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Poprawka 767
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydanie, odmowa wydania, unieważnienie 
lub cofnięcie zezwolenia na podróż

Wydanie, odmowa wydania, aktualizacja,
unieważnienie lub cofnięcie zezwolenia na 
podróż

Or. en

Poprawka 768
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma
przesłanek faktycznych ani 
uzasadnionych podstaw, aby stwierdzić, że 
obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stwarza ryzyko 
nielegalnej migracji lub stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego, system centralny ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma
dowodów, aby stwierdzić, że obecność 
danej osoby na terytorium państw 
członkowskich stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, system centralny ETIAS 
lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

Or. fr

Poprawka 769
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich 
stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego, system centralny 
ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich 
stwarza ryzyko, system centralny ETIAS 
lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

Or. en

Poprawka 770
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich 
stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego, system centralny 
ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich 
stwarza ryzyko niezgodnej z prawem
migracji lub stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, 
system centralny ETIAS lub jednostka 
krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

Or. en

Poprawka 771
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich
stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego, system centralny 
ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
uzasadnionych podstaw opartych na 
przesłankach faktycznych, aby stwierdzić,
że obecność danej osoby na terytorium 
państw członkowskich stanowi zagrożenie 
dla bezpieczeństwa, system centralny 
ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

Or. en

Uzasadnienie

„Uzasadnione podstawy”, które nie opierają się na przesłankach faktycznych to jedynie 
domysły.

Poprawka 772
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich
stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego, system centralny 
ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego, system centralny 
ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.



PE609.323v02-00 6/161 AM\1135937PL.docx

PL

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprzednimi poprawkami, których celem było wyeliminowanie zapobiegania 
nielegalnej migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 773
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich 
stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego, system centralny 
ETIAS lub jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

1. W przypadku gdy analiza wniosku 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach III, IV i V wskazuje, że nie ma 
przesłanek faktycznych ani uzasadnionych 
podstaw, aby stwierdzić, że obecność danej 
osoby na terytorium państw członkowskich 
stwarza ryzyko nielegalnej migracji lub 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
system centralny ETIAS lub jednostka 
krajowa ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego wydaje zezwolenie na 
podróż.

Or. en

Poprawka 774
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego może dołączyć do 
wydanego przez siebie zezwolenia na 
podróż zastrzeżenie i zalecić tym samym 
dokonanie dalszej kontroli na przejściu 
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granicznym. Zastrzeżenie jest widoczne 
wyłącznie dla funkcjonariuszy straży 
granicznej, wskazuje powód jego 
wystawienia i jest usuwane automatycznie 
po przeprowadzeniu kontroli.

Or. en

Poprawka 775
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego może zwrócić się, zgodnie 
z [dyrektywą w sprawie SIS], o utworzenie 
w SIS wpisu do celu kontroli szczególnej, 
rozpytania kontrolnego lub kontroli 
niejawnej. Taki wpis może także zostać 
utworzony na wniosek konsultowanego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli występują wątpliwości lub osoba jest objęta obserwacją, nawet po wydaniu zezwolenia 
na podróż, państwa członkowskie powinny wykorzystać już istniejące środki, aby wystąpić z 
wnioskiem o działanie na zewnętrznych granicach UE. Pozwoli to w sposób skuteczny 
korzystać z istniejących systemów, a także zapewnić uwzględnienie gwarancji 
proceduralnych.

Poprawka 776
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres pięciu lat lub do 

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność dla wielokrotnego przekraczania 
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końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich.

granicy przez okres trzech lat lub do końca 
okresu ważności dokumentu podróży 
zarejestrowanego podczas składania 
wniosku, w zależności od tego, która data 
jest wcześniejsza, oraz jest ważne na 
terytorium państw członkowskich.

Ważność zezwolenia na podróż zależy od 
ważności danych zawartych we wniosku w 
momencie wjazdu na terytorium państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 777
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres pięciu lat lub do 
końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich.

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres trzech lat lub do 
końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich. Jednak w przypadku 
kategorii wnioskodawców zwolnionych z 
opłaty zgodnie z art. 16 ust. 2 zezwolenie 
na podróż zachowuje ważność dla jednego 
wjazdu.

Or. en

Poprawka 778
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
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ważność przez okres pięciu lat lub do 
końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich.

ważność przez okres trzech lat lub do 
końca zakończenia działalności 
stanowiącej podstawę zwolnienia z opłat 
za wydanie zezwolenia zgodnie z art. 16 
ust. 2 lit. c)–e) lub do końca okresu 
ważności dokumentu podróży 
zarejestrowanego podczas składania 
wniosku, w zależności od tego, która data 
jest wcześniejsza, oraz jest ważne na 
terytorium państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 779
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres pięciu lat lub do 
końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich.

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres trzech lat lub do 
końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich.

Or. nl

Poprawka 780
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres pięciu lat lub do 
końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres dwóch lat lub do 
końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 
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która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich.

która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 781
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zezwolenie na podróż nie daje 
automatycznie prawa do wjazdu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 782
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zezwolenie na podróż nie daje 
automatycznie prawa do wjazdu.

3. Zezwolenie na podróż nie daje 
automatycznie prawa do wjazdu ani prawa 
pobytu.

Or. fr

Poprawka 783
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zezwolenie na podróż nie 
wyklucza działań związanych z wpisem w 
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SIS.

Or. en

Poprawka 784
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a

Wydanie zezwolenia na podróż na 
granicach zewnętrznych

1. W wyjątkowych przypadkach 
zezwolenie na podróż może być wydawane 
na przejściach granicznych, gdy spełnione 
zostaną następujące warunki:

a) wnioskodawca spełnia warunki 
określone w art. 5 ust. 1 lit. a), d) i e) 
kodeksu granicznego Schengen;

b) wnioskodawca nie miał możliwości 
wnioskować o zezwolenie na podróż 
wcześniej i składa, w razie konieczności, 
dokumenty potwierdzające uzasadniające 
niemożliwe do przewidzenia i bezwzględne 
powody wjazdu; oraz

c) ocenia się, że powrót wnioskodawcy do 
państwa pochodzenia lub zamieszkania 
lub jego tranzyt przez terytorium krajów 
innych niż państwa członkowskie w pełni 
stosujące dorobek Schengen jest pewny.

2. Zezwolenie na podróż wydane na 
granicy zewnętrznej uprawnia jego 
posiadacza do pobytu nieprzekraczającego 
okresu 30 dni, w zależności od celu i 
warunków planowanego pobytu. W 
przypadku tranzytu długość dozwolonego 
pobytu odpowiada czasowi potrzebnemu 
na tranzyt.

3. Stosuje się przepisy dotyczące 
uzasadnienia decyzji odmownej i 
powiadomienia o niej oraz dotyczące 
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prawa do odwołania.

Or. en

Poprawka 785
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedkłada dokument podróży, 
który został zgłoszony jako utracony, 
skradziony lub unieważniony;

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Automatyczna odmowa w przypadku unieważnionego dokumentu podróży stoi w sprzeczności 
z praktyką organów ścigania i służb wywiadu oraz z prawodawstwem europejskim. W istocie 
należy dokonać ręcznej i indywidualnej oceny każdego wniosku. Ponadto w niektórych 
przypadkach należy pozwolić danej osobie przybyć na granicę do celów egzekwowania 
prawa.

Poprawka 786
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedkłada dokument podróży, 
który został zgłoszony jako utracony, 
skradziony lub unieważniony;

a) przedkłada dokument podróży, 
który został zgłoszony jako utracony, 
skradziony lub unieważniony, na 
podstawie weryfikacji przewidzianej w art. 
20 ust. 3 lit. a);

Or. en
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Poprawka 787
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) podał fałszywe informacje na 
temat własnej osoby lub pominął fakty we 
wniosku;

Or. en

Poprawka 788
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stwarza ryzyko nielegalnej 
migracji;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 789
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stwarza ryzyko nielegalnej 
migracji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 790
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stwarza ryzyko nielegalnej 
migracji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 791
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stwarza ryzyko nielegalnej 
migracji;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprzednimi poprawkami, których celem było wyeliminowanie zapobiegania 
nielegalnej migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 792
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stwarza ryzyko nielegalnej
migracji;

b) stwarza ryzyko niezgodnej z 
prawem migracji;

Or. en

Poprawka 793
Monika Hohlmeier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa;

c) stanowi zagrożenie dla osoby 
fizycznej, społeczności lub bezpieczeństwa
jednego państwa członkowskiego lub ich 
większej liczby;

Or. en

Poprawka 794
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 795
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) stanowi zagrożenie dla zdrowia 
publicznego;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 796
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d



PE609.323v02-00 16/161 AM\1135937PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) stanowi zagrożenie dla zdrowia 
publicznego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 797
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) stanowi zagrożenie dla zdrowia 
publicznego;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 4 lit. a).

Poprawka 798
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) stanowi zagrożenie dla zdrowia 
publicznego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 799
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odmawia się wydania zezwolenia na 
podróż również w przypadkach, w których 
istnieją uzasadnione wątpliwości co do 
autentyczności danych, wiarygodności 
oświadczeń wnioskodawcy, dokumentów 
potwierdzających dostarczonych przez 
wnioskodawcę lub prawdziwości ich 
treści.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 800
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odmawia się wydania zezwolenia na 
podróż również w przypadkach, w których 
istnieją uzasadnione wątpliwości co do 
autentyczności danych, wiarygodności 
oświadczeń wnioskodawcy, dokumentów 
potwierdzających dostarczonych przez 
wnioskodawcę lub prawdziwości ich treści.

Odmawia się wydania zezwolenia na 
podróż również w przypadkach, w których 
istnieją uzasadnione, poważne i zasadne
wątpliwości co do autentyczności danych, 
wiarygodności oświadczeń wnioskodawcy, 
dokumentów potwierdzających 
dostarczonych przez wnioskodawcę lub 
prawdziwości ich treści.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Meijersa w celu zapewnienia skutecznej kontroli.

Poprawka 801
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 

2. Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
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podróż, przysługuje prawo do odwołania 
się. Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję w sprawie wniosku, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Jednostka krajowa 
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zapewnia 
wnioskodawcom informacje dotyczące 
procedury, którą należy zastosować w razie 
odwołania.

podróż, przysługuje prawo do uzyskania 
informacji o podstawach tej odmowy w 
celu umożliwienia skorzystania z prawa 
dostępu do dotyczących ich danych 
osobowych i odwołania się z zachowaniem 
koniecznych gwarancji, jeśli chodzi o 
zasady ochrony osób i poszanowania praw 
podstawowych zgodnie z prawem 
europejskim i prawem międzynarodowym. 
Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję w sprawie wniosku, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Jednostka krajowa 
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zapewnia 
wnioskodawcom informacje dotyczące 
procedury, którą należy zastosować w razie 
odwołania.

Or. fr

Poprawka 802
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, przysługuje prawo do odwołania 
się. Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję w sprawie wniosku, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Jednostka krajowa 
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zapewnia 
wnioskodawcom informacje dotyczące 
procedury, którą należy zastosować w 
razie odwołania.

2. Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, nie przysługuje prawo do 
odwołania się. Zastosowanie ma art. 1a 
(nowy) rozporządzenia (WE) nr 539/2001.

Or. en
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Poprawka 803
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, przysługuje prawo do odwołania 
się. Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję w sprawie wniosku, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Jednostka krajowa 
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zapewnia 
wnioskodawcom informacje dotyczące 
procedury, którą należy zastosować w razie 
odwołania.

2. Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, przysługuje prawo do odwołania 
się oraz prawo do skutecznego środka 
zaskarżenia. Postępowanie odwoławcze i 
zaskarżające jest prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję w 
sprawie wniosku, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego.
Nadzór nad postępowaniem odwoławczym 
i zaskarżającym sprawuje organ sądowy.
Jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zapewnia 
wnioskodawcom informacje dotyczące 
procedury, którą należy zastosować w razie 
odwołania lub zastosowania środka 
zaskarżenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 804
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, przysługuje prawo do odwołania 
się. Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję w sprawie wniosku, 

2. Wnioskodawcom, którym 
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, przysługuje prawo do skutecznego 
środka zaskarżenia. Postępowanie
zaskarżające jest prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję w 
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zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Jednostka krajowa 
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zapewnia 
wnioskodawcom informacje dotyczące 
procedury, którą należy zastosować w razie 
odwołania.

sprawie wniosku, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego, 
które przewiduje możliwość zastosowania 
środka zaskarżenia. Jednostka krajowa 
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zapewnia 
wnioskodawcom informacje dotyczące 
procedury, którą należy zastosować.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z opinią FRA i Grupy Roboczej Art. 29, a także zgodnie z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości UE w sprawie C-362/14 Schrems, ust. 95.

Poprawka 805
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie o wydaniu lub odmowie 
wydania zezwolenia na podróż

Powiadomienie o wydaniu lub odmowie 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenia na podróż o ograniczonej 
ważności terytorialnej

Or. fr

Poprawka 806
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wydania zezwolenia 
na podróż wnioskodawca natychmiast 
otrzymuje powiadomienie za 
pośrednictwem usługi poczty 
elektronicznej, zawierające:

1. W przypadku wydania zezwolenia 
na podróż lub zezwolenia na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej
wnioskodawca natychmiast otrzymuje 
powiadomienie za pośrednictwem usługi 
poczty elektronicznej, zawierające:
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Or. fr

Poprawka 807
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyraźne wskazanie, że wydano 
zezwolenie na podróż, oraz numer wniosku 
o zezwolenie na podróż;

a) wyraźne wskazanie, że wydano 
zezwolenie na podróż lub zezwolenie na 
podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej, oraz numer wniosku o 
zezwolenie na podróż;

Or. fr

Poprawka 808
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) daty rozpoczęcia i wygaśnięcia 
okresu ważności zezwolenia na podróż;

b) datę rozpoczęcia i datę wygaśnięcia 
okresu ważności zezwolenia na podróż lub 
zezwolenia na podróż o ograniczonej 
ważności terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 809
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wyraźną informację, że przy 
wjeździe wnioskodawca musi przedstawić 
ten sam dokument podróży, który wskazał 
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w formularzu wniosku, a wszelkie zmiany 
w dokumencie podróży będą wymagać 
złożenia nowego wniosku o wydanie 
zezwolenia na podróż;

Or. fr

Poprawka 810
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w stosownych przypadkach 
informację o terytorium lub terytoriach 
państw członkowskich objętych zakresem 
zezwolenia posiadanego przez 
wnioskodawcę;

Or. fr

Poprawka 811
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) link do ogólnodostępnej strony 
internetowej ETIAS zawierającej 
informacje na temat możliwości cofnięcia 
zezwolenia na podróż przez 
wnioskodawcę.

d) link do ogólnodostępnej strony 
internetowej ETIAS zawierającej 
informacje na temat możliwości cofnięcia 
zezwolenia na podróż lub zezwolenia na 
podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej przez wnioskodawcę i 
wyraźną informację, że zezwolenie może 
zostać cofnięte, jeżeli warunki, na 
podstawie których je wydano, nie są już 
spełnione;

Or. fr



AM\1135937PL.docx 23/161 PE609.323v02-00

PL

Poprawka 812
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wyraźną informację, że zezwolenie 
na podróż lub zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej nie 
stanowi zezwolenia na wjazd i 
przypomnienie warunków wjazdu 
przewidzianych w art. 6 rozporządzenia 
(UE) 2016/399;

Or. fr

Poprawka 813
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) łącze umożliwiające aktualizację 
danych zawartych we wniosku, o którym 
mowa w art. 32a.

Or. en

Poprawka 814
Brice Hortefeux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odmowy wydania 
zezwolenia na podróż wnioskodawca
natychmiast otrzymuje powiadomienie za 
pośrednictwem usługi poczty 
elektronicznej, zawierające:

2. W przypadku odmowy wydania 
zezwolenia na podróż wnioskodawca w jak 
najkrótszym czasie otrzymuje 
powiadomienie za pośrednictwem usługi 
poczty elektronicznej, zawierające:
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Or. fr

Poprawka 815
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyny odmowy wydania 
zezwolenia na podróż, określone w art. 31 
ust. 1;

c) szczegółowe i konkretne przyczyny 
odmowy wydania zezwolenia na podróż, 
określone w art. 31 ust. 1;

informacje te są wystarczające do 
wniesienia przez wnioskodawców 
prawomocnego odwołania lub 
zaskarżenia;

Or. en

Poprawka 816
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyny odmowy wydania 
zezwolenia na podróż, określone w art. 31 
ust. 1;

c) przyczynę lub przyczyny odmowy 
wydania zezwolenia na podróż;

Or. fr

Poprawka 817
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie 
odwołania.

skreśla się

Or. en

Poprawka 818
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie 
odwołania.

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie 
odwołania, w tym co najmniej przepisów 
krajowych mających zastosowanie do 
odwołania, właściwego organu i
wymogów proceduralnych, a także 
terminu na złożenie odwołania.

Or. en

Poprawka 819
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie 
odwołania.

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie odwołania
lub zastosowania środka zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 820
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 32 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie 
odwołania.

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie odwołania
lub zastosowania skutecznego środka 
zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 821
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a

Aktualizacja danych zawartych we 
wniosku

1. Posiadacze zezwolenia na podróż mają 
obowiązek zaktualizować dane zawarte we 
wniosku, o których mowa w art. 15 ust. 2 
lit. a)–f) oraz ust. 4 lit. a)–d), natychmiast 
po utracie ważności wcześniej podanych 
danych, lecz nie później niż tydzień przed 
wjazdem na terytorium państw 
członkowskich.

2. Aktualizacja i przetwarzanie tych 
danych odbywają się nieodpłatnie.

3. Analiza zaktualizowanych danych jest 
przeprowadzana zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w rozdziałach III, IV i V, 
a posiadacz zezwolenia na podróż 
otrzymuje powiadomienie o jego ważności 
w ciągu 48 godzin.

Or. en

Poprawka 822
Gérard Deprez, Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nazwę i adres organu, który wydał
zezwolenie na podróż lub odmówił jego 
wydania;

b) jednostkę krajową ETIAS państwa 
członkowskiego, która wydała zezwolenie 
na podróż lub odmówiła jego wydania;

Or. fr

Poprawka 823
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) miejsce i datę decyzji o wydaniu 
lub odmowie wydania zezwolenia na 
podróż;

c) datę decyzji o wydaniu lub 
odmowie wydania zezwolenia na podróż;

Or. fr

Poprawka 824
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) daty rozpoczęcia i wygaśnięcia 
okresu ważności zezwolenia na podróż;

d) daty rozpoczęcia i wygaśnięcia 
okresu ważności zezwolenia na podróż, 
jeśli okres ten jest krótszy niż 
przewidziany w art. 30;

Or. fr

Poprawka 825
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczyny odmowy wydania 
zezwolenia na podróż, określone w art. 31 
ust. 1.

e) szczegółowe i konkretne przyczyny 
odmowy wydania zezwolenia na podróż 
określone w art. 31 ust. 1.

Or. en

Poprawka 826
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczyny odmowy wydania 
zezwolenia na podróż, określone w art. 31 
ust. 1.

e) w stosownych przypadkach
przyczyny odmowy wydania zezwolenia 
na podróż, określone w art. 31 ust. 1.

Or. fr

Poprawka 827
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) dodatkowe informacje potrzebne 
do celów kontroli drugiej linii związanych 
z jednym lub więcej trafieniami;

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre informacje otrzymane w trakcie ręcznego rozpatrywania wniosku należy zachować w 
pliku wniosku, jeśli ułatwią one kontrolę podczas przekraczania granic. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku, gdy podróżny był przedmiotem fałszywego trafienia.
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Poprawka 828
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Osobie, której zezwolenie na 
podróż zostało unieważnione, przysługuje 
prawo do odwołania się. Postępowanie 
odwoławcze jest prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję o 
unieważnieniu zezwolenia, zgodnie z 
prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego.

3. Osobie, której zezwolenie na 
podróż zostało unieważnione, przysługuje 
prawo do odwołania się. Wnioskodawcom, 
których zezwolenie na podróż zostało 
unieważnione, przysługuje prawo do 
uzyskania informacji o podstawach i 
uzasadnieniu tej decyzji w celu 
umożliwienia skorzystania z prawa 
dostępu do dotyczących ich danych 
osobowych i odwołania się z zachowaniem 
koniecznych gwarancji, jeśli chodzi o 
zasady ochrony osób i poszanowania praw 
podstawowych zgodnie z prawem 
europejskim i prawem międzynarodowym.
Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję o unieważnieniu 
zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym 
tego państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 829
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Osobie, której zezwolenie na 
podróż zostało unieważnione, przysługuje 
prawo do odwołania się. Postępowanie
odwoławcze jest prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję o 
unieważnieniu zezwolenia, zgodnie z 
prawem krajowym tego państwa 

3. Osobie, której zezwolenie na 
podróż zostało unieważnione, przysługuje 
prawo do skutecznego środka zaskarżenia. 
Postępowanie w sprawie zaskarżenia jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję o unieważnieniu 
zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym 



PE609.323v02-00 30/161 AM\1135937PL.docx

PL

członkowskiego. tego państwa członkowskiego, które 
przewiduje możliwość zastosowania 
środka zaskarżenia.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie art. 31 ust. 2, zgodnie z opinią FRA i Grupy Roboczej Art. 29, a także zgodnie z 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-362/14 Schrems, ust. 95.

Poprawka 830
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Osobie, której zezwolenie na 
podróż zostało unieważnione, przysługuje 
prawo do odwołania się. Postępowanie 
odwoławcze jest prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję o 
unieważnieniu zezwolenia, zgodnie z 
prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego.

3. Osobie, której zezwolenie na 
podróż zostało unieważnione, przysługuje 
prawo do odwołania się i skutecznego 
środka zaskarżenia. Postępowanie 
odwoławcze i zaskarżające jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję o unieważnieniu 
zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym 
tego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 831
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, jeżeli w 
SIS rejestruje się nowy wpis dotyczący 

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, jeżeli w 
SIS rejestruje się nowy wpis dotyczący 
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odmowy wjazdu lub dokument podróży 
zgłoszony jako utracony, ukradziony lub 
unieważniony, SIS informuje o tym system 
centralny ETIAS. System centralny ETIAS 
sprawdza, czy ten nowy wpis odpowiada 
ważnemu zezwoleniu na podróż. Jeżeli tak 
jest, wówczas system centralny ETIAS 
przekazuje plik wniosku jednostce 
krajowej ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis, która 
dokona cofnięcia zezwolenia na podróż.

odmowy wjazdu lub dokument podróży 
zgłoszony jako utracony, ukradziony lub 
unieważniony, SIS informuje o tym system 
centralny ETIAS. System centralny ETIAS 
sprawdza, czy ten nowy wpis odpowiada 
ważnemu zezwoleniu na podróż. Jeżeli tak 
jest, wówczas system centralny ETIAS 
przekazuje plik wniosku jednostce 
krajowej ETIAS państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za ten wpis, która 
dokona cofnięcia zezwolenia na podróż, z 
wyłączeniem sytuacji wyjątkowych 
związanych z bezpieczeństwem 
narodowym państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 832
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nowe elementy wprowadzane przez 
Europol do listy ostrzegawczej ETIAS są 
porównywane z danymi z plików 
wniosków w systemie centralnym ETIAS. 
Jeżeli to porównanie skutkuje trafieniem, 
jednostka krajowa ETIAS państwa 
członkowskiego pierwszego wjazdu, 
zadeklarowanego przez wnioskodawcę 
zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. j), ocenia 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i cofa 
zezwolenie na podróż, jeżeli stwierdzi, że 
warunki przyznania zezwolenia przestały 
być spełniane.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 833
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nowe elementy wprowadzane przez 
Europol do listy ostrzegawczej ETIAS są 
porównywane z danymi z plików 
wniosków w systemie centralnym ETIAS. 
Jeżeli to porównanie skutkuje trafieniem, 
jednostka krajowa ETIAS państwa 
członkowskiego pierwszego wjazdu, 
zadeklarowanego przez wnioskodawcę 
zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. j), ocenia 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i cofa 
zezwolenie na podróż, jeżeli stwierdzi, że 
warunki przyznania zezwolenia przestały 
być spełniane.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 29 należy skreślić.

Poprawka 834
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nowe elementy wprowadzane 
przez Europol do listy ostrzegawczej 
ETIAS są porównywane z danymi z 
plików wniosków w systemie centralnym 
ETIAS. Jeżeli to porównanie skutkuje 
trafieniem, jednostka krajowa ETIAS 
państwa członkowskiego pierwszego 
wjazdu, zadeklarowanego przez 
wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. 
j), ocenia zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
cofa zezwolenie na podróż, jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia przestały być spełniane.

4. Nowe elementy wprowadzane 
przez Europol do listy ostrzegawczej 
ETIAS są porównywane z danymi z 
plików wniosków w systemie centralnym 
ETIAS. Jeżeli to porównanie skutkuje 
trafieniem, jednostka krajowa ETIAS
odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 22 ust. 1
ocenia zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
cofa zezwolenie na podróż, jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia przestały być spełniane.

Or. en
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Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy przewidzieć bardziej zrównoważony podział odpowiedzialności 
między jednostkami krajowymi państw członkowskich zgodnie z poprawką w art. 22 ust. 1.

Poprawka 835
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przed powiadomieniem o decyzji o 
cofnięciu informuje się osobę uprawnioną 
do korzystania z zezwolenia na podróż, 
aby mogła ona skorzystać ze swoich praw 
i przedstawić wszelkie informacje na 
uzasadnienie swojej sytuacji.

Or. fr

Poprawka 836
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wnioskodawcy, którego 
zezwolenie na podróż zostało cofnięte, 
przysługuje prawo do odwołania się. 
Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 
które podjęło decyzję o cofnięciu 
zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym 
tego państwa członkowskiego.

5. Wnioskodawcy, którego 
zezwolenie na podróż zostało cofnięte, 
przysługuje prawo do odwołania się.
Wnioskodawcom, których zezwolenie na 
podróż zostało cofnięte, przysługuje prawo 
do uzyskania informacji o podstawach i 
uzasadnieniu tej decyzji w celu 
umożliwienia skorzystania z prawa 
dostępu do dotyczących ich danych 
osobowych i odwołania się z zachowaniem 
koniecznych gwarancji, jeśli chodzi o 
zasady ochrony osób i poszanowania praw 
podstawowych zgodnie z prawem 
europejskim i prawem międzynarodowym.
Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 



PE609.323v02-00 34/161 AM\1135937PL.docx

PL

które podjęło decyzję o cofnięciu 
zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym 
tego państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 837
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wnioskodawcy, którego 
zezwolenie na podróż zostało cofnięte, 
przysługuje prawo do odwołania się. 
Postępowanie odwoławcze jest prowadzone 
w państwie członkowskim, które podjęło 
decyzję o cofnięciu zezwolenia, zgodnie z 
prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego.

5. Wnioskodawcy, którego 
zezwolenie na podróż zostało cofnięte, 
przysługuje prawo do skutecznego środka 
zaskarżenia. Postępowanie zaskarżające
jest prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję o 
cofnięciu zezwolenia, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego, 
które przewiduje możliwość zastosowania 
środka zaskarżenia.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie art. 31 ust. 2, zgodnie z opinią FRA i Grupy Roboczej Art. 29, a także zgodnie z 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-362/14 Schrems, ust. 95.

Poprawka 838
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wnioskodawcy, którego 
zezwolenie na podróż zostało cofnięte, 
przysługuje prawo do odwołania się. 
Postępowanie odwoławcze jest 
prowadzone w państwie członkowskim, 

5. Wnioskodawcy, którego 
zezwolenie na podróż zostało cofnięte, 
przysługuje prawo do odwołania się i 
skutecznego środka zaskarżenia. 
Postępowanie odwoławcze i zaskarżające
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które podjęło decyzję o cofnięciu 
zezwolenia, zgodnie z prawem krajowym 
tego państwa członkowskiego.

jest prowadzone w państwie 
członkowskim, które podjęło decyzję o 
cofnięciu zezwolenia, zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 839
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nazwę i adres organu, który 
unieważnił lub cofnął zezwolenie na 
podróż;

b) nazwę i adres jednostki krajowej 
ETIAS, która unieważniła lub cofnęła
zezwolenie na podróż;

Or. fr

Poprawka 840
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyny unieważnienia lub 
cofnięcia zezwolenia na podróż, określone 
w art. 31 ust. 1;

c) szczegółowe i konkretne przyczyny 
unieważnienia lub cofnięcia zezwolenia na 
podróż, określone w art. 31 ust. 1;

informacje te są wystarczające do 
wniesienia przez wnioskodawców 
prawomocnego odwołania lub 
zaskarżenia;

Or. en
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Poprawka 841
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie 
odwołania.

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie 
odwołania, w tym co najmniej przepisów 
krajowych mających zastosowanie do 
odwołania, właściwego organu i 
wymogów proceduralnych, a także 
terminu na złożenie odwołania.

Or. en

Poprawka 842
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie 
odwołania.

d) informacje dotyczące procedury, 
którą należy zastosować w razie odwołania
lub zastosowania środka zaskarżenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 843
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące procedury, d) informacje dotyczące procedury, 
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którą należy zastosować w razie
odwołania.

którą należy zastosować w razie
zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 844
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku podjęcia decyzji o 
unieważnieniu lub cofnięciu zezwolenia na 
podróż państwo członkowskie 
odpowiedzialne za unieważnienie lub 
cofnięcie tego zezwolenia na podróż 
dodaje następujące dane do pliku wniosku:

1. W przypadku podjęcia decyzji o 
unieważnieniu lub cofnięciu zezwolenia na 
podróż jednostka krajowa ETIAS 
odpowiedzialna za unieważnienie lub 
cofnięcie tego zezwolenia na podróż 
dodaje następujące dane do pliku wniosku:

Or. fr

Poprawka 845
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nazwę i adres organu, który 
unieważnił lub cofnął zezwolenie na 
podróż;

b) nazwę i adres jednostki krajowej 
ETIAS, która unieważniła lub cofnęła
zezwolenie na podróż;

Or. fr

Poprawka 846
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W pliku wniosku wskazuje się też 
przyczyny unieważnienia lub cofnięcia 
zezwolenia na podróż, określone w art. 31 
ust. 1.

2. W pliku wniosku wskazuje się też
szczegółowe i konkretne przyczyny 
unieważnienia lub cofnięcia zezwolenia na 
podróż, określone w art. 31 ust. 1.

Or. en

Poprawka 847
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a

Środki zaskarżenia

1. Każdy może wystąpić do sądów lub 
organów właściwych na mocy prawa 
krajowego któregokolwiek z państw 
członkowskich w celu uzyskania 
odszkodowania lub unieważnienia w 
związku z odmową, unieważnieniem lub 
cofnięciem jego zezwolenia na podróż.

2. Państwa członkowskie zobowiązują się 
wzajemnie do egzekwowania ostatecznych 
decyzji wydanych przez sądy lub organy, o 
których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie art. 43 rozporządzenia w sprawie SIS II, zgodnie z propozycją Komisji 
Meijersa.

Poprawka 848
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie uzna to za 
konieczne ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie uzna to za 
konieczne ze względów humanitarnych
zgodnie z prawem krajowym, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

Or. nl

Uzasadnienie

Zgodnie z prawodawstwem unijnym państwa członkowskie nie są zobowiązane do udzielania 
wiz humanitarnych osobom, które chcą wjechać na ich terytorium celem ubiegania się o azyl, 
jednak mają taką możliwość na podstawie ustawodawstwa krajowego (Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości, C-638/16 PPU). W drodze analogii oraz ponieważ instrument ten pozostaje 
w bezpośrednim związku z kodeksem wizowym, państwa członkowskie mają możliwość 
decydowania o udzielaniu zezwoleń na podróż o ograniczonej ważności terytorialnej zgodnie 
z prawem krajowym.

Poprawka 849
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie uzna to za 
konieczne ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie uzna to za 
konieczne ze względów humanitarnych,
zgodnie z prawem krajowym, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
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cofnięte. zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

Or. fr

Poprawka 850
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie uzna to za 
konieczne ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie lub państwa 
członkowskie uznają to za konieczne ze 
względów humanitarnych, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

Or. en

Poprawka 851
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie uzna to za
konieczne ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej zostaje
wydane wyjątkowo, jeżeli jest to konieczne 
ze względów humanitarnych, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
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proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z opinii FRA.

Poprawka 852
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie uzna to za
konieczne ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej zostaje
wydane wyjątkowo, jeżeli jest konieczne 
ze względów humanitarnych, z uwagi na 
interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

Or. fr

Poprawka 853
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane

1. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli
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państwo członkowskie uzna to za 
konieczne ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces ręcznej oceny na podstawie art. 22 
nie został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

odpowiedzialne państwo członkowskie 
uzna to za konieczne ze względów 
humanitarnych, z uwagi na interes 
państwowy lub z powodu zobowiązań 
międzynarodowych, mimo że proces 
ręcznej oceny na podstawie art. 22 nie 
został jeszcze zakończony, odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż lub 
zezwolenie takie zostało unieważnione lub 
cofnięte.

Or. fr

Poprawka 854
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 wnioskodawca 
może złożyć wniosek o zezwolenie na 
podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej do państwa członkowskiego, 
do którego zamierza pojechać. 
Wnioskodawca wskazuje przyczyny 
humanitarne, interes państwowy lub 
zobowiązania międzynarodowe w swoim 
wniosku.

2. Do celów ust. 1 wnioskodawca 
może złożyć wniosek o zezwolenie na 
podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej do państw członkowskich, do
których zamierza pojechać. Wnioskodawca 
wskazuje przyczyny humanitarne, interes 
państwowy lub zobowiązania 
międzynarodowe w swoim wniosku.

Or. en

Poprawka 855
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, do którego 
zamierza pojechać obywatel państwa 

3. Państwo członkowskie, do którego
najpierw zamierza pojechać obywatel 



AM\1135937PL.docx 43/161 PE609.323v02-00

PL

trzeciego, jest państwem członkowskim 
odpowiedzialnym za podjęcie decyzji o
wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia 
na podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej.

państwa trzeciego, jest państwem 
członkowskim odpowiedzialnym za 
podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie 
wydania zezwolenia na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej.

Or. en

Poprawka 856
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej jest 
ważne na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało to 
zezwolenie, przez okres maksymalnie 15
dni.

4. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej jest 
ważne na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało to 
zezwolenie, przez okres maksymalnie 180
dni od daty wydania tego zezwolenia lub 
90 dni od pierwszego wjazdu dokonanego 
na podstawie tego zezwolenia. Wyjątkowo 
może ono być ważne na terytorium więcej 
niż jednego państwa członkowskiego, pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez 
jednostkę krajową każdego z tych państw.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić takie same możliwości, jak przewidziane w kodeksie wizowym w odniesieniu 
do wiz o ograniczonej ważności terytorialnej.

Poprawka 857
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej jest 

4. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej jest 
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ważne na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało to 
zezwolenie, przez okres maksymalnie 15 
dni.

ważne na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało to 
zezwolenie, przez okres co najmniej trzech 
miesięcy.

Or. fr

Poprawka 858
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej jest 
ważne na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało to 
zezwolenie, przez okres maksymalnie 15
dni.

4. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej jest 
ważne na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało to 
zezwolenie, przez okres maksymalnie 30
dni.

Or. en

Poprawka 859
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej jest 
ważne na terytorium państwa 
członkowskiego, które wydało to 
zezwolenie, przez okres maksymalnie 15
dni.

4. Zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej jest 
ważne na terytorium odpowiednich państw 
członkowskich przez okres maksymalnie
30 dni.

Or. en

Poprawka 860
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Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wydania zezwolenia 
na podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej w pliku wniosku wpisuje się 
następujące dane:

5. W przypadku wydania lub odmowy 
wydania zezwolenia na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej w 
pliku wniosku wpisuje się następujące 
dane:

Or. fr

Poprawka 861
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informację na temat statusu, 
wskazującą, że wydano zezwolenie na 
podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej lub odmówiono jego wydania;

a) numer wniosku i informację na 
temat statusu, wskazującą, że wydano 
zezwolenie na podróż o ograniczonej 
ważności terytorialnej lub odmówiono jego 
wydania;

Or. fr

Poprawka 862
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) terytorium, po którym posiadacz 
zezwolenia na podróż ma prawo 
podróżować;

b) terytorium lub terytoria, po których
posiadacz zezwolenia na podróż ma prawo 
podróżować, oraz – w stosownych 
przypadkach – okres ważności zezwolenia, 
jeśli jest on krótszy niż przewidziany w ust. 
4;
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Or. fr

Poprawka 863
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organ państwa członkowskiego,
który wydał zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej;

c) jednostkę krajową państwa 
członkowskiego, która wydała lub 
odmówiła wydania zezwolenia na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 864
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) datę decyzji o wydaniu lub 
odmowie wydania zezwolenia na podróż o
ograniczonej ważności terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 865
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) odniesienie do względów 
humanitarnych, interesu państwowego lub 
zobowiązań międzynarodowych.

d) w stosownych przypadkach
odniesienie do względów humanitarnych, 
interesu państwowego lub zobowiązań 
międzynarodowych.
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Or. fr

Poprawka 866
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) podstawa do odmowy udzielenia 
zezwolenia na podróż zgodnie ze zwykłą 
procedurą, z której wynika, że 
wnioskodawca stanowi ryzyko w 
kontekście nieregularnej migracji, 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

Or. nl

Poprawka 867
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w stosownych przypadkach 
przyczyny odmowy wydania zezwolenia na 
podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej.

Or. fr

Poprawka 868
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) dodatkowe informacje potrzebne 
do celów kontroli drugiej linii związanych 
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z jednym lub więcej trafieniami;

Or. fr

Poprawka 869
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 26 Konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen 
przewoźnicy sprawdzają system centralny 
ETIAS, aby zweryfikować, czy obywatele 
państw trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

1. Do celów art. 26 ust. 1 lit. b)
Konwencji wykonawczej do układu z 
Schengen przewoźnicy sprawdzają, czy 
obywatele państw trzecich podlegający 
wymogowi posiadania zezwolenia na 
podróż posiadają ważne zezwolenie na 
podróż, a w przypadku zezwolenia na 
podróż o ograniczonej ważności 
terytorialnej sprawdzają terytorium lub 
terytoria, po których posiadacz zezwolenia 
na podróż ma prawo podróżować.

Przewoźnicy lotniczy, przewoźnicy morscy 
i przewoźnicy międzynarodowi przewożący 
grupy drogą lądową autokarami 
przesyłają zapytanie do systemu 
centralnego ETIAS, aby zweryfikować, 
czy obywatele państw trzecich podlegający 
wymogowi posiadania zezwolenia na 
podróż posiadają ważne zezwolenie na 
podróż.

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł 26 ust. 1 lit. b) Konwencji wykonawczej do układu z Schengen stanowi, że przewoźnik 
jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia, aby 
cudzoziemiec przewożony drogą lotniczą, morską lub lądową posiadał dokumenty podróży, 
wymagane przy wjeździe na terytoria Umawiających się Stron.

Poprawka 870
Helga Stevens
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 26 Konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen 
przewoźnicy sprawdzają system centralny
ETIAS, aby zweryfikować, czy obywatele 
państw trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

1. Przedsiębiorstwa transportowe 
prowadzące przewozy grup osób drogą 
lądową, morską i lotniczą przy użyciu 
samolotów, autobusów, pociągów lub 
promów, będą przesyłać wnioski do 
systemu centralnego ETIAS, aby 
zweryfikować, czy obywatele państw 
trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

Or. nl

Poprawka 871
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 26 Konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen 
przewoźnicy sprawdzają system centralny 
ETIAS, aby zweryfikować, czy obywatele 
państw trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

1. Zgodnie z art. 26 Konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen 
przewoźnicy sprawdzają system centralny 
ETIAS w czasie kontroli pasażerów, aby 
zweryfikować, czy obywatele państw 
trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie momentu, zakresu i sposobów przeprowadzania kwerendy w 
systemie centralnym ETIAS przez przewoźników.

Poprawka 872
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 26 Konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen
przewoźnicy sprawdzają system centralny 
ETIAS, aby zweryfikować, czy obywatele 
państw trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

1. Przewoźnicy lotniczy, drogowi i 
morscy sprawdzają system centralny 
ETIAS, aby zweryfikować, czy obywatele 
państw trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

Or. en

Poprawka 873
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 26 Konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen
przewoźnicy sprawdzają system centralny 
ETIAS, aby zweryfikować, czy obywatele 
państw trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

1. Przewoźnicy lotniczy, przewoźnicy 
morscy i przewoźnicy międzynarodowi 
przewożący grupy drogą lądową 
autokarami mają obowiązek
zweryfikować, czy obywatele państw 
trzecich podlegający wymogowi 
posiadania zezwolenia na podróż posiadają 
ważne zezwolenie na podróż.

Or. fr

Poprawka 874
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Weryfikacja ta nie może naruszać 
prawa do azylu ani nie może stanowić 
podstawy odmowy w przypadku 
wnioskodawców i osób korzystających z 
ochrony międzynarodowej, w 
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szczególności jeśli chodzi o zasadę 
niewydalania.

Or. fr

Poprawka 875
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bezpieczny dostęp internetowy do bramy 
sieciowej dla przewoźników, o którym 
mowa w art. 6 ust. 2 lit. h), obejmujący 
możliwość korzystania z rozwiązań 
technologii mobilnej, pozwala 
przewoźnikom na przeprowadzenie 
kwerendy, o której mowa w ust. 1, przed 
wejściem pasażera na pokład. W tym celu 
przewoźnikowi zezwala się na 
przeprowadzenie kwerendy w systemie 
centralnym ETIAS z wykorzystaniem 
danych z dokumentu podróży zawartych w 
polu przeznaczonym do odczytu 
maszynowego.

Bezpieczny dostęp do bramy sieciowej dla 
przewoźników, o którym mowa w art. 6 
ust. 2 lit. h), obejmujący możliwość 
korzystania z rozwiązań technologii 
mobilnej, pozwala przewoźnikom na 
przeprowadzenie kwerendy, o której mowa 
w ust. 1, przed wejściem pasażera na 
pokład. W tym celu przewoźnikowi 
zezwala się na przeprowadzenie kwerendy 
w systemie centralnym ETIAS z 
wykorzystaniem danych z dokumentu 
podróży zawartych w polu przeznaczonym 
do odczytu maszynowego. Brama sieciowa 
dla przewoźników filtruje i kieruje jedynie 
odpowiednie informacje o pasażerach do 
systemu centralnego ETIAS.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie momentu, zakresu i sposobów przeprowadzania kwerendy w 
systemie centralnym ETIAS przez przewoźników.

Poprawka 876
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bezpieczny dostęp internetowy do bramy Bezpieczny dostęp do bramy sieciowej dla 
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sieciowej dla przewoźników, o którym 
mowa w art. 6 ust. 2 lit. h), obejmujący 
możliwość korzystania z rozwiązań 
technologii mobilnej, pozwala 
przewoźnikom na przeprowadzenie 
kwerendy, o której mowa w ust. 1, przed 
wejściem pasażera na pokład. W tym celu
przewoźnikowi zezwala się na 
przeprowadzenie kwerendy w systemie 
centralnym ETIAS z wykorzystaniem 
danych z dokumentu podróży zawartych w 
polu przeznaczonym do odczytu 
maszynowego.

przewoźników, o którym mowa w art. 6 
ust. 2 lit. h), obejmujący możliwość 
korzystania przez przewoźników 
lotniczych, morskich i międzynarodowych 
przewożących grupy drogą lądową 
autokarami z rozwiązań technologii 
mobilnej, pozwala przewoźnikom na
wysłanie zapytania, o którym mowa w ust. 
1, przed wejściem pasażera na pokład. W 
tym celu przewoźnik wysyła zapytanie do 
systemu centralnego ETIAS z 
wykorzystaniem danych z dokumentu 
podróży zawartych w polu przeznaczonym 
do odczytu maszynowego.

Or. fr

Poprawka 877
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bezpieczny dostęp internetowy do bramy 
sieciowej dla przewoźników, o którym 
mowa w art. 6 ust. 2 lit. h), obejmujący 
możliwość korzystania z rozwiązań 
technologii mobilnej, pozwala 
przewoźnikom na przeprowadzenie 
kwerendy, o której mowa w ust. 1, przed 
wejściem pasażera na pokład. W tym celu
przewoźnikowi zezwala się na 
przeprowadzenie kwerendy w systemie 
centralnym ETIAS z wykorzystaniem 
danych z dokumentu podróży zawartych w 
polu przeznaczonym do odczytu 
maszynowego.

Bezpieczny dostęp internetowy do bramy 
sieciowej dla przewoźników, o którym 
mowa w art. 6 ust. 2 lit. h), obejmujący 
możliwość korzystania z rozwiązań 
technologii mobilnej, pozwala 
przewoźnikom na przeprowadzenie 
kwerendy, o której mowa w ust. 1, przed 
wejściem pasażera na pokład. W tym celu
przewoźnik wysyła zapytanie o weryfikację 
do systemu centralnego ETIAS z 
wykorzystaniem danych z dokumentu 
podróży zawartych w polu przeznaczonym 
do odczytu maszynowego.

Or. fr

Poprawka 878
Gérard Deprez, Louis Michel



AM\1135937PL.docx 53/161 PE609.323v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Przewoźnicy mogą przechowywać 
wysłane informacje i otrzymaną 
odpowiedź.

System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż, oraz – w stosownych przypadkach 
– podanie terytorium lub terytoriów 
objętych zakresem zezwolenia na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej. 
Przewoźnicy mogą przechowywać wysłane 
informacje i otrzymaną odpowiedź.

Or. fr

Poprawka 879
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Przewoźnicy mogą przechowywać 
wysłane informacje i otrzymaną 
odpowiedź.

System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż. Przewoźnicy mogą przechowywać 
wysłane informacje i otrzymaną 
odpowiedź do czasu zarezerwowanego 
terminu podróży lub nowych terminów 
podróży w przypadku zmiany rezerwacji.

Or. en

Poprawka 880
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku odrzucenia wniosku 
obywatela państwa trzeciego o zezwolenie 
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na wjazd każdy przewoźnik, który 
zapewnił jego transport drogą lotniczą, 
morską lub lądową do granicy 
zewnętrznej Unii, ma obowiązek do 
natychmiastowego ponownego przyjęcia 
tego obywatela. Na wniosek właściwych 
organów, które przeprowadziły kontrolę 
graniczną, przewoźnik ma obowiązek 
przewiezienia obywatela państwa 
trzeciego, któremu odmówiono wjazdu, do 
państwa trzeciego pochodzenia lub do 
państwa trzeciego, które wystawiło 
dokument podróży.

Or. fr

Poprawka 881
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korzystanie z ETIAS przez służby 
graniczne na granicach zewnętrznych

Korzystanie z ETIAS przez służby 
graniczne na granicach zewnętrznych oraz 
przez organy imigracyjne państw 
członkowskich

Or. en

Poprawka 882
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyłącznie do celu zweryfikowania, 
czy dana osoba posiada ważne zezwolenie 
na podróż, organom właściwym do 
przeprowadzania kontroli na przejściach
granicznych na granicach zewnętrznych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/399 

1. Straż graniczna właściwa do 
dokonywania odpraw granicznych
przeprowadza kwerendę w systemie 
centralnym ETIAS, wykorzystując dane z 
dokumentu podróży zawarte w polu 
przeznaczonym do odczytu maszynowego.
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zezwala się na przeprowadzenie kwerendy
w systemie centralnym ETIAS z
wykorzystaniem danych z dokumentu 
podróży zawartych w polu przeznaczonym 
do odczytu maszynowego.

Or. fr

Poprawka 883
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż.

2. System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż, oraz – w stosownych przypadkach 
– podanie terytorium lub terytoriów 
objętych zakresem zezwolenia na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej.

Or. fr

Poprawka 884
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż.

2. System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na podróż
oraz, w stosownych przypadkach, w jakim 
państwie członkowskim ważne jest 
zezwolenie o ograniczonej wartości 
terytorialnej.

Or. nl
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Poprawka 885
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż.

2. System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż, oraz – w przypadku wizy o 
ograniczonej ważności terytorialnej –
podanie państwa członkowskiego objętego 
zakresem ważności tej wizy.

Or. fr

Poprawka 886
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli konieczne są dodatkowe 
kontrole w celu przeprowadzenia 
szczegółowej kontroli drugiej linii zgodnie 
z art. 2, 13. rozporządzenia (UE) 
2016/399, straż graniczna uzyskuje dostęp 
do danych, do których odsyła się w art. 15 
ust. 2 oraz w art. 15 ust. 4 lit. b) do d), 
przy zastosowaniu art. 33 i 37.

Or. nl

Poprawka 887
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2a. Organom właściwym do 
przeprowadzania kontroli na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych 
zezwala się w stosownych przypadkach na 
sprawdzenie dodatkowych informacji 
potrzebnych do przeprowadzenia kontroli 
drugiej linii dodanych do pliku wniosku 
zgodnie z art. 33.

Or. fr

Poprawka 888
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli przeprowadzenie kwerendy, 
o której mowa w art. 41 ust. 1, jest 
technicznie niemożliwe z powodu awarii 
systemu informacyjnego ETIAS, jednostka 
centralna ETIAS powiadamia o tym fakcie 
organy państwa członkowskiego właściwe 
do przeprowadzania kontroli na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych.

1. Jeżeli przeprowadzenie kwerendy, 
o której mowa w art. 41 ust. 1, jest 
technicznie niemożliwe z powodu awarii 
systemu informacyjnego ETIAS, jednostka 
centralna ETIAS natychmiast powiadamia 
o tym fakcie organy państwa 
członkowskiego właściwe do 
przeprowadzania kontroli na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych.

Or. fr

Poprawka 889
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli przeszukiwanie danych, o 
którym mowa w art. 41 ust. 1, jest 
technicznie niemożliwe z powodu awarii 
krajowej infrastruktury granicznej w 
państwie członkowskim, właściwy organ 
tego państwa powiadamia o tym fakcie eu-

2. Jeżeli przeszukiwanie danych, o 
którym mowa w art. 41 ust. 1, jest 
technicznie niemożliwe z powodu awarii 
krajowej infrastruktury granicznej w 
państwie członkowskim, właściwy organ 
tego państwa natychmiast powiadamia o 
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LISA, jednostkę centralną ETIAS oraz 
Komisję.

tym fakcie eu-LISA, jednostkę centralną 
ETIAS oraz Komisję.

Or. fr

Poprawka 890
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W obu przypadkach organy 
państwa członkowskiego właściwe do 
przeprowadzania kontroli na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych
stosują krajowe plany awaryjne.

3. W obu przypadkach organy 
państwa członkowskiego właściwe do 
przeprowadzania kontroli na przejściach 
granicznych na granicach zewnętrznych
przeprowadzają kontrole na granicach bez 
obowiązku przeprowadzania kwerendy w 
systemie centralnym ETIAS, o którym 
mowa w art. 41 ust. 1.

Or. en

Poprawka 891
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ VIIIa

Korzystanie z ETIAS przez organy 
migracyjne

Artykuł 42a

Dostęp do danych do celów kontroli 
migracji

1. Do celów weryfikacji, czy dana osoba 
spełnia warunki wjazdu i pobytu na 
terytorium państw członkowskich, i do 
celów podjęcia stosownych środków 
organy imigracyjne państw członkowskich 
mają prawo do przeprowadzania kwerend 
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w systemie centralnym ETIAS z 
wykorzystaniem danych z dokumentu 
podróży zawartych w polu przeznaczonym 
do odczytu maszynowego.

2. System centralny ETIAS udziela 
odpowiedzi przez wskazanie, czy dana 
osoba posiada ważne zezwolenie na 
podróż, oraz – w przypadku wizy o 
ograniczonej ważności terytorialnej –
podanie państwa członkowskiego objętego 
zakresem ważności tej wizy. System 
centralny ETIAS podaje również 
pozostały okres ważności. Organy 
migracyjne mają dostęp do informacji 
wskazanych w art. 15 ust. 2 lit. f) i g) oraz 
wszelkich innych istotnych dokumentów 
lub informacji dodatkowych.

W przypadku osób małoletnich organy 
migracyjne mają dostęp do informacji 
dotyczących osoby sprawującej władzę 
rodzicielską lub opiekuna prawnego, o 
których mowa w art. 15 ust. 2 lit. k).

Or. fr

Poprawka 892
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42a

Dostęp do danych przez organy 
imigracyjne państw członkowskich

Organy imigracyjne państw 
członkowskich mogą przeszukiwać system 
centralny ETIAS z wykorzystaniem 
danych znajdujących się w polu 
przeznaczonym do odczytu maszynowego 
dokumentów podróżnych na potrzeby 
sprawdzenia lub weryfikacji, czy 
spełniono warunki wjazdu lub pobytu na 
terytorium państw członkowskich oraz na 
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potrzeby powrotu.

Or. en

Poprawka 893
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 skreśla się

Wyznaczone organy ścigania państw 
członkowskich

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy ścigania, które są uprawnione do 
występowania o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie.

2. Na szczeblu krajowym każde państwo 
członkowskie prowadzi wykaz punktów 
kontaktowych w wyznaczonych organach, 
które to punkty są upoważnione do 
występowania o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS za pośrednictwem centralnego 
punktu dostępu (centralnych punktów 
dostępu).

Or. en

Uzasadnienie

EIOD, Grupa Robocza Art. 29, FRA i Komisja Meijersa wyrazili poważne wątpliwości 
dotyczące dostępu organów ścigania do danych niebudzących podejrzeń osób podróżujących 
w dobrej wierze.

Poprawka 894
Monika Hohlmeier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyznaczone organy ścigania państw 
członkowskich

Wyznaczone organy państw 
członkowskich odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo publiczne

Or. en

Poprawka 895
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy ścigania, które są uprawnione do 
występowania o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie.

1. Państwa członkowskie wyznaczają
osoby ściśle uprawnione przez organy 
ścigania do występowania o informacje 
przechowywane w systemie centralnym 
ETIAS w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie. Dostęp i uprawnienia 
powinny zostać poddane weryfikacji przez 
niezależny organ.

Or. fr

Poprawka 896
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy ścigania, które są uprawnione do 
występowania o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
publiczne, które są uprawnione do 
występowania o wgląd do danych 
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ETIAS w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie.

przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie.

Or. en

Poprawka 897
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na szczeblu krajowym każde 
państwo członkowskie prowadzi wykaz 
punktów kontaktowych w wyznaczonych 
organach, które to punkty są upoważnione 
do występowania o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS za pośrednictwem centralnego 
punktu dostępu (centralnych punktów 
dostępu).

2. Na szczeblu krajowym każde 
państwo członkowskie prowadzi wykaz 
punktów kontaktowych w wyznaczonych 
organach wymienionych w art. 8 ust. 2 lit. 
c), które to punkty są upoważnione do 
występowania o informacje 
przechowywane w systemie centralnym 
ETIAS za pośrednictwem centralnego 
punktu dostępu (centralnych punktów 
dostępu).

Or. fr

Poprawka 898
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreśla się

Procedura dostępu do systemu 
centralnego ETIAS na potrzeby organów 
ścigania

1. Właściwe organy składają do 
centralnego punktu dostępu, o którym 
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mowa w art. 8 ust. 2 lit. c), uzasadniony 
wniosek elektroniczny o wgląd do 
konkretnego zbioru danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS. Jeżeli wnioskuje się o wgląd do 
danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 
lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d), uzasadniony 
wniosek elektroniczny zawiera 
wyjaśnienie przyczyn konieczności 
sprawdzenia tych konkretnych danych.

2. Każde państwo członkowskie zapewnia 
przed uzyskaniem dostępu do systemu 
centralnego ETIAS, aby zgodnie z 
prawem krajowym i prawem procesowym 
wniosek o wgląd do danych został 
poddany niezależnej, skutecznej i 
terminowej weryfikacji pod kątem tego, 
czy spełnione zostały warunki, o których 
mowa w art. 45, w tym warunek 
uzasadnienia wniosku o wgląd do danych, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz 
ust. 4 lit. b)–d).

3. Jeżeli warunki, o których mowa w art. 
45 są spełnione, centralny punkt dostępu 
przystępuje do realizacji wniosków. Dane 
przechowywane w systemie centralnym 
ETIAS, udostępnione centralnemu 
punktowi dostępu, są przekazywane 
punktom kontaktowym, o których mowa w 
art. 43 ust. 2, w taki sposób, aby nie 
zostało naruszone bezpieczeństwo tych 
danych.

4. W wyjątkowo pilnych przypadkach, gdy 
konieczne jest natychmiastowe uzyskanie 
danych osobowych, aby zapobiec 
popełnieniu poważnego przestępstwa lub 
ścigać jego sprawców, centralny punkt 
dostępu realizuje wniosek natychmiast i 
bez niezależnej weryfikacji przewidzianej 
w ust. 2. Po zrealizowaniu wniosku bez 
zbędnej zwłoki przeprowadza się 
niezależną weryfikację ex post, 
obejmującą sprawdzenie, czy rzeczywiście 
chodziło o wyjątkowo pilny przypadek.

5. Jeżeli niezależna weryfikacja ex post 
wykaże, że wgląd i dostęp do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
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ETIAS był nieuzasadniony, wszystkie 
organy, które uzyskały dostęp lub wgląd 
do tych danych, usuwają dane pochodzące 
z systemu centralnego ETIAS i informują 
centralny punkt dostępu o ich usunięciu.

Or. en

Uzasadnienie

EIOD, Grupa Robocza Art. 29, FRA i Komisja Meijersa wyrazili poważne wątpliwości 
dotyczące dostępu organów ścigania do danych niebudzących podejrzeń osób podróżujących 
w dobrej wierze.

Poprawka 899
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy składają do 
centralnego punktu dostępu, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. c), uzasadniony 
wniosek elektroniczny o wgląd do
konkretnego zbioru danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS. Jeżeli wnioskuje się o wgląd do 
danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. 
i) oraz ust. 4 lit. b) –d), uzasadniony 
wniosek elektroniczny zawiera wyjaśnienie 
przyczyn konieczności sprawdzenia tych 
konkretnych danych.

1. Właściwe organy składają do 
centralnego punktu dostępu, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. c), uzasadniony 
wniosek elektroniczny o informacje na 
temat konkretnego zbioru danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS. Jeżeli wnioskuje się o wgląd do 
danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. 
i) oraz ust. 4 lit. b) –d), uzasadniony 
wniosek elektroniczny zawiera wyjaśnienie 
przyczyn konieczności sprawdzenia tych 
konkretnych danych.

Or. fr

Poprawka 900
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Właściwe organy składają do 
centralnego punktu dostępu, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. c), uzasadniony 
wniosek elektroniczny o wgląd do 
konkretnego zbioru danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS. Jeżeli wnioskuje się o wgląd do 
danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. 
i) oraz ust. 4 lit. b)–d), uzasadniony 
wniosek elektroniczny zawiera wyjaśnienie 
przyczyn konieczności sprawdzenia tych 
konkretnych danych.

1. Właściwe organy składają do 
centralnego punktu dostępu, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2 lit. c), uzasadniony 
wniosek elektroniczny o wgląd do 
konkretnego zbioru danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS. Jeżeli wnioskuje się o wgląd do 
danych, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. 
b) i c), uzasadniony wniosek elektroniczny 
zawiera wyjaśnienie przyczyn 
konieczności sprawdzenia tych 
konkretnych danych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 2 lit. i) i art. 15 ust. 4 lit. d).

Poprawka 901
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli EIOD zatwierdził wniosek, 
jednostka centralna ETIAS przystępuje do 
realizacji wniosku o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS.

Or. fr

Poprawka 902
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zapewnia przed uzyskaniem dostępu do 
systemu centralnego ETIAS, aby zgodnie z 

2. Każde państwo członkowskie 
zapewnia przed uzyskaniem dostępu do 
systemu centralnego ETIAS, aby zgodnie z 
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prawem krajowym i prawem procesowym 
wniosek o wgląd do danych został poddany
niezależnej, skutecznej i terminowej 
weryfikacji pod kątem tego, czy spełnione 
zostały warunki, o których mowa w art. 
45, w tym warunek uzasadnienia wniosku 
o wgląd do danych, o których mowa w art.
15 ust. 2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d).

prawem krajowym i prawem procesowym 
wniosek o informacje na temat danych 
został poddany skutecznej i terminowej 
weryfikacji przez niezależny organ z 
pełnym poszanowaniem warunków, o 
których mowa w art. 45, w tym warunku
uzasadnienia wniosku o informacje na 
temat danych, o których mowa w art. 45.

Or. fr

Uzasadnienie

Odesłanie do art. 15 wyłącznie na podstawie ust. 2 lit. i) i ust. 4 lit. b)–d) jest niezrozumiałe.

Poprawka 903
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zapewnia przed uzyskaniem dostępu do 
systemu centralnego ETIAS, aby zgodnie z 
prawem krajowym i prawem procesowym 
wniosek o wgląd do danych został poddany 
niezależnej, skutecznej i terminowej 
weryfikacji pod kątem tego, czy spełnione 
zostały warunki, o których mowa w art. 45, 
w tym warunek uzasadnienia wniosku o 
wgląd do danych, o których mowa w art. 
15 ust. 2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d).

2. Każde państwo członkowskie 
zapewnia przed uzyskaniem dostępu do 
systemu centralnego ETIAS, aby zgodnie z 
prawem krajowym i prawem procesowym 
wniosek o wgląd do danych został poddany 
niezależnej, skutecznej i terminowej 
weryfikacji pod kątem tego, czy spełnione 
zostały warunki, o których mowa w art. 45, 
w tym warunek uzasadnienia wniosku o 
wgląd do danych, o których mowa w art. 
15 ust. 4 lit. b) i c).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 2 lit. i) i art. 15 ust. 4 lit. d).

Poprawka 904
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli warunki, o których mowa w 
art. 45 są spełnione, centralny punkt 
dostępu przystępuje do realizacji 
wniosków. Dane przechowywane w 
systemie centralnym ETIAS, 
udostępnione centralnemu punktowi 
dostępu, są przekazywane punktom 
kontaktowym, o których mowa w art. 43 
ust. 2, w taki sposób, aby nie zostało 
naruszone bezpieczeństwo tych danych.

3. Jeżeli warunki, o których mowa w 
art. 45 są spełnione, centralny punkt 
dostępu przystępuje do realizacji 
wniosków.

Or. fr

Poprawka 905
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W wyjątkowo pilnych 
przypadkach, gdy konieczne jest 
natychmiastowe uzyskanie danych 
osobowych, aby zapobiec popełnieniu 
poważnego przestępstwa lub ścigać jego 
sprawców, centralny punkt dostępu 
realizuje wniosek natychmiast i bez 
niezależnej weryfikacji przewidzianej w 
ust. 2. Po zrealizowaniu wniosku bez 
zbędnej zwłoki przeprowadza się 
niezależną weryfikację ex post, obejmującą 
sprawdzenie, czy rzeczywiście chodziło o 
wyjątkowo pilny przypadek.

4. W wyjątkowo pilnych 
przypadkach, gdy należy zapobiec
bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z 
przestępstwem terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwem, centralny punkt 
dostępu realizuje wniosek natychmiast i 
bez niezależnej weryfikacji przewidzianej 
w ust. 2. W celu sprawdzenia, czy 
spełniono warunki, o których mowa w art. 
45, przeprowadza się niezależną 
weryfikację ex post, obejmującą 
sprawdzenie, czy rzeczywiście chodziło o 
wyjątkowo pilny przypadek. Niezależną 
weryfikację ex post przeprowadza się bez 
zbędnej zwłoki po zrealizowaniu wniosku.

Or. en

Poprawka 906
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Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W wyjątkowo pilnych 
przypadkach, gdy konieczne jest 
natychmiastowe uzyskanie danych 
osobowych, aby zapobiec popełnieniu 
poważnego przestępstwa lub ścigać jego 
sprawców, centralny punkt dostępu 
realizuje wniosek natychmiast i bez 
niezależnej weryfikacji przewidzianej w 
ust. 2. Po zrealizowaniu wniosku bez 
zbędnej zwłoki przeprowadza się 
niezależną weryfikację ex post, 
obejmującą sprawdzenie, czy rzeczywiście 
chodziło o wyjątkowo pilny przypadek.

4. W przypadku gdy konieczne jest 
natychmiastowe uzyskanie danych 
osobowych niezbędnych, aby zapobiec
przestępstwu terrorystycznemu lub
bezpośredniemu niebezpieczeństwu 
związanemu z poważnym przestępstwem 
lub aby ścigać jego sprawców, centralny 
punkt dostępu realizuje wniosek 
natychmiast i bez niezależnej weryfikacji 
przewidzianej w ust. 2. Po zrealizowaniu 
wniosku bez zbędnej zwłoki przeprowadza 
się niezależną weryfikację ex post.

Or. fr

Poprawka 907
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli niezależna weryfikacja ex 
post wykaże, że wgląd i dostęp do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS był nieuzasadniony, wszystkie 
organy, które uzyskały dostęp lub wgląd do 
tych danych, usuwają dane pochodzące z 
systemu centralnego ETIAS i informują 
centralny punkt dostępu o ich usunięciu.

5. Jeżeli niezależna weryfikacja ex 
post wykaże, że wgląd i dostęp do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS był nieuzasadniony, wszystkie 
organy, które uzyskały dostęp lub wgląd do 
tych danych, usuwają dane pochodzące z 
systemu centralnego ETIAS i informują 
centralny punkt dostępu o ich usunięciu.

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
niezbędne środki, aby zapewnić wdrożenie 
przepisów art. 44 ust. 4 i określają kary za 
naruszenie art. 44 ust. 4 i art. 45 zgodnie z 
prawem krajowym.

Należy spełnić wszystkie warunki, o 
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których mowa w art. 45. Jeżeli 
weryfikacja ex post wykaże, że warunki 
nie zostały spełnione i w rzeczywistości nie 
miał miejsca wyjątkowo pilny przypadek, 
stosuje się skuteczne, proporcjonalne i 
zniechęcające kary.

Or. en

Uzasadnienie

Kary i sankcje są niezbędne, aby uniknąć nadużyć związanych z wyjątkowo pilnymi 
przypadkami, które muszą pozostać rzeczywiście nadzwyczajnymi przypadkami. Samo 
usunięcie danych, które zostały przekazane, jest niewystarczające, aby zagwarantować 
ochronę prywatności i danych wnioskodawców.

Poprawka 908
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli niezależna weryfikacja ex 
post wykaże, że wgląd i dostęp do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS był nieuzasadniony, wszystkie 
organy, które uzyskały dostęp lub wgląd
do tych danych, usuwają dane pochodzące 
z systemu centralnego ETIAS i informują 
centralny punkt dostępu o ich usunięciu.

5. Jeżeli niezależna weryfikacja ex 
post wykaże, że dostęp do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS jest nieuzasadniony, wszystkie 
organy, które uzyskały dostęp do tych 
danych, usuwają dane pochodzące z 
systemu centralnego ETIAS i informują 
centralny punkt dostępu o ich usunięciu.

Or. fr

Poprawka 909
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wszelkie decyzje podjęte na 
podstawie nieprawidłowo uzyskanych 
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danych należy unieważnić.

Or. fr

Poprawka 910
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

EIOD, Grupa Robocza Art. 29, FRA i Komisja Meijersa wyrazili poważne wątpliwości 
dotyczące dostępu organów ścigania do danych niebudzących podejrzeń osób podróżujących 
w dobrej wierze.

Poprawka 911
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyznaczone organy mogą 
wnioskować o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS, jeżeli spełnione są wszystkie 
następujące warunki:

1. Z zastrzeżeniem uprzedniej 
kontroli przez sąd lub niezależny organ
wyznaczone organy mogą wnioskować o
informacje na temat danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS, jeżeli spełnione są wszystkie 
następujące warunki:

Or. fr

Poprawka 912
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wgląd do danych jest niezbędny do 
celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

a) dostęp do informacji na temat 
przechowywanych danych jest niezbędny 
do celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

Or. fr

Poprawka 913
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wgląd do danych jest niezbędny do 
celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

a) wgląd do danych jest niezbędny do 
celów zapobiegania przestępstwu 
terrorystycznemu lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

Or. en

Poprawka 914
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wgląd do danych jest niezbędny do 
celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

a) wgląd do danych jest niezbędny do 
celów zapobiegania przestępstwu 
terrorystycznemu lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;
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Or. en

Poprawka 915
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostęp do danych jest w danym 
przypadku konieczny;

b) dostęp do informacji na temat 
przechowywanych danych jest w danym 
przypadku konieczny;

Or. fr

Poprawka 916
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostęp do danych jest w danym 
przypadku konieczny;

b) dostęp do danych jest w danym 
przypadku konieczny i proporcjonalny;

Or. en

Poprawka 917
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostęp do danych jest w danym 
przypadku konieczny;

b) dostęp do danych jest w danej 
sprawie sądowej konieczny;

Or. fr
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Poprawka 918
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) istnieją uzasadnione powody, aby 
uznać, że wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS może w znaczący sposób 
przyczynić się do zapobiegania 
określonym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, w szczególności gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że osoba 
podejrzana o popełnienie przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa, jego sprawca lub ofiara 
należą do kategorii obywateli państw 
trzecich objętej niniejszym 
rozporządzeniem;

c) istnieją udokumentowane i oparte 
na stwierdzonych faktach powody, aby 
uznać, że informacje na temat danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS może w znaczący sposób 
przyczynić się do zapobiegania 
określonym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, w szczególności gdy osoba 
podejrzana o popełnienie przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa, jego sprawca lub ofiara 
należą do kategorii obywateli państw 
trzecich objętej niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. fr

Poprawka 919
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) istnieją uzasadnione powody, aby 
uznać, że wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS może w znaczący sposób
przyczynić się do zapobiegania określonym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, w 
szczególności gdy zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że osoba podejrzana o 
popełnienie przestępstwa terrorystycznego 
lub innego poważnego przestępstwa, jego 
sprawca lub ofiara należą do kategorii 

c) istnieją istotne dowody, aby uznać, 
że wgląd do danych przechowywanych w 
systemie centralnym ETIAS w znaczący 
sposób przyczyni się do zapobiegania 
określonym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, w szczególności gdy osoba 
podejrzana o popełnienie przestępstwa 
terrorystycznego lub innego poważnego 
przestępstwa, jego sprawca lub ofiara 
należą do kategorii obywateli państw 
trzecich objętej niniejszym 
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obywateli państw trzecich objętej 
niniejszym rozporządzeniem;

rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 920
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawdzanie systemu centralnego
ETIAS ogranicza się do wyszukiwania 
według następujących danych zapisanych 
w pliku wniosku:

2. Dostęp do informacji na temat 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS ogranicza się do 
wyszukiwania według następujących 
danych zapisanych w pliku wniosku:

Or. fr

Poprawka 921
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) adres IP. skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 8.

Poprawka 922
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) adres IP. skreśla się

Or. en

Poprawka 923
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) adres IP. skreśla się

Or. fr

Poprawka 924
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) data urodzenia lub grupa wiekowa. c) grupa wiekowa.

Or. en

Poprawka 925
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawdzanie systemu centralnego 
ETIAS w przypadku trafienia z danymi 
zapisanymi w pliku wniosku daje dostęp 
do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 
lit. a)–g) oraz j)–m), zapisanych w pliku 
wniosku, a także do danych wpisanych do 

4. Sprawdzanie systemu centralnego 
ETIAS w przypadku trafienia z danymi 
zapisanymi w pliku wniosku daje dostęp 
do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 
lit. a)–g) oraz j)–m), zapisanych w pliku 
wniosku, a także do danych wpisanych do 
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tego pliku wniosku, dotyczących wydania, 
odmowy wydania, cofnięcia lub 
unieważnienie zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz 
ust. 4 lit. b)–d), zapisanych w pliku 
wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o 
wgląd do tych danych jednoznacznie 
wnioskowały jednostki operacyjne w 
uzasadnionym wniosku elektronicznym 
złożonym na podstawie art. 44 ust. 1 i 
zatwierdzonym w drodze niezależnej 
weryfikacji. Sprawdzanie systemu 
centralnego ETIAS nie daje dostępu do 
danych dotyczących wykształcenia, o 
których mowa w art. 15 ust. 2 lit. h), ani 
do danych dotyczących tego, czy 
wnioskodawca może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia publicznego, o których mowa 
w art. 15 ust. 4 lit. a).

tego pliku wniosku, dotyczących wydania, 
odmowy wydania, cofnięcia lub 
unieważnienie zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz 
ust. 4 lit. b)–d), zapisanych w pliku 
wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o 
wgląd do tych danych jednoznacznie 
wnioskowały jednostki operacyjne w 
uzasadnionym wniosku elektronicznym 
złożonym na podstawie art. 44 ust. 1 i 
zatwierdzonym w drodze niezależnej 
weryfikacji.

Or. fr

Poprawka 926
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawdzanie systemu centralnego 
ETIAS w przypadku trafienia z danymi 
zapisanymi w pliku wniosku daje dostęp 
do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 
lit. a)–g) oraz j)–m), zapisanych w pliku 
wniosku, a także do danych wpisanych do 
tego pliku wniosku, dotyczących wydania, 
odmowy wydania, cofnięcia lub 
unieważnienie zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. i) oraz 
ust. 4 lit. b)–d), zapisanych w pliku 
wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o
wgląd do tych danych jednoznacznie 
wnioskowały jednostki operacyjne w

4. Sprawdzanie systemu centralnego 
ETIAS w przypadku trafienia z danymi 
zapisanymi w pliku wniosku daje dostęp 
do danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 
lit. a)–g) oraz j)–m), zapisanych w pliku 
wniosku, a także do danych wpisanych do 
tego pliku wniosku, dotyczących wydania, 
odmowy wydania, cofnięcia lub
unieważnienie zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do danych, 
o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. b) i c), 
zapisanych w pliku wniosku, udziela się 
tylko wtedy, gdy o przeglądanie tych 
danych wyraźnie wystąpiły jednostki 
operacyjne w umotywowanym wniosku 
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uzasadnionym wniosku elektronicznym 
złożonym na podstawie art. 44 ust. 1 i 
zatwierdzonym w drodze niezależnej 
weryfikacji. Sprawdzanie systemu 
centralnego ETIAS nie daje dostępu do 
danych dotyczących wykształcenia, o 
których mowa w art. 15 ust. 2 lit. h), ani 
do danych dotyczących tego, czy 
wnioskodawca może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia publicznego, o których mowa 
w art. 15 ust. 4 lit. a).

elektronicznym złożonym na podstawie art. 
44 ust. 1 i zatwierdzonym w drodze 
niezależnej weryfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 15 ust. 4 lit. a) i d).

Poprawka 927
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46 skreśla się

Procedura i warunki dostępu Europolu do 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS

1. Do celów art. 1 ust. 2 Europol może 
wystąpić o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym
ETIAS i złożyć uzasadniony wniosek 
elektroniczny o wgląd do konkretnego 
zbioru danych przechowywanych w 
systemie centralnym ETIAS do jednostki 
centralnej ETIAS.

2. Uzasadniony wniosek zawiera dowody 
świadczące o spełnieniu następujących 
warunków:

a) wgląd do danych jest niezbędny do 
wsparcia i wzmocnienia działań państw 
członkowskich w zakresie zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom wchodzącym w 
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zakres mandatu Europolu, ich 
wykrywania i prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie;

b) wgląd do danych jest w danym 
przypadku konieczny;

c) wgląd do danych ogranicza się do 
wyszukiwania według danych, o których 
mowa w art. 45 ust. 2;

d) istnieją uzasadnione powody, by sądzić, 
że wgląd do danych znacznie przyczyni się 
do zapobiegania wspomnianym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;

e) wcześniejsze przeszukiwanie bazy 
danych w Europolu nie przyniosło 
wymaganych informacji.

3. Wnioski Europolu o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS podlegają uprzedniej weryfikacji 
przez EIOD – w stosownych przypadkach 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
44 rozporządzenia (UE) 2016/794 – który 
efektywnie i terminowo bada, czy wniosek 
spełnia wszystkie warunki wymienione w 
ust. 2.

4. Sprawdzanie systemu centralnego 
ETIAS w przypadku trafienia z danymi 
przechowywanymi w pliku wniosku daje 
dostęp do danych, o których mowa w art. 
15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), a także do 
danych wpisanych do pliku wniosku, 
dotyczących wydania, odmowy wydania, 
cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia 
na podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu 
do danych, o których mowa w art. 15 ust. 
2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d), 
przechowywanych w pliku wniosku, 
udziela się tylko wtedy, gdy o wgląd do 
tych danych jednoznacznie wnioskował 
Europol.

5. Jeżeli EIOD zatwierdził wniosek, 
jednostka centralna ETIAS przystępuje do 
realizacji wniosku o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS.
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Or. fr

Poprawka 928
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46 skreśla się

Procedura i warunki dostępu Europolu do 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS

1. Do celów art. 1 ust. 2 Europol może 
wystąpić o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS i złożyć uzasadniony wniosek 
elektroniczny o wgląd do konkretnego
zbioru danych przechowywanych w 
systemie centralnym ETIAS do jednostki 
centralnej ETIAS.

2. Uzasadniony wniosek zawiera dowody 
świadczące o spełnieniu następujących 
warunków:

a) wgląd do danych jest niezbędny do 
wsparcia i wzmocnienia działań państw 
członkowskich w zakresie zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym 
poważnym przestępstwom wchodzącym w 
zakres mandatu Europolu, ich 
wykrywania i prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie;

b) wgląd do danych jest w danym 
przypadku konieczny;

c) wgląd do danych ogranicza się do 
wyszukiwania według danych, o których 
mowa w art. 45 ust. 2;

d) istnieją uzasadnione powody, by sądzić, 
że wgląd do danych znacznie przyczyni się 
do zapobiegania wspomnianym 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie;
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e) wcześniejsze przeszukiwanie bazy 
danych w Europolu nie przyniosło 
wymaganych informacji.

3. Wnioski Europolu o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS podlegają uprzedniej weryfikacji 
przez EIOD – w stosownych przypadkach 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
44 rozporządzenia (UE) 2016/794 – który 
efektywnie i terminowo bada, czy wniosek 
spełnia wszystkie warunki wymienione w 
ust. 2.

4. Sprawdzanie systemu centralnego 
ETIAS w przypadku trafienia z danymi 
przechowywanymi w pliku wniosku daje 
dostęp do danych, o których mowa w art. 
15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), a także do 
danych wpisanych do pliku wniosku, 
dotyczących wydania, odmowy wydania, 
cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia 
na podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu 
do danych, o których mowa w art. 15 ust. 
2 lit. i) oraz ust. 4 lit. b)–d), 
przechowywanych w pliku wniosku, 
udziela się tylko wtedy, gdy o wgląd do 
tych danych jednoznacznie wnioskował 
Europol.

5. Jeżeli EIOD zatwierdził wniosek, 
jednostka centralna ETIAS przystępuje do 
realizacji wniosku o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS.

Or. en

Uzasadnienie

EIOD, Grupa Robocza Art. 29, FRA i Komisja Meijersa wyrazili poważne wątpliwości 
dotyczące dostępu organów ścigania do danych niebudzących podejrzeń osób podróżujących 
w dobrej wierze.

Poprawka 929
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów art. 1 ust. 2 Europol może 
wystąpić o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS i złożyć uzasadniony wniosek 
elektroniczny o wgląd do konkretnego 
zbioru danych przechowywanych w 
systemie centralnym ETIAS do jednostki 
centralnej ETIAS.

1. Do celów art. 1 ust. 2 Europol, pod 
warunkiem uprzedniej kontroli przez sąd 
lub niezależny organ, może wystąpić o 
wgląd do danych przechowywanych w 
systemie centralnym ETIAS i złożyć 
uzasadniony wniosek elektroniczny o 
wgląd do konkretnego zbioru danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS do jednostki centralnej ETIAS.

Or. fr

Poprawka 930
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów art. 1 ust. 2 Europol może 
wystąpić o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS i złożyć uzasadniony wniosek 
elektroniczny o wgląd do konkretnego 
zbioru danych przechowywanych w 
systemie centralnym ETIAS do jednostki
centralnej ETIAS.

1. Do celów art. 1 ust. 2 Europol może 
wystąpić o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS i złożyć uzasadniony wniosek 
elektroniczny o wgląd do konkretnego 
zbioru danych przechowywanych w 
systemie centralnym ETIAS do jednostki
weryfikującej specjalnie wyznaczonej w 
tym celu z należycie umocowanymi 
urzędnikami Europolu.

Or. en

Poprawka 931
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uzasadniony wniosek zawiera 2. Uzasadniony wniosek zawiera 
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dowody świadczące o spełnieniu 
następujących warunków:

dowody świadczące o spełnieniu
wszystkich następujących warunków:

Or. en

Poprawka 932
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wgląd do danych jest w danym 
przypadku konieczny;

b) wgląd do danych jest w danym 
przypadku konieczny i proporcjonalny;

Or. en

Poprawka 933
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wgląd do danych jest w danym 
przypadku konieczny;

b) wgląd do danych jest w danej 
sprawie sądowej konieczny;

Or. fr

Poprawka 934
Helga Stevens

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wgląd do danych ogranicza się do 
wyszukiwania według danych, o których 
mowa w art. 45 ust. 2;

c) wgląd do danych ogranicza się do 
wyszukiwania według danych, o których 
mowa w art. 45 ust. 2 i 3;
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Or. nl

Poprawka 935
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieją uzasadnione powody, by 
sądzić, że wgląd do danych znacznie 
przyczyni się do zapobiegania 
wspomnianym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie;

d) istnieją istotne dowody, by sądzić, 
że wgląd do danych przechowywanych w 
systemie centralnym ETIAS znacznie 
przyczyni się do zapobiegania 
wspomnianym przestępstwom, ich 
wykrywania lub prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie;

Or. en

Poprawka 936
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wnioski Europolu o wgląd do 
danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS podlegają uprzedniej 
weryfikacji przez EIOD – w stosownych 
przypadkach zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 44 rozporządzenia (UE) 
2016/794 – który efektywnie i terminowo 
bada, czy wniosek spełnia wszystkie 
warunki wymienione w ust. 2.

3. Jednostka weryfikująca, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu,
efektywnie i terminowo bada, czy wniosek 
spełnia wszystkie warunki wymienione w 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 937
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawdzanie systemu centralnego 
ETIAS w przypadku trafienia z danymi 
przechowywanymi w pliku wniosku daje 
dostęp do danych, o których mowa w art. 
15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), a także do 
danych wpisanych do pliku wniosku, 
dotyczących wydania, odmowy wydania, 
cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia na 
podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do 
danych, o których mowa w art. 15 ust. 2 lit. 
i) oraz ust. 4 lit. b)–d), przechowywanych 
w pliku wniosku, udziela się tylko wtedy, 
gdy o wgląd do tych danych jednoznacznie 
wnioskował Europol.

4. Sprawdzanie systemu centralnego 
ETIAS w przypadku trafienia z danymi 
przechowywanymi w pliku wniosku daje 
dostęp do danych, o których mowa w art. 
15 ust. 2 lit. a)–g) oraz j)–m), a także do 
danych wpisanych do pliku wniosku, 
dotyczących wydania, odmowy wydania, 
cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia na 
podróż zgodnie z art. 33 i 37. Dostępu do 
danych, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. 
b) i c), przechowywanych w pliku 
wniosku, udziela się tylko wtedy, gdy o 
wgląd do tych danych jednoznacznie 
wnioskował Europol.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 2 lit. i) oraz art. 15 ust. 4 lit. d).

Poprawka 938
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli EIOD zatwierdził wniosek,
jednostka centralna ETIAS przystępuje do 
realizacji wniosku o wgląd do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS.

5. Jeżeli jednostka weryfikująca, o 
której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, 
zatwierdziła wniosek, składa wniosek do 
jednostki centralnej ETIAS, która
przystępuje do realizacji wniosku o wgląd 
do danych przechowywanych w systemie 
centralnym ETIAS i przekazuje wyniki 
kwerendy Europolowi. Wniosek złożony 
do jednostki centralnej ETIAS zawiera 
jedynie te parametry, które będą 
wykorzystane do kwerendy, nie może 
natomiast zawierać żadnych informacji 
operacyjnych ani informacji lub 
argumentów operacyjnych 
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uzasadniających wniosek.

Or. en

Poprawka 939
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) okres ważności zezwolenia na 
podróż;

a) pięć lat od ostatniej decyzji o 
wydaniu zezwolenia na podróż zgodnie z 
art. 30;

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na skrócenie okresu ważności zezwolenia do 3 lat należy zmienić artykuł dotyczący 
okresu przechowywania, aby wynosił on 5 lat.

Poprawka 940
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [pięć lat od daty ostatniego wpisu o 
wjeździe wnioskodawcy w systemie 
wjazdu/wyjazdu; lub]

skreśla się

Or. en

Poprawka 941
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [pięć lat od daty ostatniego wpisu o 
wjeździe wnioskodawcy w systemie 
wjazdu/wyjazdu; lub]

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przechowywanie całego wniosku ETIAS przez pięć lat od daty ostatniego wpisu o wjeździe 
wnioskodawcy jest nieuzasadnione i nie wydaje się proporcjonalne ani konieczne. Zgodnie z 
normami unijnymi okres przechowywania danych powinien być ograniczony w możliwie jak 
największym zakresie.

Poprawka 942
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [pięć lat od daty ostatniego wpisu o
wjeździe wnioskodawcy w systemie 
wjazdu/wyjazdu; lub]

b) [pięć lat od daty ostatniego wpisu o
wjeździe/wyjeździe wnioskodawcy w 
systemie wjazdu/wyjazdu; lub]

Or. fr

Poprawka 943
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [pięć lat od daty ostatniego wpisu o 
wjeździe wnioskodawcy w systemie 
wjazdu/wyjazdu; lub]

b) [dziesięć lat od daty ostatniego 
wpisu o wjeździe wnioskodawcy w 
systemie wjazdu/wyjazdu; lub]

Or. en

Poprawka 944
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Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [pięć lat od daty ostatniego wpisu o 
wjeździe wnioskodawcy w systemie 
wjazdu/wyjazdu; lub]

b) [dwa lata od daty ostatniego wpisu 
o wjeździe wnioskodawcy w systemie 
wjazdu/wyjazdu; lub]

Or. en

Poprawka 945
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) [pięć lat od daty ostatniego wpisu o 
wjeździe wnioskodawcy w systemie 
wjazdu/wyjazdu; lub]

b) [dwa lata od daty ostatniego wpisu 
o wjeździe wnioskodawcy w systemie 
wjazdu/wyjazdu; lub]

Or. fr

Poprawka 946
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięć lat od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

c) dwa lata od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

Or. en
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Poprawka 947
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięć lat od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

c) dziesięć lat od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

Or. en

Poprawka 948
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięć lat od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

c) dwa lata od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

Or. en

Poprawka 949
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięć lat od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

c) jeden rok od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

Or. en
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Poprawka 950
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięć lat od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

c) dwa lata od ostatniej decyzji o 
odmowie wydania, cofnięciu lub 
unieważnieniu zezwolenia na podróż 
zgodnie z art. 31, 34 i 35.

Or. fr

Poprawka 951
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli obywatel państwa trzeciego 
uzyskał obywatelstwo państwa 
członkowskiego lub został objęty zakresem 
art. 2 ust. 2 lit. a) –e), organy tego państwa 
członkowskiego sprawdzają, czy osoba ta 
posiada ważne zezwolenie na podróż, i w 
stosownych przypadkach niezwłocznie
usuwają plik wniosku z systemu 
centralnego ETIAS. Organem 
odpowiedzialnym za usunięcie pliku 
wniosku jest:

5. Jeżeli obywatel państwa trzeciego
posiadający zezwolenie na podróż uzyskał 
obywatelstwo państwa członkowskiego, 
organy tego państwa członkowskiego
natychmiast usuwają plik wniosku z 
systemu centralnego ETIAS. Organem 
odpowiedzialnym za usunięcie pliku 
wniosku może być:

Or. fr

Poprawka 952
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli obywatel państwa trzeciego 
uzyskał obywatelstwo państwa 
członkowskiego lub został objęty zakresem 
art. 2 ust. 2 lit. a)–e), organy tego państwa 
członkowskiego sprawdzają, czy osoba ta 
posiada ważne zezwolenie na podróż, i w 
stosownych przypadkach niezwłocznie 
usuwają plik wniosku z systemu 
centralnego ETIAS. Organem 
odpowiedzialnym za usunięcie pliku 
wniosku jest:

5. Jeżeli obywatel państwa trzeciego 
uzyskał obywatelstwo państwa 
członkowskiego lub został objęty zakresem 
art. 2 ust. 2 lit. a)–c), organy tego państwa 
członkowskiego sprawdzają, czy osoba ta 
posiada ważne zezwolenie na podróż, i w 
stosownych przypadkach niezwłocznie 
usuwają plik wniosku z systemu 
centralnego ETIAS. Organem 
odpowiedzialnym za usunięcie pliku 
wniosku jest:

Or. fr

Uzasadnienie

Należy usunąć zapis o obowiązkowym usunięciu w przypadku uzyskania dokumentu 
pobytowego lub wizy długoterminowej, ponieważ okres ważności tych dokumentów może być 
krótszy niż pozostały okres ważności w ETIAS. Dzięki temu wnioskodawca nie będzie 
zmuszony do złożenia ponownego wniosku o zezwolenie na podróż po upływie ważności wizy 
lub dokumentu pobytowego.

Poprawka 953
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jednostka krajowa ETIAS państwa 
członkowskiego, które wydało dokument 
pobytowy lub kartę pobytu;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 954
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) jednostka krajowa ETIAS państwa 
członkowskiego, które wydało wizę 
długoterminową.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 955
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli obywatel państwa trzeciego 
został objęty zakresem art. 2 ust. 2 lit. d) 
lub e), organy tego państwa 
członkowskiego sprawdzają, czy osoba ta 
posiada ważne zezwolenie na podróż, i w 
stosownych przypadkach niezwłocznie 
usuwają plik wniosku z systemu 
centralnego ETIAS, jeśli okres ważności 
dokumentu pobytowego, karty pobytu lub 
wizy długoterminowej przekracza 
pozostały okres ważności wniosku w 
ETIAS. Organem odpowiedzialnym za 
usunięcie pliku wniosku jest:

a) jednostka krajowa ETIAS państwa 
członkowskiego, które wydało dokument 
pobytowy lub kartę pobytu;

b) jednostka krajowa ETIAS państwa 
członkowskiego, które wydało wizę 
długoterminową.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wprowadzić zapis stanowiący, że w przypadku gdy okres ważności wniosku w ETIAS 
jest dłuższy niż okres ważności wizy lub dokumentu pobytowego, wniosek nie zostanie 
usunięty z systemu centralnego, tak aby obywatel państwa trzeciego mógł z niego korzystać 
po upływie ważności wizy lub dokumentu pobytowego.

Poprawka 956



PE609.323v02-00 92/161 AM\1135937PL.docx

PL

Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli obywatel państwa trzeciego
został objęty zakresem art. 2 ust. 2 lit. f)–
h), informuje on właściwe organy państwa 
członkowskiego, do którego wjeżdża, o tej 
zmianie. Państwo członkowskie kontaktuje 
się z jednostką centralną ETIAS w terminie 
14 dni. Jednostka centralna ETIAS w 
terminie jednego miesiąca sprawdza 
dokładność danych i w razie potrzeby 
niezwłocznie usuwa plik wniosku i zawarte 
w nim dane z systemu centralnego ETIAS. 
Każda osoba ma możliwość wniesienia 
skutecznego środka zaskarżenia w celu 
zapewnienia usunięcia danych.

6. Jeżeli obywatel państwa trzeciego
zostaje objęty zakresem art. 2 ust. 2 lit. f)–
h), informuje on właściwe organy państwa 
członkowskiego, do którego wjeżdża, o tej 
zmianie. Państwo członkowskie kontaktuje 
się z jednostką centralną ETIAS w terminie 
14 dni. Jednostka centralna ETIAS w 
terminie jednego miesiąca sprawdza 
dokładność danych i w razie potrzeby 
niezwłocznie usuwa plik wniosku i zawarte 
w nim dane z systemu centralnego ETIAS. 
Każda osoba ma możliwość wniesienia 
skutecznego środka zaskarżenia w celu 
zapewnienia usunięcia danych.

Or. fr

Poprawka 957
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48a

Środki zaskarżenia

1. Każdy może wystąpić do sądów lub 
organów właściwych na mocy prawa 
krajowego któregokolwiek z państw 
członkowskich z wnioskiem o dostęp do 
informacji, skorygowanie, usunięcie lub 
uzyskanie informacji lub o odszkodowanie 
w związku z odmową wydania zezwolenia.

2. Państwa członkowskie zobowiązują się 
wzajemnie do egzekwowania ostatecznych 
decyzji wydanych przez sądy lub organy, o 
których mowa w ust. 1.
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3. Przepisy dotyczące środków 
zaskarżenia, o których mowa w niniejszym 
artykule, zostają ocenione przez Komisję 
dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 958
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
ma zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez Europejską Agencję 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz eu-
LISA.

1. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
ma zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez Europejską Agencję 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europol
oraz eu-LISA.

Or. en

Poprawka 959
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. [Rozporządzenie 2016/679] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez jednostki krajowe 
ETIAS.

2. [Rozporządzenie 2016/679] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez jednostki krajowe 
ETIAS, straż graniczną właściwą do 
przeprowadzania kontroli granicznej i 
organy imigracyjne.

Or. fr

Poprawka 960
Monika Hohlmeier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. [Rozporządzenie 2016/679] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez jednostki krajowe 
ETIAS.

2. [Rozporządzenie 2016/679] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez jednostki krajowe 
ETIAS, w przypadkach gdy działania te są 
objęte jego zakresem.

Or. en

Poprawka 961
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. [Dyrektywa (UE) 2016/680] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez wyznaczone organy 
państw członkowskich do celów art. 1 ust. 
2.

3. [Dyrektywa (UE) 2016/680] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez jednostki krajowe 
ETIAS do celów zapobiegania 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
publicznego.

Or. en

Poprawka 962
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. [Dyrektywa (UE) 2016/680] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez wyznaczone organy 
państw członkowskich do celów art. 1 ust. 
2.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej
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Or. en

Poprawka 963
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. [Dyrektywa (UE) 2016/680] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez wyznaczone organy 
państw członkowskich do celów art. 1 ust. 
2.

3. [Dyrektywa (UE) 2016/680] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez wyznaczone organy 
państw członkowskich do celów art. 1 ust. 
2, w przypadkach gdy działania te są 
objęte jej zakresem.

Or. en

Poprawka 964
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. [Dyrektywa (UE) 2016/680] ma 
zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez wyznaczone organy 
państw członkowskich do celów art. 1 ust. 
2.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. fr

Poprawka 965
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozporządzenie (UE) 2016/794 ma 4. Rozporządzenie (UE) 2016/794 ma 
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zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez Europol na podstawie 
art. 24 i 46.

zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych przez Europol na podstawie 
art. 25.

Or. en

Poprawka 966
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej jest uznawana za 
administratora danych zgodnie z art. 2 lit. 
d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w systemie centralnym ETIAS.

1. Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej jest uznawana za 
administratora danych zgodnie z art. 2 lit. 
d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w systemie centralnym ETIAS.
W odniesieniu do zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w systemie 
centralnym ETIAS, Europejska Agencja 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz eu-
LISA są uznawane za wspólnych 
administratorów.

Or. en

Poprawka 967
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej jest uznawana 
za administratora danych zgodnie z art. 2 
lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w systemie centralnym ETIAS.

1. eu-LISA jest uznawana za 
administratora danych zgodnie z art. 2 lit. 
d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w systemie centralnym ETIAS.
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Or. fr

Poprawka 968
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. eu-LISA jest uznawana za podmiot 
przetwarzający dane zgodnie z art. 2 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w systemie centralnym ETIAS.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 969
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Skreśla się art. 52 w celu uniknięcia powielania przepisów rozporządzenia 2001/45 i 
pokrywania się z nimi zgodnie z podejściem przyjętym w ramach trwającej rewizji 
rozporządzenia 2001/45. W zależności od wyników rewizji artykuł może zostać ponownie 
dodany.

Poprawka 970
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarówno eu-LISA, jak i jednostki 
krajowe ETIAS zapewniają 
bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. eu-LISA i jednostki 
krajowe ETIAS współpracują w 
wypełnianiu zadań związanych z 
bezpieczeństwem.

1. eu-LISA, jednostki krajowe ETIAS
oraz Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej zapewniają 
bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. eu-LISA, jednostki 
krajowe ETIAS i Europejska Agencja 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej
współpracują w wypełnianiu zadań 
związanych z bezpieczeństwem.

Or. en

Poprawka 971
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarówno eu-LISA, jak i jednostki 
krajowe ETIAS zapewniają 
bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. eu-LISA i jednostki 
krajowe ETIAS współpracują w 
wypełnianiu zadań związanych z 
bezpieczeństwem.

1. Zarówno eu-LISA, Europejska 
Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej,
jak i jednostki krajowe ETIAS zapewniają 
bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. eu-LISA i jednostki 
krajowe ETIAS współpracują w 
wypełnianiu zadań związanych z 
bezpieczeństwem.

Or. fr

Poprawka 972
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53 skreśla się

Monitorowanie własnej działalności
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Europejska Agencja Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej, Europol i państwa 
członkowskie zapewniają, aby wszystkie 
organy uprawnione do dostępu do 
systemu informacyjnego ETIAS 
wprowadziły środki niezbędne do 
zapewnienia zgodności z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, a w razie 
potrzeby współpracowały z organem 
nadzorczym.

Or. en

Uzasadnienie

Skreśla się art. 53 w celu uniknięcia powielania przepisów rozporządzenia 2001/45 i 
pokrywania się z nimi zgodnie z podejściem przyjętym w ramach trwającej rewizji 
rozporządzenia 2001/45. W zależności od wyników rewizji artykuł może zostać ponownie 
dodany.

Poprawka 973
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska Agencja Straży Granicznej i
Przybrzeżnej, Europol i państwa 
członkowskie zapewniają, aby wszystkie 
organy uprawnione do dostępu do systemu 
informacyjnego ETIAS wprowadziły 
środki niezbędne do zapewnienia 
zgodności z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
współpracowały z organem nadzorczym.

eu-LISA, EIOD i państwa członkowskie 
zapewniają, aby wszystkie organy 
uprawnione do dostępu do systemu 
informacyjnego ETIAS wprowadziły 
środki niezbędne do zapewnienia 
zgodności z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
współpracowały z organem nadzorczym.

Or. fr

Poprawka 974
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Skreśla się art. 54 w celu uniknięcia powielania przepisów rozporządzenia 2001/45 i 
pokrywania się z nimi zgodnie z podejściem przyjętym w ramach trwającej rewizji 
rozporządzenia 2001/45. W zależności od wyników rewizji artykuł może zostać ponownie 
dodany.

Poprawka 975
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wykonywania swoich praw na 
mocy art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia
(WE) 45/2001 oraz art. 15, 16, 17 i 18 
[rozporządzenia (UE) 2016/679] 
wnioskodawca ma prawo zwrócić się do 
jednostki centralnej ETIAS lub jednostki 
krajowej ETIAS odpowiedzialnej za 
wniosek, która zbada i odpowie na jego 
prośbę.

W celu wykonywania swoich praw na 
mocy art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia
(WE) 45/2001 oraz art. 15, 16, 17 i 18 
[rozporządzenia (UE) 2016/679] 
wnioskodawca ma prawo zwrócić się do 
jednostki centralnej ETIAS lub jednostki 
krajowej ETIAS odpowiedzialnej za 
wniosek, która zbada i odpowie na jego 
prośbę. Osoba, której dane dotyczą, musi 
mieć prawo do skorzystania ze środka 
prawnego ze skutkiem zawieszającym w 
możliwie najkrótszym terminie.

Or. fr

Poprawka 976
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne 
rozpatrywanie wniosku określone w art. 
18, aby stwierdzić, czy zmieniony plik 
wniosku nie wywołuje trafienia na
podstawie art. 18 ust. 2–5. Jeżeli 
automatyczne rozpatrywanie wniosku nie 
wskazuje żadnego trafienia, system 
centralny ETIAS wydaje zmienione 
zezwolenie na podróż o tym samym 
okresie ważności co pierwotne zezwolenie 
i powiadamia o tym wnioskodawcę. Jeżeli
automatyczne rozpatrywanie wniosku 
wskazuje jedno lub większą liczbę trafień, 
jednostka krajowa ETIAS państwa 
członkowskiego pierwszego wjazdu, 
zadeklarowanego przez wnioskodawcę 
zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. j), ocenia 
ryzyko nielegalnej migracji i zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
publicznego oraz podejmuje decyzję o 
wydaniu zmienionego zezwolenia na 
podróż lub – jeżeli stwierdzi, że warunki 
przyznania zezwolenia na podróż już nie 
są spełnione – o cofnięciu zezwolenia na 
podróż.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 977
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
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wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego
pierwszego wjazdu, zadeklarowanego 
przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 
2 lit. j), ocenia ryzyko nielegalnej migracji 
i zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego oraz podejmuje 
decyzję o wydaniu zmienionego 
zezwolenia na podróż lub – jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia na podróż już nie są spełnione 
– o cofnięciu zezwolenia na podróż.

wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego ocenia ryzyko nielegalnej 
migracji i zagrożenie dla bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego oraz podejmuje 
decyzję o wydaniu zmienionego 
zezwolenia na podróż lub – jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia na podróż już nie są spełnione 
– o cofnięciu zezwolenia na podróż.

Or. fr

Poprawka 978
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
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rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego 
pierwszego wjazdu, zadeklarowanego 
przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 
2 lit. j), ocenia ryzyko nielegalnej migracji 
i zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego oraz podejmuje 
decyzję o wydaniu zmienionego 
zezwolenia na podróż lub – jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia na podróż już nie są spełnione 
– o cofnięciu zezwolenia na podróż.

rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego 
pierwszego wjazdu, zadeklarowanego 
przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 
2 lit. j), ocenia zagrożenie dla 
bezpieczeństwa oraz podejmuje decyzję o 
wydaniu zmienionego zezwolenia na 
podróż lub – jeżeli stwierdzi, że warunki 
przyznania zezwolenia na podróż już nie są 
spełnione – o cofnięciu zezwolenia na 
podróż.

Or. fr

Uzasadnienie

Akapit ten nie dotyczy prawa do informacji, lecz procedur dotyczących jednostek krajowych.

Poprawka 979
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego
pierwszego wjazdu, zadeklarowanego 

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 22 ust. 1, 
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przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust.
2 lit. j), ocenia ryzyko nielegalnej migracji 
i zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego oraz podejmuje 
decyzję o wydaniu zmienionego 
zezwolenia na podróż lub – jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia na podróż już nie są spełnione 
– o cofnięciu zezwolenia na podróż.

ocenia zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego oraz podejmuje 
decyzję o wydaniu zmienionego 
zezwolenia na podróż lub – jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia na podróż już nie są spełnione 
– o cofnięciu zezwolenia na podróż.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy przewidzieć bardziej zrównoważony podział odpowiedzialności 
między jednostkami krajowymi państw członkowskich zgodnie z poprawką w art. 22 ust. 1.

Poprawka 980
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego 
pierwszego wjazdu, zadeklarowanego 
przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 
2 lit. j), ocenia ryzyko nielegalnej migracji 
i zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego 
pierwszego wjazdu, zadeklarowanego 
przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 
2 lit. j), ocenia zagrożenie dla 
bezpieczeństwa oraz podejmuje decyzję o 
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zdrowia publicznego oraz podejmuje 
decyzję o wydaniu zmienionego 
zezwolenia na podróż lub – jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia na podróż już nie są spełnione 
– o cofnięciu zezwolenia na podróż.

wydaniu zmienionego zezwolenia na 
podróż lub – jeżeli stwierdzi, że warunki 
przyznania zezwolenia na podróż już nie są 
spełnione – o cofnięciu zezwolenia na 
podróż.

Or. en

Poprawka 981
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego 
pierwszego wjazdu, zadeklarowanego 
przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 
2 lit. j), ocenia ryzyko nielegalnej migracji 
i zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia publicznego oraz podejmuje 
decyzję o wydaniu zmienionego 
zezwolenia na podróż lub – jeżeli 
stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia na podróż już nie są spełnione 
– o cofnięciu zezwolenia na podróż.

Jeżeli jednostka centralna ETIAS lub 
jednostka krajowa ETIAS dokonuje 
zmiany zezwolenia na podróż w okresie 
jego ważności, system centralny ETIAS 
przeprowadza automatyczne rozpatrywanie 
wniosku określone w art. 18, aby 
stwierdzić, czy zmieniony plik wniosku nie 
wywołuje trafienia na podstawie art. 18 
ust. 2–5. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku nie wskazuje 
żadnego trafienia, system centralny ETIAS 
wydaje zmienione zezwolenie na podróż o 
tym samym okresie ważności co pierwotne 
zezwolenie i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. Jeżeli automatyczne 
rozpatrywanie wniosku wskazuje jedno lub 
większą liczbę trafień, jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego 
pierwszego wjazdu, zadeklarowanego 
przez wnioskodawcę zgodnie z art. 15 ust. 
2 lit. j), ocenia ryzyko niezgodnej z 
prawem migracji i zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego 
oraz podejmuje decyzję o wydaniu 
zmienionego zezwolenia na podróż lub –
jeżeli stwierdzi, że warunki przyznania 
zezwolenia na podróż już nie są spełnione 
– o cofnięciu zezwolenia na podróż.

Or. en
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Poprawka 982
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane osobowe przechowywane w 
systemie centralnym ETIAS nie są
przekazywane ani udostępniane państwom 
trzecim, organizacjom międzynarodowym 
ani podmiotom prywatnym z wyjątkiem 
przekazywania danych do Interpolu na 
potrzeby automatycznego rozpatrywania 
wniosków, o którym mowa w art. 18 ust. 2 
lit. b) oraz m). Przekazywanie danych 
osobowych do Interpolu podlega 
przepisom art. 9 rozporządzenia 45/2001.

1. Dane osobowe przechowywane w 
systemie centralnym ETIAS nie mogą być
przekazywane ani udostępniane państwom 
trzecim, organizacjom międzynarodowym 
ani podmiotom prywatnym.

Or. fr

Poprawka 983
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane osobowe pozyskane z 
systemu centralnego ETIAS przez 
państwo członkowskie lub na potrzeby, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, nie mogą 
być przekazywane ani udostępniane 
żadnemu państwu trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej ani podmiotowi 
prywatnemu mającym swoją siedzibę w 
Unii czy poza nią. Zakaz ten ma również 
zastosowanie w przypadku dalszego 
przetwarzania tych danych na poziomie 
krajowym lub między państwami 
członkowskimi.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł 1 ust. 2 należy skreślić.

Poprawka 984
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane osobowe pozyskane z 
systemu centralnego ETIAS przez państwo 
członkowskie lub na potrzeby, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, nie mogą być 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
państwu trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej ani podmiotowi 
prywatnemu mającym swoją siedzibę w 
Unii czy poza nią. Zakaz ten ma również 
zastosowanie w przypadku dalszego 
przetwarzania tych danych na poziomie 
krajowym lub między państwami 
członkowskimi.

2. Dane osobowe pozyskane z 
systemu centralnego ETIAS przez państwo 
członkowskie lub Europol na potrzeby, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, nie mogą być 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
państwu trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej ani podmiotowi 
prywatnemu mającym swoją siedzibę w 
Unii czy poza nią. Zakaz ten ma również 
zastosowanie w przypadku dalszego 
przetwarzania tych danych na poziomie 
krajowym lub między państwami 
członkowskimi.

Or. fr

Poprawka 985
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane osobowe pozyskane z 
systemu centralnego ETIAS przez państwo 
członkowskie lub na potrzeby, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, nie mogą być 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
państwu trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej ani podmiotowi 
prywatnemu mającym swoją siedzibę w 
Unii czy poza nią. Zakaz ten ma również 

2. Dane osobowe pozyskane z 
systemu centralnego ETIAS przez państwo 
członkowskie na potrzeby, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, nie mogą być przekazywane 
ani udostępniane żadnemu państwu 
trzeciemu, organizacji międzynarodowej 
ani podmiotowi prywatnemu mającym 
swoją siedzibę w Unii czy poza nią. Zakaz 
ten ma również zastosowanie w przypadku 
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zastosowanie w przypadku dalszego 
przetwarzania tych danych na poziomie 
krajowym lub między państwami 
członkowskimi.

dalszego przetwarzania tych danych na 
poziomie krajowym lub między państwami
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 986
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane osobowe pozyskane z 
systemu centralnego ETIAS przez państwo 
członkowskie lub na potrzeby, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, nie mogą być 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
państwu trzeciemu, organizacji 
międzynarodowej ani podmiotowi 
prywatnemu mającym swoją siedzibę w 
Unii czy poza nią. Zakaz ten ma również 
zastosowanie w przypadku dalszego 
przetwarzania tych danych na poziomie 
krajowym lub między państwami 
członkowskimi.

2. Dane osobowe pozyskane z 
systemu centralnego ETIAS przez państwo 
członkowskie lub na potrzeby, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, nie powinny być 
przekazywane ani udostępniane żadnemu 
państwu trzeciemu, organizacji
międzynarodowej ani podmiotowi 
prywatnemu mającym swoją siedzibę w 
Unii czy poza nią. Zakaz ten ma również 
zastosowanie w przypadku dalszego 
przetwarzania tych danych na poziomie 
krajowym lub między państwami 
członkowskimi.

Or. fr

Poprawka 987
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
dane pozyskane z systemu centralnego 
ETIAS przez organy migracyjne na 
podstawie art. 42a ust. 2 mogą być 
przekazywane państwu trzeciemu w 
poszczególnych przypadkach, jeśli jest to 
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konieczne do celów związanych z 
powrotem, wyłącznie jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

a) Komisja przyjęła decyzję w sprawie 
odpowiedniego stopnia ochrony danych 
osobowych w danym państwie trzecim 
zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) 2016/679 lub przekazanie jest 
uzasadnione ze względu na ważne względy 
interesu publicznego zgodnie z art. 49 ust. 
1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2016/679;

b) państwo członkowskie poinformowało 
państwo trzecie o obowiązku 
wykorzystywania danych wyłącznie w 
celach, do których zostały przekazane;

c) dane są przekazywane lub udostępniane 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
Unii dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych oraz zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa krajowego państwa 
członkowskiego, które przekazało lub 
udostępniło dane, w tym zgodnie z 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
danych i ochrony danych.

Or. fr

Poprawka 988
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W drodze odstępstwa od ust. 2 
dane pozyskane z systemu centralnego 
ETIAS do celów wymienionych w art. 1 
ust. 2 mogą być przekazywane w 
poszczególnych przypadkach na należycie 
uzasadniony wniosek państwu trzeciemu, 
wyłącznie jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

a) w wyjątkowo pilnych przypadkach, 
jeżeli występuje bezpośrednie i poważne 
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zagrożenie, że zostaną popełnione 
przestępstwo terrorystyczne lub inne 
poważne przestępstwo zdefiniowane w art. 
3 ust. 1 lit. l) i m) niniejszego 
rozporządzenia;

b) przekazania dokonuje się zgodnie z 
mającymi zastosowanie warunkami, które 
określono w dyrektywie (UE) 2016/680,

c) informacje posiadane przez 
wnioskujące państwo trzecie są wzajemnie 
przekazywane państwom członkowskim.

Jeżeli przekazywanie danych odbywa się 
na podstawie niniejszego ustępu, musi być 
należycie udokumentowane. Dostarczona 
dokumentacja musi być udostępniana 
właściwemu organowi kontrolnemu na 
wniosek i zawiera datę i godzinę 
przekazania, informacje na temat 
właściwego organu odbierającego, 
uzasadnienie przekazania i przekazane 
dane osobowe.

Or. fr

Poprawka 989
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzór ze strony krajowego organu 
nadzorczego

Kontrole ze strony krajowego organu 
nadzorczego

Or. en

Poprawka 990
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby ich organ nadzorczy dysponował 
zasobami wystarczającymi do wykonania 
zadań powierzonych mu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby ich organ nadzorczy dysponował 
zasobami i wiedzą fachową
wystarczającymi do wykonania zadań 
powierzonych mu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 991
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszystkie dane zebrane w tych 
ramach przekazuje się do eu-LISA, aby 
umożliwić Agencji realizację zadań 
kontroli zgodnie z art. 50, 51 i 52, oraz do 
EIOD, aby umożliwić mu 
przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 
57.

Or. fr

Poprawka 992
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Sprawozdanie z kontroli podaje się 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 993
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Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzór ze strony Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych

Kontrole ze strony Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych

Or. en

Poprawka 994
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Inspektor Ochrony Danych 
zapewnia, by przynajmniej raz na cztery 
lata przeprowadzana była kontrola działań 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez eu-LISA i jednostkę 
centralną ETIAS, zgodnie z odpowiednimi 
międzynarodowymi standardami kontroli. 
Sprawozdanie z tej kontroli przesyłane jest 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, eu-
LISA, Komisji i państw członkowskich. 
Agencja eu-LISA i Europejska Agencja 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej mają 
możliwość wyrażenia uwag zanim 
sprawozdania na ich temat zostaną 
przyjęte.

Europejski Inspektor Ochrony Danych 
zapewnia, by przynajmniej raz na cztery 
lata przeprowadzana była kontrola działań 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez eu-LISA i jednostkę 
centralną ETIAS, zgodnie z odpowiednimi 
międzynarodowymi standardami kontroli. 
Sprawozdanie z tej kontroli przesyłane jest 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, eu-
LISA, Komisji i państw członkowskich
oraz jest podawane do publicznej 
wiadomości. Agencja eu-LISA i 
Europejska Agencja Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej mają możliwość wyrażenia 
uwag zanim sprawozdania na ich temat 
zostaną przyjęte. EIOD dysponuje 
zasobami i wiedzą fachową 
wystarczającymi do wykonania zadań 
powierzonych mu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 56.
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Poprawka 995
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Inspektor Ochrony Danych 
zapewnia, by przynajmniej raz na cztery 
lata przeprowadzana była kontrola działań 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez eu-LISA i jednostkę 
centralną ETIAS, zgodnie z odpowiednimi 
międzynarodowymi standardami kontroli. 
Sprawozdanie z tej kontroli przesyłane jest 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, eu-
LISA, Komisji i państw członkowskich.
eu-LISA i Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej mają możliwość 
wyrażenia uwag przed przyjęciem ich 
sprawozdań.

Europejski Inspektor Ochrony Danych 
zapewnia, by przynajmniej raz na cztery 
lata przeprowadzana była kontrola działań 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Europejską Agencję 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej, eu-LISA 
i jednostkę centralną ETIAS, zgodnie z 
odpowiednimi międzynarodowymi 
standardami kontroli. Sprawozdanie z tej 
kontroli przesyłane jest do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, eu-LISA, Komisji i 
państw członkowskich. eu-LISA i 
Europejska Agencja Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej mają możliwość wyrażenia 
uwag przed przyjęciem sprawozdania z 
audytu.

Or. fr

Poprawka 996
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu Europejski Inspektor Ochrony 
Danych dysponuje niezbędnymi zasobami, 
w tym niezbędnym sprzętem i 
informacjami.

Or. fr

Poprawka 997
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Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski Inspektor Ochrony 
Danych działa w ścisłej współpracy z 
krajowymi organami nadzorczymi w 
kwestiach wymagających krajowego 
zaangażowania, zwłaszcza jeżeli 
Europejski Inspektor Ochrony Danych lub 
krajowy organ nadzorczy stwierdzą 
poważne rozbieżności między praktykami 
państw członkowskich lub potencjalnie 
niezgodne z prawem przekazywanie 
danych przy wykorzystaniu kanałów 
komunikacyjnych ETIAS, lub w sytuacji, 
gdy jeden lub kilka krajowych organów 
nadzorczych podnosi kwestie dotyczące 
wdrożenia i interpretacji niniejszego 
rozporządzenia.

1. Zgodnie z art. 62 rozporządzenia 
(UE) 2017/XX [nowy wniosek dotyczący 
uchylenia rozporządzenia 45/2001]
Europejski Inspektor Ochrony Danych 
działa w ścisłej współpracy z krajowymi 
organami nadzorczymi w kwestiach 
wymagających krajowego zaangażowania, 
zwłaszcza jeżeli Europejski Inspektor 
Ochrony Danych lub krajowy organ 
nadzorczy stwierdzą poważne rozbieżności 
między praktykami państw członkowskich 
lub potencjalnie niezgodne z prawem 
przekazywanie danych przy wykorzystaniu 
kanałów komunikacyjnych ETIAS, lub w 
sytuacji, gdy jeden lub kilka krajowych 
organów nadzorczych podnosi kwestie 
dotyczące wdrożenia i interpretacji 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 998
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach, o których mowa w 
ust. 1, Europejski Inspektor Ochrony 
Danych i krajowe organy nadzorcze 
właściwe do nadzorowania ochrony 
danych mogą, działając w zakresie 
odpowiednich kompetencji, wymieniać
istotne informacje, pomagać sobie 
nawzajem w przeprowadzaniu kontroli i 
inspekcji, analizować trudności w 
interpretacji lub stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia, badać problemy związane 

2. W przypadkach, o których mowa w 
ust. 1, Europejski Inspektor Ochrony 
Danych i krajowe organy nadzorcze 
właściwe do nadzorowania ochrony 
danych, działając w zakresie odpowiednich 
kompetencji, wymieniają istotne 
informacje, pomagają sobie nawzajem w 
przeprowadzaniu kontroli i inspekcji,
analizują trudności w interpretacji lub 
stosowaniu niniejszego rozporządzenia,
badają problemy związane ze 
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ze sprawowaniem niezależnego nadzoru 
lub wykonywaniem praw podmiotu 
danych, opracowywać zharmonizowane 
propozycje wspólnych rozwiązań 
problemów i promować świadomość praw 
ochrony danych, w razie potrzeby.

sprawowaniem niezależnego nadzoru lub 
wykonywaniem praw podmiotu danych,
opracowują zharmonizowane propozycje 
wspólnych rozwiązań problemów i
promują świadomość praw ochrony 
danych, w razie potrzeby.

Or. en

Poprawka 999
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przepis wchodzi w zakres rozporządzenia 2001/45. Artykuł 59 skreśla się w celu uniknięcia 
nieścisłości co do tego, które przepisy mają zastosowanie.

Poprawka 1000
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 1 ust. 2 należy skreślić.

Poprawka 1001



PE609.323v02-00 116/161 AM\1135937PL.docx

PL

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje dotyczące strony 
internetowej i aplikacji mobilnej na 
urządzenia mobilne, gdzie można złożyć 
wniosek;

b) informacje dotyczące strony 
internetowej i aplikacji mobilnej na 
urządzenia mobilne, gdzie można złożyć 
wniosek, a także nadzwyczajne procedury 
składania wniosku w konsulatach państw 
członkowskich lub delegaturach UE w 
państwach trzecich wymienionych w 
załączniku II do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 539/2001;

Or. en

Poprawka 1002
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) że fakt powiązania zezwolenia na 
podróż z dokumentem podróży podanym w 
formularzu wniosku, a w konsekwencji 
utrata ważności lub zmiana w dokumencie 
podróży prowadzi do utraty ważności lub 
nieuznawania zezwolenia na podróż 
podczas przekraczania granicy;

Or. fr

Poprawka 1003
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) że wnioskodawca musi zostać 
powiadomiony o decyzji w sprawie 
wniosku, że w stosownych przypadkach 
należy podać powody decyzji odmownej i 
że wnioskodawcy, których wniosek spotkał 
się z odmową, mają prawo do odwołania, 
wraz z informacją dotyczącą 
postępowania w przypadku odwołania, w 
tym informacją o właściwym organie oraz 
o terminach złożenia odwołania;

d) że wnioskodawca musi zostać 
powiadomiony o decyzji w sprawie 
wniosku, że w stosownych przypadkach 
należy podać powody decyzji odmownej i 
że wnioskodawcy, których wniosek spotkał 
się z odmową, mają prawo do
wnioskowania o wizę;

Or. en

Poprawka 1004
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) że wnioskodawca musi zostać 
powiadomiony o decyzji w sprawie 
wniosku, że w stosownych przypadkach 
należy podać powody decyzji odmownej i 
że wnioskodawcy, których wniosek spotkał 
się z odmową, mają prawo do odwołania, 
wraz z informacją dotyczącą postępowania 
w przypadku odwołania, w tym informacją 
o właściwym organie oraz o terminach 
złożenia odwołania;

d) że wnioskodawca musi zostać 
powiadomiony o decyzji w sprawie 
wniosku, że w stosownych przypadkach 
należy jasno podać powody decyzji 
odmownej i że wnioskodawcy, których 
wniosek spotkał się z odmową, mają prawo 
do odwołania i skutecznego środka 
zaskarżenia, wraz z informacją dotyczącą 
postępowania w przypadku odwołania lub 
zaskarżenia, w tym informacją o 
właściwym organie oraz o terminach 
złożenia odwołania lub zaskarżenia;

Or. en

Poprawka 1005
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) że wnioskodawca musi zostać 
powiadomiony o decyzji w sprawie 
wniosku, że w stosownych przypadkach
należy podać powody decyzji odmownej i 
że wnioskodawcy, których wniosek spotkał 
się z odmową, mają prawo do odwołania, 
wraz z informacją dotyczącą postępowania 
w przypadku odwołania, w tym informacją 
o właściwym organie oraz o terminach 
złożenia odwołania;

d) że wnioskodawca musi zostać 
powiadomiony o decyzji w sprawie 
wniosku, że należy podać powody decyzji 
odmownej i że wnioskodawcy, których 
wniosek spotkał się z odmową, mają prawo 
do odwołania, wraz z informacją dotyczącą 
postępowania w przypadku odwołania, w 
tym informacją o właściwym organie oraz 
o terminach złożenia odwołania;

Or. fr

Poprawka 1006
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) że zezwolenie na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej może 
zostać wydane wyjątkowo, jeżeli dane 
państwo członkowskie uzna to za 
konieczne ze względów humanitarnych, z 
uwagi na interes państwowy lub z powodu 
zobowiązań międzynarodowych, mimo że 
proces oceny nie został jeszcze 
zakończony, odmówiono wydania 
zezwolenia na podróż lub zezwolenie takie 
zostało unieważnione lub cofnięte;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy poinformować ogół społeczeństwa o tej możliwości.

Poprawka 1007
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – akapit 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) informację, że posiadacze 
zezwolenia na podróż mają obowiązek 
aktualizować dane zawarte we wniosku;

Or. en

Poprawka 1008
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja we współpracy z jednostką 
centralną ETIAS i państwami 
członkowskimi zapewni, aby rozpoczęciu 
działalności ETIAS towarzyszyła 
kampania informacyjna, aby 
poinformować obywateli państw trzecich 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia o wymogu posiadania 
ważnego zezwolenia na podróż w celu 
przekroczenia granicy zewnętrznej.

Komisja we współpracy z jednostką 
centralną ETIAS i państwami 
członkowskimi zapewni, aby rozpoczęciu 
działalności ETIAS towarzyszyła 
kampania informacyjna, aby 
poinformować obywateli państw trzecich 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia o wymogu posiadania 
ważnego zezwolenia na podróż w celu 
przekroczenia granicy zewnętrznej.

Kampania informacyjna zostaje 
uruchomiona we wszystkich językach 
urzędowych państw członkowskich oraz w 
co najmniej jednym języku urzędowym 
każdego państwa trzeciego, którego 
obywatele są objęci zakresem niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1009
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1a. eu-LISA musi oprzeć projekt, 
opracowanie i rozwój struktury fizycznej 
systemu, w tym jego infrastruktury 
łączności, a także specyfikację techniczną 
i jej rozwój w odniesieniu do systemu 
centralnego, jednolitych interfejsów i 
infrastruktury łączności, na zasadzie 
celowości oraz na zasadzie ochrony 
prywatności i danych już w fazie 
projektowania. Do eu-LISA należy 
również dopilnowanie, aby korzystanie z 
systemu ETIAS przez wszystkich jego 
użytkowników odbywało się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Or. fr

Poprawka 1010
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Infrastruktura wspierająca 
ogólnodostępną stronę internetową, 
aplikację mobilną oraz bramę sieciową dla 
przewoźników mieści się w obiektach eu-
LISA lub Komisji. Infrastruktura ta jest 
geograficznie rozmieszczona w sposób 
zapewniający funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu zgodnie z 
warunkami bezpieczeństwa, dostępności, 
jakości i szybkości określonymi w ust. 3.

2. Infrastruktura wspierająca 
ogólnodostępną stronę internetową, 
aplikację mobilną oraz bramę sieciową dla 
przewoźników mieści się w obiektach eu-
LISA lub Komisji. Infrastruktura ta jest 
geograficznie rozmieszczona w sposób 
zapewniający funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu zgodnie z 
warunkami uwzględniania ochrony 
danych w fazie projektowania i domyślnej 
ochrony danych, bezpieczeństwa, 
dostępności, jakości i szybkości 
określonymi w ust. 3.

Or. en

Poprawka 1011
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Infrastruktura wspierająca 
ogólnodostępną stronę internetową, 
aplikację mobilną oraz bramę sieciową dla 
przewoźników mieści się w obiektach eu-
LISA lub Komisji. Infrastruktura ta jest 
geograficznie rozmieszczona w sposób 
zapewniający funkcje określone w 
niniejszym rozporządzeniu zgodnie z 
warunkami bezpieczeństwa, dostępności, 
jakości i szybkości określonymi w ust. 3.

2. Infrastruktura wspierająca 
ogólnodostępną stronę internetową, 
aplikację mobilną oraz bramę sieciową dla 
przewoźników mieści się w obiektach eu-
LISA. Infrastruktura ta jest geograficznie 
rozmieszczona w sposób zapewniający 
funkcje określone w niniejszym 
rozporządzeniu zgodnie z warunkami 
bezpieczeństwa, dostępności, jakości i 
szybkości określonymi w ust. 3.

Or. fr

Poprawka 1012
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA odpowiada za stworzenie 
systemu informacyjnego ETIAS, a także 
za wszelkie zmiany wymagane do 
ustanowienia interoperacyjności między 
systemem centralnym ETIAS a systemami 
informacyjnymi, o których mowa w art. 
10.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 1013
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA odpowiada za stworzenie systemu 
informacyjnego ETIAS, a także za 

eu-LISA odpowiada za techniczne
stworzenie systemu informacyjnego 
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wszelkie zmiany wymagane do 
ustanowienia interoperacyjności między 
systemem centralnym ETIAS a systemami 
informacyjnymi, o których mowa w art. 10.

ETIAS, a także za wszelkie zmiany
techniczne wymagane do ustanowienia 
interoperacyjności między systemem 
centralnym ETIAS a systemami 
informacyjnymi, o których mowa w art. 10.
Ostateczną odpowiedzialność ponosi 
Europejska Agencja Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej, której eu-LISA składa przez 
cały czas sprawozdania, zgodnie z art. 65 
ust. 1 lit. a).

Or. en

Poprawka 1014
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury 
fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do EES, SIS, 
Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z 
ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 1015
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury eu-LISA określa projekt struktury 



AM\1135937PL.docx 123/161 PE609.323v02-00

PL

fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do EES, SIS,
Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z 
ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są
poddawane przeglądowi i, w razie 
pomyślnego wyniku przyjmowane przez 
zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania 
pozytywnej opinii Komisji i EIOD. eu-
LISA wprowadza również niezbędne 
dostosowania do EES lub SIS, wynikające 
z ustanowienia interoperacyjności z 
ETIAS. eu-LISA przestrzega zasady 
uwzględniania ochrony danych w fazie 
projektowania i zasady domyślnej ochrony 
danych ustanowionych w rozporządzeniu 
(UE) 2016/679.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecenie EIOD.

Poprawka 1016
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury 
fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do EES, SIS, 
Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z 
ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

eu-LISA określa projekt struktury 
fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji.

Or. en
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Poprawka 1017
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury 
fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do EES, SIS, 
Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z 
ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

eu-LISA we współpracy z państwami 
członkowskimi określa projekt struktury 
fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów krajowych, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do EES, SIS, 
Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z 
ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

Or. fr

Poprawka 1018
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury 
fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do EES, SIS, 
Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z 
ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

eu-LISA określa projekt struktury 
fizycznej systemu, w tym jego 
infrastruktury łączności, a także 
specyfikację techniczną i jej rozwój w 
odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do SIS
wynikające z ustanowienia 
interoperacyjności z ETIAS.
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Or. fr

Poprawka 1019
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury fizycznej
systemu, w tym jego infrastruktury 
łączności, a także specyfikację techniczną i 
jej rozwój w odniesieniu do systemu 
centralnego i jednolitych interfejsów, które 
są przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do EES, SIS, 
Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z 
ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

eu-LISA określa projekt struktury systemu, 
w tym jego infrastruktury łączności, a 
także specyfikację techniczną i jej rozwój 
w odniesieniu do systemu centralnego i 
jednolitych interfejsów, które są 
przyjmowane przez zarząd, z 
zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji. eu-LISA wprowadza również 
niezbędne dostosowania do EES, SIS, 
Eurodac, ECRIS lub VIS wynikające z 
ustanowienia interoperacyjności z ETIAS.

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie systemu informatycznego dla systemu takiego jak ETIAS wykracza zdecydowanie 
poza układ fizyczny i obejmuje również inne kwestie, takie jak struktura funkcjonalna lub 
logiczna, a także model danych, które stanowią nieodłączny element procesu tworzenia 
systemu.

Poprawka 1020
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA tworzy i wdraża system centralny, 
jednolite interfejsy krajowe oraz 
infrastrukturę łączności jak najszybciej po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia i przyjęciu przez Komisję 
środków przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 
4, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 5, art. 39 ust. 3, 

eu-LISA tworzy i wdraża system centralny, 
jednolite interfejsy krajowe oraz 
infrastrukturę łączności jak najszybciej po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia i przyjęciu przez Komisję 
środków przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 
4, art. 16 ust. 4, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 
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art. 40 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 i 4. oraz art. 72 ust. 1 i 4.

Or. en

Poprawka 1021
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eu-LISA określa projekt struktury 
fizycznej listy ostrzegawczej ETIAS i 
odpowiada za zarządzanie techniczne w 
odniesieniu do niej.

Or. en

Poprawka 1022
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W fazie projektowania i tworzenia 
powołuje się Komisję ds. Zarządzania 
Programem składającą się maksymalnie z 
10 członków. W jej skład wchodzi sześciu 
członków mianowanych przez zarząd eu-
LISA spośród własnych członków lub ich 
zastępców, przewodniczący grupy 
doradczej ETIAS-EES, o której mowa w 
art. 80, członek reprezentujący eu-LISA 
mianowany przez jej dyrektora 
wykonawczego, członek reprezentujący 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej mianowany przez jej 
dyrektora wykonawczego oraz jeden 
członek mianowany przez Komisję. 
Członków wyznaczanych przez zarząd eu-
LISA wybiera się jedynie z tych państw 

4. W fazie projektowania i tworzenia 
powołuje się Komisję ds. Zarządzania 
Programem składającą się maksymalnie z 
10 członków. W jej skład wchodzi sześciu 
członków mianowanych przez zarząd eu-
LISA spośród własnych członków lub ich 
zastępców, przewodniczący grupy 
doradczej ETIAS-EES, o której mowa w 
art. 80, członek reprezentujący eu-LISA 
mianowany przez jej dyrektora 
wykonawczego, członek reprezentujący 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej mianowany przez jej 
dyrektora wykonawczego, członek EIOD
oraz jeden członek mianowany przez 
Komisję. Członków wyznaczanych przez 
zarząd eu-LISA wybiera się jedynie z tych 
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członkowskich, które są w pełni związane 
na mocy prawa Unii aktami 
ustawodawczymi regulującymi 
opracowanie, tworzenie, funkcjonowanie i 
użytkowanie wszystkich wielkoskalowych 
systemów informatycznych zarządzanych 
przez eu-LISA oraz które uczestniczą w 
ETIAS. Komisja ds. Zarządzania 
Programem będzie się spotykała raz w 
miesiącu. Zapewnia ona odpowiednie 
zarządzanie fazą projektowania i tworzenia 
ETIAS. Komisja ds. Zarządzania 
Programem co miesiąc przedkłada 
zarządowi pisemne sprawozdania z 
postępów w realizacji projektu. Nie 
przysługują jej uprawnienia w zakresie 
podejmowania decyzji ani reprezentowania 
członków zarządu.

państw członkowskich, które są w pełni 
związane na mocy prawa Unii aktami 
ustawodawczymi regulującymi 
opracowanie, tworzenie, funkcjonowanie i 
użytkowanie wszystkich wielkoskalowych 
systemów informatycznych zarządzanych 
przez eu-LISA oraz które uczestniczą w 
ETIAS. Komisja ds. Zarządzania 
Programem będzie się spotykała raz w 
miesiącu. Zapewnia ona odpowiednie 
zarządzanie fazą projektowania i tworzenia 
ETIAS. Komisja ds. Zarządzania 
Programem co miesiąc przedkłada 
zarządowi pisemne sprawozdania z 
postępów w realizacji projektu. Nie 
przysługują jej uprawnienia w zakresie 
podejmowania decyzji ani reprezentowania 
członków zarządu.

Or. fr

Poprawka 1023
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po uruchomieniu ETIAS eu-LISA 
odpowiada za zarządzanie techniczne 
systemem centralnym i jednolitymi 
interfejsami krajowymi. We współpracy z 
państwami członkowskimi zapewnia stale 
najlepszą dostępną technologię, z 
zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. 
eu-LISA odpowiada również za 
zarządzanie techniczne infrastrukturą 
łączności między systemem centralnym i 
jednolitymi interfejsami krajowymi oraz 
za ogólnodostępną stronę internetową, 
aplikację mobilną na urządzenia mobilne, 
usługę poczty elektronicznej, usługę 
bezpiecznego konta, bramę sieciową dla 
przewoźników, usługę sieciową i 
oprogramowanie umożliwiające 

Po uruchomieniu ETIAS eu-LISA 
odpowiada za zarządzanie techniczne 
systemem centralnym i jednolitymi 
interfejsami krajowymi, a także listą 
ostrzegawczą ETIAS. We współpracy z 
państwami członkowskimi zapewnia stale 
najlepszą dostępną technologię, z 
zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. 
eu-LISA odpowiada również za 
zarządzanie techniczne infrastrukturą 
łączności między systemem centralnym i 
jednolitymi interfejsami krajowymi oraz 
za ogólnodostępną stronę internetową, 
aplikację mobilną na urządzenia mobilne, 
usługę poczty elektronicznej, usługę 
bezpiecznego konta, bramę sieciową dla 
przewoźników, usługę sieciową i 
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rozpatrywanie wniosków, o których mowa 
w art. 6.

oprogramowanie umożliwiające 
rozpatrywanie wniosków, o których mowa 
w art. 6.

Or. en

Poprawka 1024
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej odpowiada za:

skreśla się

a) ustanowienie i funkcjonowanie 
jednostki centralnej ETIAS;

b) automatyczne rozpatrywanie wniosków;

c) reguły kontroli przesiewowej.

Or. fr

Poprawka 1025
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy dopilnować, aby 
Europejska Agencja Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej dysponowała odpowiednimi 
środkami finansowymi i personelem w 
celu wykonywania obowiązków, o których 
mowa w art. 65 ust. 1 lit. a)–c) oraz ust. 2.

Or. en

Poprawka 1026
Gérard Deprez, Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizację, zarządzanie, 
funkcjonowanie i konserwację jednostek 
krajowych ETIAS do celów analizowania i 
podejmowania decyzji w sprawie 
wniosków o zezwolenie na podróż
odrzuconych w procesie automatycznego 
rozpatrywania wniosków;

b) organizację, zarządzanie, 
funkcjonowanie i konserwację jednostek 
krajowych ETIAS odpowiedzialnych za 
analizowanie i podejmowanie decyzji w 
sprawie wniosków o zezwolenie na podróż, 
które w procesie automatycznego 
rozpatrywania wniosków wygenerowały 
jedno lub większą liczbę trafień, 
podejmowanie decyzji w ich sprawie i 
wydawanie opinii w ramach konsultacji;

Or. fr

Poprawka 1027
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67 skreśla się

Obowiązki Europolu

1. Europol zapewnia realizację zapytań, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 lit. j) i ust. 
4, oraz odpowiednie dostosowanie swojego 
systemu informacyjnego.

2. Europol odpowiada za stworzenie listy 
ostrzegawczej ETIAS na podstawie art. 
29.

3. Europol odpowiada za przedstawienie 
opinii w odpowiedzi na wniosek o 
konsultację na podstawie art. 26.

Or. fr

Poprawka 1028
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europol zapewnia realizację 
zapytań, o których mowa w art. 18 ust. 2 
lit. j) i ust. 4, oraz odpowiednie 
dostosowanie swojego systemu 
informacyjnego.

1. Europol zapewnia realizację 
zapytań, o których mowa w art. 18 ust. 2 
lit. j), oraz odpowiednie dostosowanie 
swojego systemu informacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 18 ust. 4 należy skreślić.

Poprawka 1029
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europol zapewnia realizację 
zapytań, o których mowa w art. 18 ust. 2 
lit. j) i ust. 4, oraz odpowiednie 
dostosowanie swojego systemu 
informacyjnego.

1. Europol zapewnia realizację 
zapytań, o których mowa w art. 18 ust. 2 
lit. j) i ust. 4, oraz odpowiednie 
dostosowanie swoich systemów 
informacyjnych.

Or. fr

Poprawka 1030
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europol odpowiada za stworzenie 
listy ostrzegawczej ETIAS na podstawie 
art. 29.

skreśla się
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 29 należy skreślić.

Poprawka 1031
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europol odpowiada za 
przedstawienie opinii w odpowiedzi na 
wniosek o konsultację na podstawie art. 26.

3. Europol odpowiada za 
przedstawienie opinii w odpowiedzi na 
wniosek o konsultację na podstawie art. 25.

Or. fr

Poprawka 1032
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europol odpowiada za 
przedstawienie opinii w odpowiedzi na 
wniosek o konsultację na podstawie art. 26.

3. Europol odpowiada za 
przedstawienie opinii w odpowiedzi na 
wniosek o konsultację na podstawie art. 25.

Or. fr

Poprawka 1033
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Należy dopilnować, aby Europol 
dysponował odpowiednimi środkami 
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finansowymi i personelem w celu 
wykonywania obowiązków, o których 
mowa w art. 67 ust. 1–3.

Or. en

Poprawka 1034
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001.
Artykuł 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71a

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 
539/2001

W rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 
wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 1d (nowy) W drodze odstępstwa 
od przepisów art. 1 ust. 2 zwolnienie z 
obowiązku wizowego dla obywateli 
państwa trzeciego wymienionego w 
załączniku II nie dotyczy wnioskodawców, 
którym odmówiono wydania zezwolenia 
na podróż zgodnie z art. 31 
rozporządzenia XX [wstawić]”

Or. en

Poprawka 1035
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przez okres sześciu miesięcy od 
daty uruchomienia ETIAS korzystanie z 
ETIAS jest nieobowiązkowe i wymóg 

1. Przez okres dwunastu miesięcy od 
daty uruchomienia ETIAS korzystanie z 
ETIAS jest nieobowiązkowe i wymóg 
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posiadania zezwolenia na podróż nie ma 
zastosowania. Komisja może przyjąć akt 
delegowany zgodnie z art. 78 w celu 
przedłużenia tego okresu maksymalnie o 
kolejne sześć miesięcy.

posiadania zezwolenia na podróż nie ma 
zastosowania. Komisja może przyjąć akt 
delegowany zgodnie z art. 78 w celu 
przedłużenia tego okresu maksymalnie o 
kolejne dwanaście miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Brak oceny skutków przekłada się na brak jasności co do ewentualnego wpływu na ruch na 
lądowych granicach zewnętrznych, zwłaszcza w przypadkach, gdy obywatele państw trzecich 
przybędą na przejście graniczne bez uprzedniego zawnioskowania o zezwolenie na podróż. Z 
ostatnich systematycznych kontroli na granicach zewnętrznych wynika, że istnieje potencjalne 
ryzyko wprowadzenia dodatkowych warunków wstępnych dla wjazdu do UE. W 
rozporządzeniu należy zatem przewidzieć dłuższe okresy przejściowe, które zapewnią więcej 
czasu na przekazanie informacji dotyczących przepisów w rozporządzeniu.

Poprawka 1036
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podczas tego okresu sześciu
miesięcy straż graniczna informuje 
obywateli państw trzecich objętych 
wymogiem zezwolenia na podróż, którzy 
przekraczają granice zewnętrzne, o 
wymogu posiadania ważnego zezwolenia 
na podróż po wygaśnięciu tego okresu
sześciu miesięcy. W tym celu straż 
graniczna rozdaje tej kategorii podróżnych 
wspólną ulotkę informacyjną.

2. Podczas tego okresu dwunastu
miesięcy straż graniczna informuje 
obywateli państw trzecich objętych 
wymogiem zezwolenia na podróż, którzy 
przekraczają granice zewnętrzne, o 
wymogu posiadania ważnego zezwolenia 
na podróż po wygaśnięciu tego okresu
dwunastu miesięcy. W tym celu straż 
graniczna rozdaje tej kategorii podróżnych 
wspólną ulotkę informacyjną.

Or. en

Uzasadnienie

Brak oceny skutków przekłada się na brak jasności co do ewentualnego wpływu na ruch na 
lądowych granicach zewnętrznych, zwłaszcza w przypadkach, gdy obywatele państw trzecich 
przybędą na przejście graniczne bez uprzedniego zawnioskowania o zezwolenie na podróż. Z 
ostatnich systematycznych kontroli na granicach zewnętrznych wynika, że istnieje potencjalne 
ryzyko wprowadzenia dodatkowych warunków wstępnych dla wjazdu do UE. W 
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rozporządzeniu należy zatem przewidzieć dłuższe okresy przejściowe, które zapewnią więcej 
czasu na przekazanie informacji dotyczących przepisów w rozporządzeniu.

Poprawka 1037
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólną ulotkę informacyjną 
opracowuje i tworzy Komisja. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 79 ust. 2, i zawiera on przynajmniej 
informacje, o których mowa w art. 61. 
Ulotka zawiera jasne i proste informacje i 
jest dostępna w wersji językowej, którą 
dana osoba rozumie lub można uznać, że 
ją rozumie.

3. Wspólną ulotkę informacyjną 
opracowuje i tworzy Komisja. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 79 ust. 2, i zawiera on przynajmniej 
informacje, o których mowa w art. 61. 
Ulotka zawiera jasne i proste informacje i 
jest dostępna we wszystkich językach 
urzędowych państw członkowskich oraz w
co najmniej jednym języku urzędowym 
każdego państwa trzeciego, którego 
obywatele są objęci zakresem niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1038
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykształcenie; skreśla się

Or. en

Poprawka 1039
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykształcenie; skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 2 lit. h).

Poprawka 1040
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykształcenie; skreśla się

Or. fr

Poprawka 1041
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wykonywany zawód (dziedzina), 
stanowisko pracy;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 1042
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wykonywany zawód (dziedzina), 
stanowisko pracy;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją skreślenia art. 15 ust. 2 lit. i).

Poprawka 1043
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wykonywany zawód (dziedzina), 
stanowisko pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1044
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) rodzaj zezwolenia na podróż, a w 
przypadku zezwolenia na podróż o 
ograniczonej ważności terytorialnej –
odniesienie do państwa członkowskiego 
(państw członkowskich), które wydało 
zezwolenie na podróż o ograniczonej 
ważności terytorialnej;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 1045
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Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 eu-LISA 
ustanawia, wdraża i obsługuje centralne 
repozytorium zawierające dane, o których 
mowa w ust. 1, nieumożliwiające 
identyfikacji osób fizycznych, lecz 
umożliwiające organom wymienionym w 
ust. 1 uzyskanie dostosowanych do 
potrzeb sprawozdań i statystyk, aby 
poprawić ocenę ryzyka nielegalnej 
migracji i zagrożeń dla bezpieczeństwa i 
zdrowia publicznego, zwiększyć 
skuteczność odpraw granicznych, 
pomagać jednostce centralnej ETIAS w 
rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na 
podróż oraz wspierać kształtowanie 
unijnej polityki migracyjnej opartej na 
dowodach. Repozytorium zawiera również 
codzienne statystyki dotyczące danych, o 
których mowa w ust. 4. Dostępu do 
centralnego repozytorium udziela się w 
drodze bezpiecznego dostępu za 
pośrednictwem sieci S-TESTA 
wyposażonej w kontrolę dostępu oraz 
specjalne profile użytkownika służące 
wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

skreśla się

Szczegółowe zasady dotyczące 
funkcjonowania centralnego 
repozytorium i zasady ochrony i 
bezpieczeństwa danych mające 
zastosowanie do repozytorium przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 79 ust. 2.

Or. en

Poprawka 1046
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 73 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka 
nielegalnej migracji i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, 
zwiększyć skuteczność odpraw 
granicznych, pomagać jednostce centralnej 
ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o 
zezwolenie na podróż oraz wspierać 
kształtowanie unijnej polityki migracyjnej 
opartej na dowodach. Repozytorium 
zawiera również codzienne statystyki 
dotyczące danych, o których mowa w ust. 
4. Dostępu do centralnego repozytorium 
udziela się w drodze bezpiecznego dostępu 
za pośrednictwem sieci S-TESTA 
wyposażonej w kontrolę dostępu oraz 
specjalne profile użytkownika służące 
wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, zwiększyć skuteczność 
odpraw granicznych i pomagać jednostce 
centralnej ETIAS w rozpatrywaniu 
wniosków o zezwolenie na podróż. 
Repozytorium zawiera również codzienne 
statystyki dotyczące danych, o których 
mowa w ust. 4. Dostępu do centralnego 
repozytorium udziela się w drodze 
bezpiecznego dostępu za pośrednictwem 
sieci S-TESTA wyposażonej w kontrolę 
dostępu oraz specjalne profile użytkownika 
służące wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

Or. fr

Poprawka 1047
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 

Do celów ust. 1 eu-LISA, zgodnie z zasadą 
uwzględniania ochrony danych w fazie 
projektowania i zasadą domyślnej 
ochrony danych, ustanawia, wdraża i 
obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
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dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka 
nielegalnej migracji i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, 
zwiększyć skuteczność odpraw 
granicznych, pomagać jednostce centralnej 
ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o 
zezwolenie na podróż oraz wspierać 
kształtowanie unijnej polityki migracyjnej 
opartej na dowodach. Repozytorium 
zawiera również codzienne statystyki 
dotyczące danych, o których mowa w ust. 
4. Dostępu do centralnego repozytorium 
udziela się w drodze bezpiecznego dostępu 
za pośrednictwem sieci S-TESTA 
wyposażonej w kontrolę dostępu oraz 
specjalne profile użytkownika służące 
wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka 
nielegalnej migracji i zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, zwiększyć skuteczność 
odpraw granicznych, pomagać jednostce 
centralnej ETIAS w rozpatrywaniu 
wniosków o zezwolenie na podróż oraz 
wspierać kształtowanie unijnej polityki 
migracyjnej opartej na dowodach. 
Repozytorium zawiera również codzienne 
statystyki dotyczące danych, o których 
mowa w ust. 4. Dostępu do centralnego 
repozytorium udziela się w drodze 
bezpiecznego dostępu za pośrednictwem 
sieci S-TESTA wyposażonej w kontrolę 
dostępu oraz specjalne profile użytkownika 
służące wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

Or. en

Poprawka 1048
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka 
nielegalnej migracji i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, 
zwiększyć skuteczność odpraw 
granicznych, pomagać jednostce centralnej 
ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o 
zezwolenie na podróż oraz wspierać 
kształtowanie unijnej polityki migracyjnej 

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, zwiększyć skuteczność 
odpraw granicznych, pomagać jednostce 
centralnej ETIAS w rozpatrywaniu 
wniosków o zezwolenie na podróż. 
Repozytorium zawiera również codzienne 
statystyki dotyczące danych, o których 
mowa w ust. 4. Dostępu do centralnego 
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opartej na dowodach. Repozytorium 
zawiera również codzienne statystyki 
dotyczące danych, o których mowa w ust. 
4. Dostępu do centralnego repozytorium 
udziela się w drodze bezpiecznego dostępu 
za pośrednictwem sieci S-TESTA 
wyposażonej w kontrolę dostępu oraz 
specjalne profile użytkownika służące 
wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

repozytorium udziela się w drodze 
bezpiecznego dostępu za pośrednictwem 
sieci S-TESTA wyposażonej w kontrolę 
dostępu oraz specjalne profile użytkownika 
służące wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

Or. en

Poprawka 1049
Artis Pabriks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka
nielegalnej migracji i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, 
zwiększyć skuteczność odpraw 
granicznych, pomagać jednostce centralnej 
ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o 
zezwolenie na podróż oraz wspierać 
kształtowanie unijnej polityki migracyjnej 
opartej na dowodach. Repozytorium 
zawiera również codzienne statystyki 
dotyczące danych, o których mowa w ust. 
4. Dostępu do centralnego repozytorium 
udziela się w drodze bezpiecznego dostępu 
za pośrednictwem sieci S-TESTA 
wyposażonej w kontrolę dostępu oraz 
specjalne profile użytkownika służące 
wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka
niezgodnej z prawem migracji i zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, 
zwiększyć skuteczność odpraw 
granicznych, pomagać jednostce centralnej 
ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o 
zezwolenie na podróż oraz wspierać 
kształtowanie unijnej polityki migracyjnej 
opartej na dowodach. Repozytorium 
zawiera również codzienne statystyki 
dotyczące danych, o których mowa w ust. 
4. Dostępu do centralnego repozytorium 
udziela się w drodze bezpiecznego dostępu 
za pośrednictwem sieci S-TESTA 
wyposażonej w kontrolę dostępu oraz 
specjalne profile użytkownika służące 
wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.
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Or. en

Poprawka 1050
Sergei Stanishev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę ryzyka 
nielegalnej migracji i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, 
zwiększyć skuteczność odpraw 
granicznych, pomagać jednostce centralnej 
ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o 
zezwolenie na podróż oraz wspierać 
kształtowanie unijnej polityki migracyjnej 
opartej na dowodach. Repozytorium 
zawiera również codzienne statystyki 
dotyczące danych, o których mowa w ust. 
4. Dostępu do centralnego repozytorium 
udziela się w drodze bezpiecznego dostępu 
za pośrednictwem sieci S-TESTA 
wyposażonej w kontrolę dostępu oraz 
specjalne profile użytkownika służące 
wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

Do celów ust. 1 eu-LISA ustanawia, 
wdraża i obsługuje centralne repozytorium 
zawierające dane, o których mowa w ust. 
1, nieumożliwiające identyfikacji osób 
fizycznych, lecz umożliwiające organom 
wymienionym w ust. 1 uzyskanie 
dostosowanych do potrzeb sprawozdań i 
statystyk, aby poprawić ocenę zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, 
zwiększyć skuteczność odpraw 
granicznych, pomagać jednostce centralnej 
ETIAS w rozpatrywaniu wniosków o 
zezwolenie na podróż oraz wspierać 
kształtowanie unijnej polityki migracyjnej 
opartej na dowodach. Repozytorium 
zawiera również codzienne statystyki 
dotyczące danych, o których mowa w ust. 
4. Dostępu do centralnego repozytorium 
udziela się w drodze bezpiecznego dostępu 
za pośrednictwem sieci S-TESTA 
wyposażonej w kontrolę dostępu oraz 
specjalne profile użytkownika służące 
wyłącznie do celów sporządzania 
sprawozdań i statystyk.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprzednimi poprawkami, których celem było wyeliminowanie zapobiegania 
nielegalnej migracji jako jednego z głównych celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 1051
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe zasady dotyczące
funkcjonowania centralnego repozytorium 
i zasady ochrony i bezpieczeństwa danych
mające zastosowanie do repozytorium
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 79 ust. 
2.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w 
sprawie szczegółowych zasad dotyczących
funkcjonowania centralnego repozytorium 
i zasad ochrony i bezpieczeństwa danych
mających zastosowanie do repozytorium.

Or. en

Poprawka 1052
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane zebrane w ramach centralnego 
repozytorium należy przetwarzać zgodnie 
ze wszystkimi przepisami rozdziału XI.

Or. fr

Poprawka 1053
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co kwartał eu-LISA publikuje dane 
statystyczne dotyczące systemu 
informacyjnego ETIAS przedstawiające w 
szczególności liczbę i obywatelstwo 
wnioskodawców, którym odmówiono 
wydania zezwolenia na podróż, w tym 
powody decyzji odmownej, oraz obywateli 
państw trzecich, których zezwolenie na 

4. Co kwartał eu-LISA publikuje dane 
statystyczne dotyczące systemu 
informacyjnego ETIAS przedstawiające w 
szczególności liczbę i obywatelstwo 
wnioskodawców, którym udzielono lub
odmówiono wydania zezwolenia na 
podróż, w tym powody decyzji odmownej, 
oraz obywateli państw trzecich, których 
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podróż zostało unieważnione lub cofnięte. zezwolenie na podróż zostało 
unieważnione lub cofnięte.

Or. fr

Poprawka 1054
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na wniosek Komisji eu-LISA 
przedstawia Komisji statystyki dotyczące 
określonych aspektów wdrażania 
niniejszego rozporządzenia oraz statystyki, 
o których mowa w ust. 3.

6. eu-LISA przedstawia Komisji i 
Parlamentowi Europejskiemu statystyki 
dotyczące określonych aspektów 
wdrażania niniejszego rozporządzenia oraz 
statystyki, o których mowa w ust. 3.

Or. fr

Poprawka 1055
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty poniesione w związku z 
utworzeniem systemu informacyjnego 
ETIAS, integracją istniejącej krajowej 
infrastruktury granicznej oraz połączeniem 
z jednolitym interfejsem krajowym, a także 
koszty hostingu jednolitego interfejsu 
krajowego, ustanowienia jednostki 
centralnej i jednostek krajowych ETIAS 
oraz funkcjonowania ETIAS są pokrywane 
z budżetu ogólnego Unii.

Koszty poniesione w związku z 
utworzeniem systemu informacyjnego 
ETIAS, integracją istniejącej krajowej 
infrastruktury granicznej oraz połączeniem 
z jednolitym interfejsem krajowym, a także 
koszty hostingu jednolitego interfejsu 
krajowego, ustanowienia jednostki 
centralnej i jednostek krajowych ETIAS 
oraz funkcjonowania ETIAS są pokrywane 
z budżetu ogólnego Unii. Przed 
rozpoczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia Komisja przeprowadza 
dokładną analizę wymagań technicznych 
dotyczących integracji istniejących 
systemów krajowych, standardów 
technicznych ETIAS i wymogów w 
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zakresie treści i dostępu do ETIAS.

Or. fr

Uzasadnienie

Digitalizacja kontroli granicznych jest coraz popularniejszą tendencją na szczeblu krajowym 
w UE i w państwach trzecich. Doświadczenie w zakresie rozwoju wielkoskalowych systemów 
informatycznych na szczeblu UE, takich jak system SIS II i VIS, wykazało, że inicjatywy te 
pociągają za sobą gwałtowny wzrost kosztów. Dlatego też ważne jest możliwie jak
najdokładniejsze wyjaśnienie kosztów z wyprzedzeniem, aby zminimalizować ryzyko 
przekroczenia kosztów.

Poprawka 1056
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie otrzymują wsparcie 
finansowe z tytułu wydatków 
poniesionych w ramach dodatkowych 
obowiązków, o których mowa w art. 66. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 78 w 
celu określenia takiego wsparcia 
finansowego.

Or. en

Poprawka 1057
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłącza się następujące koszty: skreśla się

a) zarządzanie projektami państw 
członkowskich (spotkania, podróże 
służbowe, biura);
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b) hosting systemów krajowych (miejsce, 
wdrażanie, energia elektryczna, 
chłodzenie);

c) funkcjonowanie systemów krajowych 
(operatorzy i umowy w zakresie wsparcia);

d) dostosowanie istniejących odpraw 
granicznych;

e) projekt, tworzenie, wdrażanie, obsługa i 
konserwacja krajowych sieci 
komunikacyjnych.

Or. en

Poprawka 1058
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75 skreśla się

Przychody

Przychody osiągane przez ETIAS 
stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie z 
art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, 
EURATOM) nr 966/2012.

Or. fr

Poprawka 1059
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75 skreśla się

Przychody

Przychody osiągane przez ETIAS 
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stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie z 
art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, 
EURATOM) nr 966/2012.

Or. en

Poprawka 1060
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 
rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 
966/2012.

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 
rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 
966/2012. Nadwyżka pozostała po 
pokryciu kosztów utworzenia ETIAS oraz 
stałych kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji ETIAS jest przeznaczana na 
pokrycie wydatków ponoszonych w 
ramach programów i działań 
przewidzianych w rozdziale 18 02 
(bezpieczeństwo wewnętrzne)budżetu Unii 
lub, od roku 2021, w ramach kolejnych 
programów lub działań.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że w pierwszej kolejności należy pokryć koszty związane z eksploatacją 
ETIAS, zaś nadwyżkę dochodu można wykorzystać do innych celów. W podstawie prawnej 
należy wskazać charakter tych celów.

Poprawka 1061
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Przychody osiągane przez ETIAS stanowią 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 
rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 
966/2012.

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 
rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 
966/2012.

Jeżeli przychody osiągane przez ETIAS 
przekraczają koszty ETIAS, kwota 
nadwyżki zostaje przekazana na fundusz, 
który zostanie utworzony w celu ochrony 
europejskiej infrastruktury krytycznej, 
która została rozpoznana lub wyznaczona 
jako europejska infrastruktura krytyczna 
na podstawie dyrektywy Rady 
2008/114/WE.

Or. en

Poprawka 1062
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 
rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 
966/2012.

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią
wewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 
rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 
966/2012.

Or. fr

Poprawka 1063
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wyznaczonych organach, o 
których mowa w art. 43, i niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach w 

skreśla się
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tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 43 należy skreślić.

Poprawka 1064
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja określa datę planowanego 
uruchomienia ETIAS, po spełnieniu 
następujących warunków:

1. Komisja i Parlament Europejski 
określają datę planowanego uruchomienia 
ETIAS, po spełnieniu następujących 
warunków:

Or. fr

Poprawka 1065
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjęte zostały środki, o których 
mowa w art. 15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art.
28 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 
72 ust. 1 i 5 oraz art. 73 ust. 2;

a) przyjęte zostały środki, o których 
mowa w art. 15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 
39 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 72 ust. 1 i 5 
oraz art. 73 ust. 2;

Or. en

Poprawka 1066
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) państwa członkowskie i jednostka 
centralna ETIAS przekazały Komisji dane 
dotyczące różnych organów, o których 
mowa w art. 76 ust. 1 i 3.

d) państwa członkowskie i jednostka 
centralna ETIAS przekazały Komisji dane 
dotyczące różnych organów, o których 
mowa w art. 76 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 76 ust. 3 należy skreślić.

Poprawka 1067
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art.15 
ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 3 oraz 
art. 72 ust. 1 i 5, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 15 
ust. 4 i art. 72 ust. 1 i 4, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 15 ust. 3, art. 16 i 28 należy skreślić.

Poprawka 1068
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art.15 
ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 3 oraz 
art. 72 ust. 1 i 5, powierza się Komisji na 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art.15 
ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4 oraz art. 72 ust. 1 i 
5, powierza się Komisji na czas 
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czas nieokreślony od dnia [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] r.

nieokreślony od dnia [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r.

Or. en

Poprawka 1069
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 15 
ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 28 ust. 3 oraz 
art. 72 ust. 1 i 5, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 13 
ust. 2a, art. 15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 
28 ust. 3 oraz art. 72 ust. 1 i 5, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] r.

Or. fr

Poprawka 1070
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 
28 ust. 3, art. 72 ust. 1 i 5, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 15 ust. 4 i art. 72 ust. 1 i 5, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie określonym w 
tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
już obowiązujących aktów delegowanych.
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 15 ust. 3, art. 16 i 28 należy skreślić.

Poprawka 1071
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art.
28 ust. 3, art. 72 ust. 1 i 5, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 
72 ust. 1 i 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 1072
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 ust. 4, 
art. 28 ust. 3 oraz art. 72 ust. 1 i 4 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed 

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 15 ust. 4 i art. 72 ust. 1 i 4 
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
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upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 15 ust. 3, art. 16 i 28 należy skreślić.

Poprawka 1073
Angelika Mlinar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 ust. 4, 
art. 28 ust. 3 oraz art. 72 ust. 1 i 4 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 ust. 4 
oraz art. 72 ust. 1 i 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. en

Poprawka 1074
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 ust. 4, 
art. 28 ust. 3 oraz art. 72 ust. 1 i 4 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o [dwa miesiące] z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 15 ust. 2 i 4, art. 16 ust. 4, 
art. 28 ust. 3, art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 73 
ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch 
miesięcy] od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa 
miesiące] z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 1075
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do [sześć miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia – Urząd 
Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a 
następnie co sześć miesięcy na etapie 
tworzenia systemu informacyjnego ETIAS 
eu-LISA przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stanu prac nad tworzeniem systemu 
centralnego, jednolitych interfejsów i 
infrastruktury łączności między systemem 
centralnym a jednolitymi interfejsami. Po 
zakończeniu tworzenia systemu przekazuje 
się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające szczegółowe 
wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia 
celów, w szczególności w zakresie 
planowania i kosztów, a także zawierające 
uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

2. Do [sześć miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia – Urząd 
Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a 
następnie co sześć miesięcy na etapie 
tworzenia systemu informacyjnego ETIAS 
eu-LISA przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stanu prac nad tworzeniem systemu 
centralnego, jednolitych interfejsów i 
infrastruktury łączności między systemem 
centralnym a jednolitymi interfejsami.
Sprawozdanie to zawiera wykaz zmian 
budżetu i kosztów wraz ze szczegółową 
oceną techniczną i finansową, dokładne 
informacje na temat wzrostów kosztów i 
zmian wymagań projektowych wraz z 
uzasadnieniem tych wzrostów lub zmian, 
jak również informacje na temat 
czynników ryzyka, jakie mogą mieć wpływ 
na ogólne koszty systemu pokrywane z 
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budżetu Unii zgodnie z art. 74. Po 
zakończeniu tworzenia systemu przekazuje 
się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające szczegółowe 
wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia 
celów, w szczególności w zakresie 
planowania i kosztów, a także zawierające 
uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

Or. fr

Uzasadnienie

L’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle 
au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives 
entraînaient des retards importants et une hausse rapide des coûts. Pour assurer un contrôle 
parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les 
risques de dépassement du budget et de retards, il est recommandé que les rapports faits par 
l’agence eu-LISA au Parlement et au Conseil dans la phase de développement de l’ETIAS 
comportent des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts.

Poprawka 1076
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do [sześć miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia – Urząd 
Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a 
następnie co sześć miesięcy na etapie 
tworzenia systemu informacyjnego ETIAS 
eu-LISA przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stanu prac nad tworzeniem systemu 
centralnego, jednolitych interfejsów i 
infrastruktury łączności między systemem 
centralnym a jednolitymi interfejsami. Po 
zakończeniu tworzenia systemu przekazuje 
się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie zawierające szczegółowe 
wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia 
celów, w szczególności w zakresie 
planowania i kosztów, a także zawierające 

2. Do [sześć miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia – Urząd 
Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a 
następnie co sześć miesięcy na etapie 
tworzenia systemu informacyjnego ETIAS 
eu-LISA przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stanu prac nad tworzeniem systemu 
centralnego, jednolitych interfejsów i 
infrastruktury łączności między systemem 
centralnym a jednolitymi interfejsami. Po 
zakończeniu tworzenia systemu przekazuje 
się Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i
EIOD sprawozdanie zawierające 
szczegółowe wyjaśnienia dotyczące 
sposobu osiągnięcia celów, w 
szczególności w zakresie planowania i 
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uzasadnienie wszelkich rozbieżności. kosztów, a także zawierające uzasadnienie 
wszelkich rozbieżności.

Or. en

Poprawka 1077
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Najpóźniej rok po uruchomieniu 
ETIAS Komisja ocenia możliwość 
ustanowienia bezpiecznego dostępu dla 
przewoźników kolejowych umożliwiający 
im wysłanie zapytania do systemu 
centralnego ETIAS w celu weryfikacji, 
zgodnie z art. 39 ust. 1 akapit drugi, czy 
obywatele państw trzecich podlegający 
wymogowi posiadania zezwolenia na 
podróż posiadają ważne zezwolenie na 
podróż.

Or. fr

Poprawka 1078
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie trzech lat od uruchomienia 
ETIAS, a następnie co cztery lata Komisja 
przeprowadza ocenę ETIAS i przedstawia 
konieczne zalecenia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Ocena obejmuje:

Po upływie roku od uruchomienia ETIAS, 
a następnie co dwa lata Komisja 
przeprowadza ocenę ETIAS i przedstawia 
konieczne zalecenia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w tym 
szczegółową ocenę ich wpływu na budżet. 
Ocena obejmuje:

Or. fr
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia pełnej kontroli parlamentarnej, nadzoru budżetowego i planowania, a 
także w celu jak najszybszego wykrycia ewentualnych zmian mających wpływ na budżet 
sugeruje się, aby ogólna ocena została przeprowadzona po upływie roku, a następnie co dwa 
lata, oraz aby zawierała przegląd możliwego wpływu przyszłych działań na budżet.

Poprawka 1079
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie trzech lat od uruchomienia 
ETIAS, a następnie co cztery lata Komisja 
przeprowadza ocenę ETIAS i przedstawia 
konieczne zalecenia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Ocena obejmuje:

Po upływie dwóch lat od uruchomienia 
ETIAS, a następnie co trzy lata Komisja 
przeprowadza ocenę ETIAS i przedstawia 
konieczne zalecenia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Ocena obejmuje:

Or. en

Poprawka 1080
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wpływ, skuteczność i wydajność 
funkcjonowania ETIAS i metod pracy w 
odniesieniu do jego celów, mandatu i 
zadań;

b) wpływ, skuteczność i wydajność 
funkcjonowania ETIAS, w tym jednostki 
centralnej ETIAS i jednostek krajowych 
ETIAS, i metod pracy w odniesieniu do 
jego celów, mandatu i zadań;

Or. en

Poprawka 1081
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasady automatycznego 
przetwarzania wniosków do celów oceny 
ryzyka;

skreśla się

Or. en

Poprawka 1082
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasady automatycznego 
przetwarzania wniosków do celów oceny 
ryzyka;

c) zasady automatycznego 
przetwarzania wniosków do celów oceny 
ryzyka oraz ich wpływ na prawa 
podstawowe;

Or. fr

Poprawka 1083
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) listę ostrzegawczą ETIAS zgodnie 
z art. 29 i jej wpływ na prawa 
podstawowe;

Or. fr

Poprawka 1084
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wpływ na prawa podstawowe. f) wpływ na prawa podstawowe, a 
zwłaszcza na ochronę danych osobowych i 
niedyskryminację.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z opinii FRA.

Poprawka 1085
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) osiągane przychody UE i wydatki 
ponoszone przez organy UE, a także przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 1086
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie roku od uruchomienia ETIAS, 
a następnie co dwa lata Europejski 
Inspektor Ochrony Danych przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji sprawozdanie na temat oceny 
wpływu, skuteczności i wydajności listy 
ostrzegawczej ETIAS w odniesieniu do 
ochrony danych.

Or. fr
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Poprawka 1087
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Z poszanowaniem przepisów 
prawa krajowego dotyczących publikacji 
danych szczególnie chronionych każde 
państwo członkowskie i Europol 
przygotowują coroczne sprawozdania na 
temat skuteczności dostępu do danych 
przechowywanych w systemie centralnym 
ETIAS na potrzeby ścigania przestępstw, 
zawierające informacje i dane statystyczne 
dotyczące:

skreśla się

a) dokładnego celu konsultacji, w tym 
rodzaju przestępstw terrorystycznych lub 
poważnych przestępstw;

b) przedstawionych uzasadnionych 
podstaw zasadnego podejrzenia, że osoba 
podejrzana, sprawca lub ofiara są objęci 
zakresem niniejszego rozporządzenia;

c) liczby wniosków o dostęp do systemu 
centralnego ETIAS na potrzeby ścigania 
przestępstw;

d) liczby i rodzaju spraw, które zakończyły 
się udaną identyfikacją;

e) potrzeby i zastosowania trybu 
obowiązującego w szczególnie naglących 
przypadkach, w tym przypadków, w 
których w wyniku weryfikacji ex post 
przez centralny punkt dostępu tryb taki 
nie został zaakceptowany.

Roczne sprawozdania państw 
członkowskich i Europolu są 
przekazywane Komisji do dnia 30 czerwca 
następnego roku.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostęp w celach związanych z egzekwowaniem prawa należy wykreślić.

Poprawka 1088
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawionych uzasadnionych 
podstaw zasadnego podejrzenia, że osoba 
podejrzana, sprawca lub ofiara są objęci 
zakresem niniejszego rozporządzenia;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 1089
Gérard Deprez, Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 8 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) liczby odrzuconych wniosków o 
wydanie zezwolenia na podróż na 
podstawie trafienia w oparciu o listę 
ostrzegawczą ETIAS, o której mowa w art. 
29;

Or. fr

Poprawka 1090
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdania państw 
członkowskich i Europolu są 

Roczne sprawozdania państw 
członkowskich i Europolu są 
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przekazywane Komisji do dnia 30 czerwca 
następnego roku.

przekazywane Komisji i Parlamentowi 
Europejskiemu do dnia 30 czerwca 
następnego roku.

Or. en
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