särskilt utvecklad 
maskinvara.

Ändringsförslag 389
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. All delning och återanvändning av 
uppgifter bör vara strikt reglerad och 
omfattas av en specifik ram för 
ändamålet.
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Or. fr

Ändringsförslag 390
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Härmed inrättas Etias centralenhet 
vid Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån.

1. Härmed inrättas Etias centralenhet 
vid Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-
LISA).

Or. fr

Ändringsförslag 391
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kontrollera ansökningar om 
resetillstånd som avslagits vid den 
automatiska behandlingen för att fastställa 
om sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifter som lett till träff i de 
genomsökta informationssystemen, 
databaserna eller de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28.

(b) Kontrollera ansökningar om 
resetillstånd som gett en eller flera träffar
vid den automatiska behandlingen för att 
fastställa om sökandens personuppgifter 
motsvarar personuppgifter som lett till träff 
i Etias centrala system, de genomsökta 
informationssystemen, databaserna, de 
särskilda riskindikatorer som avses i artikel 
28, eller Etias bevakningslista som avses i 
artikel 29.

Or. fr

Ändringsförslag 392
Helga Stevens

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kontrollera ansökningar om 
resetillstånd som avslagits vid den 
automatiska behandlingen för att fastställa 
om sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifter som lett till träff i de 
genomsökta informationssystemen, 
databaserna eller de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28.

(b) Kontrollera ansökningar om 
resetillstånd som avslagits vid den 
automatiska behandlingen för att fastställa 
om sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifter som lett till träff i de 
genomsökta informationssystemen, 
databaserna eller de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28, och 
vid behov inleda det manuella förfarandet 
enligt artikel 22.

Or. nl

Ändringsförslag 393
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kontrollera ansökningar om 
resetillstånd som avslagits vid den 
automatiska behandlingen för att fastställa 
om sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifter som lett till träff i de 
genomsökta informationssystemen,
databaserna eller de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28.

(b) Kontrollera ansökningar om 
resetillstånd som avslagits vid den 
automatiska behandlingen för att fastställa 
om sökandens personuppgifter motsvarar 
personuppgifter som lett till träff i de 
genomsökta informationssystemen eller
databaserna.

Or. en

Ändringsförslag 394
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kontrollera ansökningar om 
resetillstånd som avslagits vid den 
automatiska behandlingen för att fastställa 
om sökandens personuppgifter motsvarar 

(b) Kontrollera ansökningar om 
resetillstånd som avslagits vid den 
automatiska behandlingen för att fastställa 
om sökandens personuppgifter motsvarar 
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personuppgifter som lett till träff i de 
genomsökta informationssystemen,
databaserna eller de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28.

personuppgifter som lett till träff i de 
genomsökta informationssystemen eller
databaserna.

Or. en

Motivering

Artikel 28 ska utgå.

Ändringsförslag 395
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fastställa, testa, genomföra, 
utvärdera och se över de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28 efter 
att ha hört Etias granskningsstyrelse.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 396
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fastställa, testa, genomföra, 
utvärdera och se över de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28 efter 
att ha hört Etias granskningsstyrelse.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 28 ska utgå.
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Ändringsförslag 397
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fastställa, testa, genomföra,
utvärdera och se över de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28 efter 
att ha hört Etias granskningsstyrelse.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 398
Gérard Deprez, Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fastställa, testa, genomföra, 
utvärdera och se över de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28 efter 
att ha hört Etias granskningsstyrelse.

(c) Fastställa de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28 
utgående från de risker som 
kommissionen definierat, samt testa, 
genomföra, utvärdera och se över dessa,
efter att ha hört Etias granskningsstyrelse.

Or. fr

Motivering

Etias centralenhet bör fastställa riskindikatorerna endast utgående från de risker som 
kommissionen preciserat genom en delegerad akt i enlighet med artikel 28.3.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Fastställa, testa, genomföra, 
utvärdera och se över de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28 efter 
att ha hört Etias granskningsstyrelse.

(c) Fastställa, testa, genomföra, 
utvärdera och se över de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28 efter 
att ha hört Etias granskningsstyrelse och 
Etias etiknämnd.

Or. en

Motivering

Om man ska fastställa, testa, genomföra, utvärdera och se över riskindikatorerna kräver detta 
ett samråd med Etias etiknämnd (som avses i artikel 9 a) för att förhindra att riskfaktorerna 
påverkar de grundläggande rättigheterna och rätten till privatliv.

Ändringsförslag 400
Kinga Gál

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fastställa, testa, genomföra,
utvärdera och se över de särskilda 
riskindikatorer som avses i artikel 28 efter 
att ha hört Etias granskningsstyrelse.

(c) Fastställa, utvärdera och se över de 
särskilda riskindikatorer som avses i artikel 
28 efter att ha hört Etias 
granskningsstyrelse.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 401
Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Genomföra regelbunden 
granskning av hur ansökningarna 
handläggs och av hur bestämmelserna i 
artikel 28 genomförs, däribland genom 
regelbunden utvärdering av hur de 
grundläggande rättigheterna påverkas, 
särskilt med avseende på rätten till 
privatliv och skydd av personuppgifter.

utgår

Or. en

Motivering

Se ny punkt 3.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Genomföra regelbunden 
granskning av hur ansökningarna 
handläggs och av hur bestämmelserna i 
artikel 28 genomförs, däribland genom 
regelbunden utvärdering av hur de 
grundläggande rättigheterna påverkas, 
särskilt med avseende på rätten till 
privatliv och skydd av personuppgifter.

utgår

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 9 a och uppgifterna för Etias etiknämnd.

Ändringsförslag 403
Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Genomföra regelbunden 
granskning av hur ansökningarna 
handläggs och av hur bestämmelserna i 
artikel 28 genomförs, däribland genom 
regelbunden utvärdering av hur de 
grundläggande rättigheterna påverkas, 
särskilt med avseende på rätten till 
privatliv och skydd av personuppgifter.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 404
Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Genomföra regelbunden granskning 
av hur ansökningarna handläggs och av 
hur bestämmelserna i artikel 28 
genomförs, däribland genom regelbunden 
utvärdering av hur de grundläggande 
rättigheterna påverkas, särskilt med 
avseende på rätten till privatliv och skydd 
av personuppgifter.

(d) Genomföra regelbunden granskning 
av hur ansökningarna handläggs, däribland 
genom regelbunden utvärdering av hur de 
grundläggande rättigheterna påverkas, 
särskilt med avseende på rätten till 
privatliv och skydd av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 405
Marie-Christine Vergiat

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. eu-LISA ska dessutom ha ansvar 
för följande:

(a) Riskbedömning i fråga om profilering.
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(b) Inrättande av regelbunden och 
oberoende granskning av hur 
ansökningarna handläggs och av hur 
bestämmelserna i artikel 28 genomförs, 
däribland genom regelbunden 
utvärdering av hur de grundläggande 
rättigheterna påverkas, särskilt med 
avseende på rätten till privatliv och det 
personuppgiftsskydd som utövas av 
europeiska och nationella oberoende och 
behöriga myndigheter, däribland 
Europeiska datatillsynsmannen och EU:s 
byrå för grundläggande rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 406
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyråns ombud för 
grundläggande rättigheter ska ansvara 
för att genomföra regelbundna 
granskningar av handläggningen av 
ansökningarna, däribland genom 
regelbunden utvärdering av hur de 
grundläggande rättigheterna påverkas, 
särskilt med avseende på rätten till icke-
diskriminering. Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyråns 
uppgiftsskyddsombud ska ansvara för att 
genomföra regelbundna granskningar av 
handläggningen av ansökningarna, 
däribland genom regelbunden 
utvärdering av hur rätten till privatliv och 
skydd av personuppgifter påverkas.

Or. en

Motivering

Bygger på en rekommendation från FRA.
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Ändringsförslag 407
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Etias centralenhet ska 
offentliggöra en årlig 
verksamhetsrapport. Denna rapport ska 
innehålla

(a) statistik över

(i) antalet resetillstånd som utfärdats 
automatiskt av Etias centralsystem,

(ii) antalet ansökningar som har 
kontrollerats av centralenheten,

(iii) antalet ansökningar som har 
behandlats manuellt per medlemsstat, och 
antalet ansökningar som fått avslag av 
landet, typen av resenär och skälet till 
avslag, 

(iv) i vilken utsträckning de tidsfrister som 
anges i artiklarna 20.6, 23, 26 och 27 har 
hållits, inbegripet statistik över skälen till 
varför de inte har hållits,

(v) antalet ansökningar som registrerats 
vid gränsöversgångsställena och hur 
många av dessa som godkänts respektive 
avslagits, samt

(b) allmän information om Etias 
centralenhets verksamhet.

Den årliga verksamhetsrapporten ska 
översändas till Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen senast den 31 mars 
nästföljande år.

Or. en
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