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Ændringsforslag 38
Cornelia Ernst

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning 
ved førstebehandling;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. en

Ændringsforslag 39
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning 
ved førstebehandling;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. en

Ændringsforslag 40
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Af effektivitetshensyn og for at 
mindske omkostningerne bør ETIAS som 
fastsat i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 
2018/1240 genanvende de hardware- og 
softwarekomponenter, der blev udviklet 
med henblik på ind- og udrejsesystemet 
(EES), i forbindelse med udviklingen af et 
fælles identitetsregister. Dette register, der 
skal anvendes til lagring af alfanumeriske 
identitetsoplysninger vedrørende både 

(6) Af effektivitetshensyn og for at 
mindske omkostningerne bør ETIAS som 
fastsat i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 
2018/1240 genbruge de hardware- og 
softwarekomponenter, der blev udviklet 
med henblik på ind- og udrejsesystemet i 
forbindelse med udviklingen af et fælles 
identitetsregister. Dette register, der skal 
anvendes til lagring af alfanumeriske 
identitetsoplysninger vedrørende både 
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ETIAS-ansøgere og 
tredjelandsstatsborgere, der er registreret i 
EES, bør udvikles på en sådan måde, at det 
kan udvides og blive det fremtidige fælles 
identitetsregister. På samme måde bør det 
værktøj, der skal indføres for gøre det 
muligt via ETIAS at sammenligne data 
heri med data i ethvert andet system, der 
konsulteres via en enkelt søgning, 
udvikles på en sådan måde, at det vil 
kunne blive den fremtidige europæiske 
søgeportal.

ETIAS-ansøgere og 
tredjelandsstatsborgere, der er registreret i 
ind- og udrejsesystemet, bør udvikles på en 
sådan måde, at det kan udvides og blive det 
fremtidige fælles identitetsregister.

Or. en

Ændringsforslag 41
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den europæiske søgeportal (ESP), 
der blev oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2019/817, vil 
sætte de kompetente myndigheder i stand 
til samtidigt at foretage søgninger i de 
underliggende systemer, og de 
kombinerede resultater vil blive vist på en 
enkelt skærm.

Or. en

Ændringsforslag 42
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre, at målene for ETIAS 
fuldt ud nås, og for yderligere at fremme 
målene for Schengeninformationssystemet 

(8) For at sikre, at målene for ETIAS 
fuldt ud nås, og for yderligere at fremme 
målene for Schengeninformationssystemet 
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("SIS") er det nødvendigt at medtage en ny 
kategori af indberetninger, der blev indført 
ved den nylige ændring af SIS, nemlig 
indberetninger om personer, der er 
genstand for undersøgelseskontrol, i 
anvendelsesområdet for den automatiske 
kontrol.

("SIS") er det nødvendigt at medtage nye 
kategorier af indberetninger, der blev 
indført ved den nylige ændring af SIS, 
nemlig indberetninger om personer, der er 
genstand for undersøgelseskontrol, og 
indberetninger om ulovlige migranter, der 
er genstand for en afgørelse om 
tilbagesendelse, i anvendelsesområdet for 
den automatiske kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 43
Fabienne Keller

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Oplysninger om den samme 
tredjelandsstatsborger kan være blevet 
lagret på forskellige tidspunkter og kan 
derfor være af forskellig art eller kvalitet. 
Det er vigtigt, at den centrale ETIAS-
enhed og de nationale ETIAS-enheder 
undersøger disse oplysninger samtidigt og 
ikke hver for sig, når de bliver anmodet 
herom. Det er navnlig vigtigt, at 
enhederne i tilfælde af en ECRIS-TCN-
indberetning tager højde for sådanne 
oplysninger eller for manglen derpå.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I overensstemmelse med Europa-
Parlaments og Rådets forordning (EU) 
2018/xxxx29[ECRIS-TCN] og i tråd med 

(10) I overensstemmelse med Europa-
Parlaments og Rådets forordning (EU) 
2018/xxxx 29[ECRIS-TCN] og i tråd med 
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den hensigt, der kommer til udtryk i 
forordning (EU) 2018/1240, bør ETIAS 
kunne kontrollere, om der er sammenfald 
mellem data i ETIAS-ansøgningsmapper 
og data fra det europæiske 
informationssystem vedrørende 
strafferegistre – tredjelandsstatsborgere 
("ECRIS-TCN") i det fælles 
identitetsregister ("CIR") om, hvilke 
medlemsstater der ligger inde med 
oplysninger om tidligere straffedomme 
afsagt over tredjelandsstatsborgere og 
statsløse personer for en terrorhandling 
eller anden alvorlig strafbar handling.

den hensigt, der kommer til udtryk i 
forordning (EU) 2018/1240, bør ETIAS 
kunne kontrollere, om der er sammenfald 
mellem data i ETIAS-ansøgningsmapper 
og data fra det europæiske 
informationssystem vedrørende 
strafferegistre – tredjelandsstatsborgere 
("ECRIS-TCN") i det fælles 
identitetsregister ("CIR") om, hvilke 
medlemsstater der ligger inde med 
oplysninger om tidligere straffedomme 
afsagt over tredjelandsstatsborgere og 
statsløse personer for en terrorhandling 
inden for de seneste 20 år eller anden 
alvorlig strafbar handling, der er opført i 
bilaget til forordning (EU) 2018/1240, 
inden for de seneste ti år, hvis de 
pågældende strafbare handlinger i 
henhold til national ret kan straffes med 
frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år.

_________________ _________________
29 [Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) YYYY/xx … (EUT L af , 
s. )].

29 [Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) YYYY/xx … (EUT L af , 
s. )].

Or. en

Ændringsforslag 45
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I henhold til artikel 73 i forordning 
(EU) 2018/1240 bør Det Europæiske 
Agentur for den Operationelle Forvaltning 
af Store IT-Systemer inden for Området 
med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 
("eu-LISA"), der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/172630, være ansvarligt for 
udformnings- og udviklingsfasen for 

(12) I henhold til artikel 73 i forordning 
(EU) 2018/1240 bør Det Europæiske 
Agentur for den Operationelle Forvaltning 
af Store IT-Systemer inden for Området 
med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 
("eu-LISA"), der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/172630, være ansvarligt for 
udformningen og den tekniske 
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ETIAS-informationssystemet. udviklingsfase for ETIAS-
informationssystemet.

_________________ _________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1726 af 14. 
november 2018 om Den Europæiske 
Unions Agentur for den Operationelle 
Forvaltning af Store IT-Systemer inden for 
Området med Frihed, Sikkerhed og 
Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af 
forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets 
afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse 
af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 
295 af 21.11.2018, s. 99).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1726 af 
14. november 2018 om Den Europæiske 
Unions Agentur for den Operationelle 
Forvaltning af Store IT-Systemer inden for 
Området med Frihed, Sikkerhed og 
Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af 
forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets 
afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse 
af forordning (EU) nr. 1077/2011 
(EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99).

Or. en

Ændringsforslag 46
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EU) 2018/1862
Artikel 50a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur 
for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 
7 i forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 
2018/1240, ret til at tilgå og søge i 
relevante oplysninger i SIS. Artikel 50, 
stk. 4-8, i nærværende forordning finder 
anvendelse på denne adgang og søgning.

udgår

(Dette ændringsforslag, som fjerner den 
direkte midlertidige adgang for centrale 
eller nationale enheder til systemer, hvortil 
der oprindeligt ikke er planlagt en sådan 
adgang, gælder for alle relevante dele af 
forslaget.)

Or. en
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Ændringsforslag 47
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EU) 2018/1862
Artikel 50a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge i relevante 
oplysninger i SIS. Artikel 50, stk. 4-8, i 
nærværende forordning finder anvendelse 
på denne adgang og søgning.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge i relevante 
oplysninger i SIS i et skrivebeskyttet 
format. Artikel 50, stk. 4-8, i nærværende 
forordning finder anvendelse på denne 
adgang og søgning.

Or. en

Ændringsforslag 48
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EU) 2018/1862
Artikel 50a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge i relevante 
oplysninger i SIS. Artikel 50, stk. 4-8, i 
nærværende forordning finder anvendelse 
på denne adgang og søgning.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge i relevante 
oplysninger i SIS i et skrivebeskyttet 
format. Artikel 50, stk. 4-8, i nærværende 
forordning finder anvendelse på denne 
adgang og søgning.
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Or. en

Ændringsforslag 49
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EU) 2018/1862
Artikel 50b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles det centrale system i 
SIS til det værktøj, der er omhandlet i 
artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240, 
for at muliggøre den automatiserede 
behandling, der er omhandlet i nævnte 
artikel.

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles det centrale system i 
SIS til ESP for at muliggøre den 
automatiserede behandling, der er 
omhandlet i nævnte artikel.

Or. en

Ændringsforslag 50
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EU) 2018/1862
Artikel 50b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at kunne foretage den kontrol, 
der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a) 
og d), artikel 20, stk. 2, litra m), nr. ii), og 
artikel 23 i forordning (EU) 2018/1240, 
anvender det centrale ETIAS-system det 
værktøj, der er omhandlet i nævnte 
forordnings artikel 11, til at sammenligne 
de oplysninger, der er omhandlet i artikel 
11, stk. 5, i forordning (EU) 2018/1240, 
med oplysninger i SIS, jf. nævnte 
forordnings artikel 11, stk. 8.

3. For at kunne foretage den kontrol, 
der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a) 
og d), artikel 20, stk. 2, litra m), nr. ii), og 
artikel 23 i forordning (EU) 2018/1240, 
anvender det centrale ETIAS-system ESP 
til at sammenligne de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 11, stk. 5, i forordning 
(EU) 2018/1240, med oplysninger i SIS, jf. 
nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.
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Or. en

Ændringsforslag 51
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes med henblik på 
grænseforvaltning i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*.

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger om tredjelandsstatsborgere 
eller statsløse i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes til at støtte målene i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1240* som anført i forordningens 
artikel 4, litra a). De oplysninger, der 
opbevares i medlemsstaternes 
strafferegistre og dermed i ECRIS-TCN-
systemet, må ikke ændres eller udvides på 
grundlag af, at der bidrages til dette mål 
eller målene for andre EU-
informationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 52
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes med henblik på 
grænseforvaltning i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*.

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger om tredjelandsstatsborgere 
eller statsløse i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes til at støtte målene i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1240* som anført i forordningens 
artikel 4, litra a). De oplysninger, der 
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opbevares i medlemsstaternes 
strafferegistre og dermed i ECRIS-TCN-
systemet, må ikke ændres eller udvides på 
grundlag af, at der bidrages til dette mål 
eller målene for andre EU-
informationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 53
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes med henblik på 
grænseforvaltning i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*.

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes til at støtte målene i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1240, navnlig med henblik på at 
vurdere, om ETIAS-ansøgernes indrejse i 
Unionen vil udgøre en sikkerhedstrussel 
mod nogen af medlemsstaternes offentlige 
orden, indre sikkerhed eller internationale 
forbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 54
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes med henblik på 

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes af den centrale ETIAS-enhed til 
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grænseforvaltning i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*.

at identificere en ansøgning, der kan 
udgøre en sikkerhedsrisiko for 
Schengenområdet, med henblik på ETIAS 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1240*.

Or. en

Ændringsforslag 55
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes med henblik på 
grænseforvaltning i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*.

fastsættes de betingelser, hvorunder 
oplysninger om tredjelandsstatsborgere 
eller statsløse i ECRIS-TCN-systemet kan 
anvendes til at støtte målene i artikel 4, 
litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*.

Or. en

Ændringsforslag 56
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne, med henblik på 
bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev afsagt, 
og med henblik på grænseforvaltning [og 

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne, med henblik på 
bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev afsagt, 
og på at lette og bistå med en korrekt 
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på at bidrage til at lette og bistå med en 
korrekt identifikation af personer].

identifikation af personer i 
overensstemmelse med denne forordning 
og med forordning (EU) 2019/818. Denne 
forordning støtter også målene for ETIAS 
om at fastslå, om tilstedeværelsen af 
ETIAS-ansøgere på medlemsstaternes 
område vil udgøre en sikkerhedstrussel 
mod nogen af medlemsstaternes offentlige 
orden, indre sikkerhed eller internationale 
forbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 57
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne, med henblik på 
bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev afsagt, 
og med henblik på grænseforvaltning [og 
på at bidrage til at lette og bistå med en 
korrekt identifikation af personer].

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne som anført i bilaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240, med henblik 
på bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev afsagt 
inden for de seneste 20 eller ti år 
afhængigt af deres art, og med henblik på 
formålene med nævnte forordning som 
anført i dens artikel 4, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 58
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne, med henblik på 
bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev 
afsagt, og med henblik på 
grænseforvaltning [og på at bidrage til at 
lette og bistå med en korrekt identifikation 
af personer].

Denne forordning finder anvendelse med 
henblik på bestemmelse af, i hvilken eller 
hvilke medlemsstater straffedomme som 
anført i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2018/1240 
blev afsagt inden for de seneste 20 eller ti 
år afhængigt af deres art, og med henblik 
på formålene med nævnte forordning som 
anført i dens artikel 4, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 59
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne, med henblik på 
bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev afsagt, 
og med henblik på grænseforvaltning [og 
på at bidrage til at lette og bistå med en 
korrekt identifikation af personer].

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne, med henblik på 
bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev afsagt, 
og på at bidrage til at lette og bistå med en 
korrekt identifikation af personer, der 
udgør en risiko.

Or. en

Ændringsforslag 60
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne, med henblik på 
bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev afsagt, 
og med henblik på grænseforvaltning [og 
på at bidrage til at lette og bistå med en 
korrekt identifikation af personer].

Denne forordning finder anvendelse på 
behandling af identitetsoplysninger om 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne, med henblik på 
bestemmelse af, i hvilken eller hvilke 
medlemsstater sådanne domme blev afsagt, 
og med henblik på formålene i artikel 4, 
litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*.

Or. en

Ændringsforslag 61
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af artikel 5, stk. 1, litra b), 
nr. ii, finder de bestemmelser i denne 
forordning, der finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere, også anvendelse på 
unionsborgere, som også har 
statsborgerskab i et tredjeland, og som har 
været genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne.

Med undtagelse af bestemmelserne om at 
støtte målene i forordning (EU) 
2018/1240 og artikel 5, stk. 1, litra b), nr. 
ii, finder de bestemmelser i denne 
forordning, der finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere, også anvendelse på 
unionsborgere, som også har 
statsborgerskab i et tredjeland, og som har 
været genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 62
Cornelia Ernst



PE658.804v01-00 16/36 AM\1214742DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af artikel 5, stk. 1, litra b), 
nr. ii, finder de bestemmelser i denne 
forordning, der finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere, også anvendelse på 
unionsborgere, som også har 
statsborgerskab i et tredjeland, og som har 
været genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne.

Med undtagelse af bestemmelserne om at 
støtte målene i forordning (EU) 
2018/1240 og artikel 5, stk. 1, litra b), nr. 
ii, finder de bestemmelser i denne 
forordning, der finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere, også anvendelse på 
unionsborgere, som også har 
statsborgerskab i et tredjeland, og som har 
været genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 63
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af artikel 5, stk. 1, litra b), 
nr. ii, finder de bestemmelser i denne 
forordning, der finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere, også anvendelse på 
unionsborgere, som også har 
statsborgerskab i et tredjeland, og som har 
været genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne.

Med undtagelse af bestemmelserne 
vedrørende artikel 4, litra a), i forordning 
(EU) 2018/1240 og artikel 5, stk. 1, litra 
b), nr. ii, finder de bestemmelser i denne 
forordning, der finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere, også anvendelse på 
unionsborgere, som også har 
statsborgerskab i et tredjeland, og som har 
været genstand for straffedomme i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 64
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 2 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne om opfyldelse af målene i 
artikel 4, litra a), i forordning (EU) 
2018/1240 må ikke yderligere ændre eller 
udvide oplysningerne om 
tredjelandsstatsborgere og statsløse og de 
nærmere regler for databehandling, der 
er fastsat i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 65
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Litra f) affattes således: a) Nr. 6) affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 66
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "kompetente myndigheder": de 
centrale myndigheder og EU-organer 
(Eurojust, Europol, Den Europæiske 
Anklagemyndighed og den centrale 
ETIAS-enhed, der blev oprettet i Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning), der har ret til at tilgå eller 

f) 6) "kompetente myndigheder": de 
centrale myndigheder og Eurojust, 
Europol, Den Europæiske 
Anklagemyndighed og den centrale 
ETIAS-enhed, der blev oprettet i Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning, der har ret til at tilgå eller 
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søge i ECRIS-TCN-systemet i 
overensstemmelse med denne forordning

søge i ECRIS-TCN-systemet i 
overensstemmelse med denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 67
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 3 – litra t og u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Følgende litraer tilføjes: udgår
"t) "terrorhandling": en lovovertrædelse, 
som svarer til eller er ligestillet med en af 
de lovovertrædelser, der er omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/541*
u) "alvorlig strafbar handling": en 
lovovertrædelse, som svarer til eller er 
ligestillet med en af de lovovertrædelser, 
der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA**, 
hvis den i henhold til national ret kan 
straffes med frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år.
_____________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om 
bekæmpelse af terrorisme og om 
erstatning af Rådets rammeafgørelse 
2002/475/RIA og ændring af Rådets 
afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 
31.3.2017, s. 6).
** Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA 
af 13. juni 2002 om den europæiske 
arrestordre og om procedurerne for 
overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT 
L 190 af 18.7.2002, s. 1)"

Or. en
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Ændringsforslag 68
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 3 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "terrorhandling": en 
lovovertrædelse, som svarer til eller er 
ligestillet med en af de lovovertrædelser, 
der er omhandlet i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2017/541*

udgår

Or. en

Ændringsforslag 69
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 3 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) "alvorlig strafbar handling": en 
lovovertrædelse, som svarer til eller er 
ligestillet med en af de lovovertrædelser, 
der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA**, 
hvis den i henhold til national ret kan 
straffes med frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 70
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det er relevant en påtegning 
om, at den pågældende person er dømt for 
en terrorhandling eller en anden alvorlig 
strafbar handling, og i givet fald koden for 
domsstaten(erne).

c) hvis det er relevant en påtegning 
om, at den pågældende person er dømt for 
en terrorhandling inden for de seneste 20 
år eller en anden alvorlig strafbar handling, 
der er opført i bilaget til forordning (EU) 
2018/1240, inden for de seneste ti år, hvis 
de pågældende strafbare handlinger i 
henhold til national ret kan straffes med 
frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år, og i 
dette tilfælde domsstatens eller 
domsstaternes kode.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, litra a), og bilaget til forordning (EF) nr. 
2018/1240 (ETIAS)

Ændringsforslag 71
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det er relevant en påtegning 
om, at den pågældende person er dømt for 
en terrorhandling eller en anden alvorlig 
strafbar handling, og i givet fald koden for 
domsstaten(erne).

c) hvis det er relevant en påtegning 
om, at den pågældende person er dømt for 
en terrorhandling inden for de seneste 20 
år eller for en anden alvorlig strafbar 
handling inden for de seneste ti år, hvis 
denne i henhold til national ret kan 
straffes med frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år som 
anført i bilaget til forordning (EU) 
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2018/1240 (ETIAS), og i dette tilfælde 
domsstatens eller domsstaternes kode.

Or. en

Ændringsforslag 72
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det er relevant en påtegning 
om, at den pågældende person er dømt for 
en terrorhandling eller en anden alvorlig 
strafbar handling, og i givet fald koden for 
domsstaten(erne).

c) hvis det er relevant en påtegning 
om, at den pågældende person er dømt for 
en terrorhandling inden for de seneste 20 
år eller for en anden alvorlig strafbar 
handling inden for de seneste ti år, hvis 
denne i henhold til national ret kan 
straffes med frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år som 
anført i bilaget til forordning (EU) 
2018/1240 (ETIAS), og i dette tilfælde 
domsstatens eller domsstaternes kode.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med tankegangen i bilaget til ETIAS-forordningen, hvori der fastsættes en 
tidsbegrænsning for relevansen af oplysninger vedrørende domme, og eftersom 
medlemsstaterne ikke har et harmoniseret system for så vidt angår tidsrummet for lagring af 
oplysninger i deres nationale strafferegistre, er det vigtigt at sørge for, at de kontrollerede 
strafbare handlinger svarer til dem, der kræves i bilaget, og at der sikres en tilsvarende 
tidsbegrænsning.

Ændringsforslag 73
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) 2019/816
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Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det er relevant en påtegning 
om, at den pågældende person er dømt for 
en terrorhandling eller en anden alvorlig 
strafbar handling, og i givet fald koden for 
domsstaten(erne).

c) hvis det er relevant en påtegning 
om, at den pågældende person er dømt for 
en terrorhandling eller en anden alvorlig 
strafbar handling som anført i bilaget til 
forordning (EU) 2018/1240, som i 
henhold til national ret kan straffes med 
en frihedsberøvelse på mindst tre år, og i 
dette tilfælde domsstatens eller 
domsstaternes kode.

Or. en

Ændringsforslag 74
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) påtegninger og domsstatens eller 
domsstaternes kode som omhandlet i stk. 
1, litra c), må ikke være synlige for nogen 
anden myndighed end den centrale 
myndighed i den domsstat, der har 
oprettet den påtegnede post.

Or. en

Ændringsforslag 75
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 5 – stk. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. [Det fælles identitetsregister 1a. Det fælles identitetsregister 
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indeholder de data, der er omhandlet i stk. 
1, litra b) og c), og stk. 2, samt følgende 
data, der er omhandlet stk. 1, litra a): 
efternavn, fornavn(e), fødselsdato, fødested 
(by og land), nationalitet(er), køn, typen af 
og nummeret på den pågældende persons 
rejsedokument(er) samt navnet på den 
udstedende myndighed, og eventuelle 
tidligere navne, pseudonym(er) og/eller 
kaldenavn(e), samt i de tilfælde, der er 
omhandlet i stk. 1, litra c), koden på 
domsstaten. De resterende ECRIS-TCN-
data lagres i det centrale ECRIS-TCN-
system.]

indeholder de data, der er omhandlet i stk. 
1, litra b) og c), og stk. 2, samt følgende 
data, der er omhandlet stk. 1, litra a): 
efternavn, fornavn(e), fødselsdato, fødested 
(by og land), nationalitet(er), køn, typen af 
og nummeret på den pågældende persons 
rejsedokument(er) samt navnet på den 
udstedende myndighed, og eventuelle 
tidligere navne, eventuelle pseudonym(er) 
og/eller kaldenavn(e), i givet fald typen af 
og nummeret på den pågældende persons 
rejsedokumenter eller 
identifikationsdokumenter, navnet på den 
udstedende myndighed samt i de tilfælde, 
der er omhandlet i stk. 1, litra c), koden på 
domsstaten. De resterende ECRIS-TCN-
data lagres i det centrale ECRIS-TCN-
system.

Or. en

Ændringsforslag 76
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Artikel 7, stk. 5, affattes således: 5) Artikel 7, stk. 7, affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 77
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af et hit oplyser det 
centrale system [eller det fælles 
identitetsregister] automatisk den 

5. I tilfælde af et hit oplyser det 
centrale system [eller det fælles 
identitetsregister] automatisk den 
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kompetente myndighed om, hvilken 
medlemsstat eller hvilke medlemsstater der 
ligger inde med strafferegisteroplysninger 
om tredjelandsstatsborgeren, sammen med 
det eller de dertil knyttede referencenumre, 
der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og 
eventuelle dertil hørende 
identitetsoplysninger. Sådanne 
identitetsoplysninger må kun anvendes til 
kontrol af den pågældende 
tredjelandsstatsborgers identitet. Resultatet 
af søgningen i det centrale system må kun 
anvendes til at foretage en anmodning i 
medfør af artikel 6 i rammeafgørelse 
2009/315/RIA, en forespørgsel som 
omhandlet i denne forordnings artikel 16, 
stk. 4, eller med henblik på 
grænseforvaltning [og til at lette og bistå 
med en korrekt identifikation af personer 
registreret ECRIS-TCN-systemet].

kompetente myndighed om, hvilken 
medlemsstat eller hvilke medlemsstater der 
ligger inde med strafferegisteroplysninger 
om tredjelandsstatsborgeren, sammen med 
det eller de dertil knyttede referencenumre, 
der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og 
eventuelle dertil hørende 
identitetsoplysninger. 
Sådanne identitetsoplysninger må kun 
anvendes til kontrol af den pågældende 
tredjelandsstatsborgers identitet. Resultatet 
af søgningen i det centrale system må kun 
anvendes til at foretage en anmodning i 
medfør af artikel 6 i rammeafgørelse 
2009/315/RIA, en forespørgsel som 
omhandlet i denne forordnings artikel 16, 
stk. 4, med henblik på at lette og bistå med 
en korrekt identifikation af personer og 
med henblik på at støtte målet i henhold 
til forordning (EU) 2018/1240 om at 
fastslå, om tilstedeværelsen af ETIAS-
ansøgere på Unionens område vil udgøre 
en sikkerhedstrussel mod nogen af 
medlemsstaternes offentlige orden, indre 
sikkerhed eller internationale 
forbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 78
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af et hit oplyser det 
centrale system [eller det fælles 
identitetsregister] automatisk den 
kompetente myndighed om, hvilken 
medlemsstat eller hvilke medlemsstater der 
ligger inde med strafferegisteroplysninger 
om tredjelandsstatsborgeren, sammen med 
det eller de dertil knyttede referencenumre, 

5. I tilfælde af et hit oplyser det 
centrale system [eller det fælles 
identitetsregister] automatisk den 
kompetente myndighed om, hvilken 
medlemsstat eller hvilke medlemsstater der 
ligger inde med strafferegisteroplysninger 
om tredjelandsstatsborgeren, sammen med 
det eller de dertil knyttede referencenumre, 
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der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og 
eventuelle dertil hørende 
identitetsoplysninger. Sådanne 
identitetsoplysninger må kun anvendes til 
kontrol af den pågældende 
tredjelandsstatsborgers identitet. Resultatet 
af søgningen i det centrale system må kun 
anvendes til at foretage en anmodning i 
medfør af artikel 6 i rammeafgørelse 
2009/315/RIA, en forespørgsel som 
omhandlet i denne forordnings artikel 16, 
stk. 4, eller med henblik på 
grænseforvaltning [og til at lette og bistå 
med en korrekt identifikation af personer 
registreret ECRIS-TCN-systemet].

der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og 
eventuelle dertil hørende 
identitetsoplysninger. Sådanne 
identitetsoplysninger må kun anvendes til 
kontrol af den pågældende 
tredjelandsstatsborgers identitet. Resultatet 
af søgningen i det centrale system må kun 
anvendes til at foretage en anmodning i 
medfør af artikel 6 i rammeafgørelse 
2009/315/RIA, en forespørgsel som 
omhandlet i denne forordnings artikel 16, 
stk. 4, og til at lette og bistå med en korrekt 
identifikation af personer registreret 
ECRIS-TCN-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 79
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af et hit oplyser det 
centrale system [eller det fælles 
identitetsregister] automatisk den 
kompetente myndighed om, hvilken 
medlemsstat eller hvilke medlemsstater der 
ligger inde med strafferegisteroplysninger 
om tredjelandsstatsborgeren, sammen med 
det eller de dertil knyttede referencenumre, 
der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og 
eventuelle dertil hørende 
identitetsoplysninger. Sådanne 
identitetsoplysninger må kun anvendes til 
kontrol af den pågældende 
tredjelandsstatsborgers identitet. Resultatet 
af søgningen i det centrale system må kun 
anvendes til at foretage en anmodning i 
medfør af artikel 6 i rammeafgørelse 
2009/315/RIA, en forespørgsel som 
omhandlet i denne forordnings artikel 16, 
stk. 4, eller med henblik på 

5. I tilfælde af et hit oplyser det 
centrale system [eller det fælles 
identitetsregister] automatisk den 
kompetente myndighed om, hvilken 
medlemsstat eller hvilke medlemsstater der 
ligger inde med strafferegisteroplysninger 
om tredjelandsstatsborgeren, sammen med 
det eller de dertil knyttede referencenumre, 
der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og 
eventuelle dertil hørende 
identitetsoplysninger. Sådanne 
identitetsoplysninger må kun anvendes til 
kontrol af den pågældende 
tredjelandsstatsborgers identitet. Resultatet 
af søgningen i det centrale system må kun 
anvendes til at foretage en anmodning i 
medfør af artikel 6 i rammeafgørelse 
2009/315/RIA, en forespørgsel som 
omhandlet i denne forordnings artikel 17, 
stk. 3, eller med henblik på at støtte 
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grænseforvaltning [og til at lette og bistå 
med en korrekt identifikation af personer 
registreret ECRIS-TCN-systemet].

målene i artikel 4, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1240.

Or. en

Ændringsforslag 80
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 7a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge ECRIC-TCN-
oplysninger i [det fælles identitetsregister]. 
Den må dog kun tilgå dataposter, hvortil 
der er tilføjet en påtegning, jf. 
forordningens artikel 5, stk. 1, litra c).

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge ECRIC-TCN-
oplysninger i [det fælles identitetsregister]. 
Den må dog kun tilgå dataposter, hvortil 
der er tilføjet en påtegning, jf. 
forordningens artikel 5, stk. 1, litra c). Den 
må ikke tilgå dataposter for personer med 
dobbelt statsborgerskab.

Or. en

Begrundelse

Personer med dobbelt statsborgerskab vil pr. definition ikke ansøge om en ETIAS-tilladelse, 
da de er EU-borgere og derfor har ret til fri bevægelighed i EU. Det er ikke nødvendigt at 
sammenligne ETIAS-tilladelser med dataposter for personer med dobbelt statsborgerskab, da 
de ikke vil føre til et hit som standard. Dette kan gøres ved at mærke eller blokere 
dataposter for personer med dobbelt statsborgerskab.

Ændringsforslag 81
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
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Forordning (EU) 2019/816
Artikel 7a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge ECRIC-TCN-
oplysninger i [det fælles identitetsregister]. 
Den må dog kun tilgå dataposter, hvortil 
der er tilføjet en påtegning, jf. 
forordningens artikel 5, stk. 1, litra c).

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge ECRIC-TCN-
oplysninger i [det fælles identitetsregister] i 
et skrivebeskyttet format. Den må dog kun 
tilgå dataposter, hvortil der er tilføjet en 
påtegning, jf. forordningens artikel 5, stk. 
1, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 82
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 7a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur 
for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 
7 i forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge ECRIC-TCN-
oplysninger i [det fælles identitetsregister]. 
Den må dog kun tilgå dataposter, hvortil 
der er tilføjet en påtegning, jf. 
forordningens artikel 5, stk. 1, litra c).

1. Den centrale ETIAS-enhed, jf. 
artikel 7 i forordning (EU) 2018/1240, har 
med henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at tilgå og søge ECRIC-TCN-
oplysninger i [det fælles identitetsregister] i 
et skrivebeskyttet format. Den må dog kun 
tilgå dataposter, hvortil der er tilføjet en 
påtegning, jf. forordningens artikel 5, stk. 
1, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 83
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved udløbet af den i stk. 1 
omhandlede lagringsperiode sletter 
domstatens centrale myndighed dataposten, 
herunder fingeraftryk, ansigtsbilleder eller 
påtegninger omhandlet i artikel 5, stk. 1, 
litra c), fra det centrale system [og det 
fælles identitetsregister]. I de tilfælde, hvor 
oplysningerne vedrørende en straffedom 
for en terrorhandling eller en anden 
alvorlig strafbar handling som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, litra c), slettes fra det 
nationale strafferegister, men oplysninger 
om andre straffedomme afsagt over samme 
person bevares, fjernes kun den i artikel 5, 
stk. 1, litra c), omhandlede påtegning fra 
dataposten. Denne sletning skal om muligt 
ske automatisk og under alle 
omstændigheder senest en måned efter 
lagringsperiodens udløb.

2. Ved udløbet af den i stk. 1 
omhandlede lagringsperiode sletter 
domstatens centrale myndighed dataposten, 
herunder fingeraftryk, ansigtsbilleder eller 
påtegninger omhandlet i artikel 5, stk. 1, 
litra c), fra det centrale system [og det 
fælles identitetsregister]. I de tilfælde, hvor 
oplysningerne vedrørende en straffedom 
for en terrorhandling eller en anden 
alvorlig strafbar handling som anført i 
bilaget til forordning (EU) 2018/1240 
slettes fra det nationale strafferegister, men 
oplysninger om andre straffedomme afsagt 
over samme person bevares, fjernes kun 
den i artikel 5, stk. 1, litra c), omhandlede 
påtegning fra dataposten. Denne sletning 
skal om muligt være automatiseret og 
under alle omstændigheder ske senest en 
uge efter lagringsperiodens udløb.

Or. en

Ændringsforslag 84
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved udløbet af den i stk. 1 
omhandlede lagringsperiode sletter 
domstatens centrale myndighed dataposten, 
herunder fingeraftryk, ansigtsbilleder eller 
påtegninger omhandlet i artikel 5, stk. 1, 
litra c), fra det centrale system [og det 
fælles identitetsregister]. I de tilfælde, hvor 
oplysningerne vedrørende en straffedom 

2. Ved udløbet af den i stk. 1 
omhandlede lagringsperiode sletter 
domstatens centrale myndighed dataposten, 
herunder fingeraftryk, ansigtsbilleder eller 
påtegninger omhandlet i artikel 5, stk. 1, 
litra c), fra det centrale system [og det 
fælles identitetsregister]. I de tilfælde, hvor 
oplysningerne vedrørende en straffedom 
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for en terrorhandling eller en anden 
alvorlig strafbar handling som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, litra c), slettes fra det 
nationale strafferegister, men oplysninger 
om andre straffedomme afsagt over samme 
person bevares, fjernes kun den i artikel 5, 
stk. 1, litra c), omhandlede påtegning fra 
dataposten. Denne sletning skal om muligt 
ske automatisk og under alle 
omstændigheder senest en måned efter 
lagringsperiodens udløb.

for en terrorhandling eller en anden 
alvorlig strafbar handling som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, litra c), slettes fra det 
nationale strafferegister, men oplysninger 
om andre straffedomme afsagt over samme 
person bevares, fjernes kun den i artikel 5, 
stk. 1, litra c), omhandlede påtegning fra 
dataposten. Denne sletning skal som 
hovedregel og om muligt være 
automatiseret og under alle 
omstændigheder ske senest en uge efter 
lagringsperiodens udløb.

Or. en

Ændringsforslag 85
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Artikel 22, stk. 1, affattes således: 8) Artikel 24, stk. 1, affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 86
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De oplysninger, der er indeholdt i 
det centrale system [og det fælles 
identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysinger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og med henblik på 
grænseforvaltning [og på at lette og bistå 
med korrekt identifikation af personer, der 

1. De oplysninger, der er indeholdt i 
det centrale system [og det fælles 
identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysninger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og med henblik på 
at lette og bistå med korrekt identifikation 
af personer samt med henblik på at støtte 
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er registreret i ECRIS-TCN-systemet]. målene for ETIAS om at fastslå, om 
tilstedeværelsen af ETIAS-ansøgere på 
Unionens område vil udgøre en 
sikkerhedstrussel mod nogen af 
medlemsstaternes offentlige orden, indre 
sikkerhed eller internationale 
forbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 87
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De oplysninger, der er indeholdt i 
det centrale system [og det fælles 
identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysinger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og med henblik på 
grænseforvaltning [og på at lette og bistå 
med korrekt identifikation af personer, 
der er registreret i ECRIS-TCN-systemet].

1. De oplysninger, der er indeholdt i 
det centrale system [og det fælles 
identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysninger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og for at støtte 
målene i artikel 4, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1240.

Or. en

Ændringsforslag 88
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De oplysninger, der er indeholdt i 
det centrale system [og det fælles 

1. De oplysninger, der er indeholdt i 
det centrale system [og det fælles 
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identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysinger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og med henblik på 
grænseforvaltning [og på at lette og bistå 
med korrekt identifikation af personer, der 
er registreret i ECRIS-TCN-systemet].

identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysinger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og for at lette og 
bistå med korrekt identifikation af 
personer, der er registreret i ECRIS-TCN-
systemet, med henblik på ETIAS.

Or. en

Ændringsforslag 89
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De oplysninger, der er indeholdt i 
det centrale system [og det fælles 
identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysinger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og med henblik på 
grænseforvaltning [og på at lette og bistå 
med korrekt identifikation af personer, 
der er registreret i ECRIS-TCN-systemet].

1. De oplysninger, der er indeholdt i 
det centrale system [og det fælles 
identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysninger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og for at støtte 
målene i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240 som anført i 
forordningens artikel 4, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 90
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De oplysninger, der er indeholdt i 1. De oplysninger, der er indeholdt i 
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det centrale system [og det fælles 
identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysinger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og med henblik på 
grænseforvaltning [og på at lette og bistå 
med korrekt identifikation af personer, 
der er registreret i ECRIS-TCN-systemet].

det centrale system [og det fælles 
identitetsregister], må kun behandles med 
henblik på bestemmelse af, hvilken eller 
hvilke medlemsstater der ligger inde med 
oplysninger om straffedomme afsagt over 
tredjelandsstatsborgere, og for at støtte 
målene i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240 som anført i 
forordningens artikel 4, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 91
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Artikel 30, stk. 4, andet afsnit, 
affattes således:

9) Artikel 32, stk. 3, andet afsnit, 
affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 92
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver måned forelægger eu-LISA 
Kommissionen statistik uden mulighed for 
individuel identifikation vedrørende 
registrering, lagring og udveksling af 
oplysninger, der er trukket ud af 
strafferegistre ved hjælp af ECRIS-TCN-
systemet og ECRIS-
referencegennemførelsen, herunder 
oplysninger om de dataposter, der omfatter 
en påtegning i henhold til artikel 5, stk. 1, 

Hver måned forelægger eu-LISA 
Kommissionen statistik uden mulighed for 
individuel identifikation vedrørende 
registrering, lagring og udveksling af 
oplysninger, der er trukket ud af 
strafferegistre ved hjælp af ECRIS-TCN-
systemet og ECRIS-
referencegennemførelsen, herunder 
oplysninger om de dataposter, der omfatter 
en påtegning i henhold til artikel 5, stk. 1, 
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litra c). litra c).

Statistikken evalueres af Kommissionen 
og EDPS efter det første år og derefter 
hvert andet år for at evaluere 
nødvendigheden og proportionaliteten af 
udvidelsen af formålene med ECRIS-
TCN-systemet for grænseforvaltning og 
mere specifikt bestemmelserne i artikel 4, 
litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240. 
Evalueringsrapporterne sendes til 
Europa-Parlamentet og Rådet og 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 93
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver måned forelægger eu-LISA 
Kommissionen statistik uden mulighed for 
individuel identifikation vedrørende 
registrering, lagring og udveksling af 
oplysninger, der er trukket ud af 
strafferegistre ved hjælp af ECRIS-TCN-
systemet og ECRIS-
referencegennemførelsen, herunder 
oplysninger om de dataposter, der omfatter 
en påtegning i henhold til artikel 5, stk. 1, 
litra c).

Hver måned forelægger eu-LISA 
Kommissionen statistik uden mulighed for 
individuel identifikation vedrørende 
registrering, lagring og udveksling af 
oplysninger, der er trukket ud af 
strafferegistre ved hjælp af ECRIS-TCN-
systemet og ECRIS-
referencegennemførelsen, herunder 
oplysninger om de dataposter, der omfatter 
en påtegning i henhold til artikel 5, stk. 1, 
litra c). eu-LISA sikrer, at det ikke er 
muligt at identificere enkeltpersoner på 
grundlag af denne statistik.
Statistikken evalueres af Kommissionen, 
Europa-Parlamentet og EDPS efter det 
første år og derefter hvert andet år for at 
evaluere nødvendigheden og 
proportionaliteten af udvidelsen af 
formålene med ECRIS-TCN-systemet for 
bestemmelserne i artikel 4, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) 2018/1240.

Or. en

Ændringsforslag 94
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver måned forelægger eu-LISA 
Kommissionen statistik uden mulighed for 
individuel identifikation vedrørende 
registrering, lagring og udveksling af 
oplysninger, der er trukket ud af 
strafferegistre ved hjælp af ECRIS-TCN-
systemet og ECRIS-
referencegennemførelsen, herunder 
oplysninger om de dataposter, der omfatter 
en påtegning i henhold til artikel 5, stk. 1, 
litra c).

Hver måned forelægger eu-LISA 
Kommissionen statistik uden mulighed for 
individuel identifikation vedrørende 
registrering, lagring og udveksling af 
oplysninger, der er trukket ud af 
strafferegistre ved hjælp af ECRIS-TCN-
systemet og ECRIS-
referencegennemførelsen, herunder 
oplysninger om de dataposter, der omfatter 
en påtegning i henhold til artikel 5, stk. 1, 
litra c).

Statistikken evalueres af Kommissionen, 
Europa-Parlamentet og EDPS efter det 
første år og derefter hvert andet år for at 
evaluere nødvendigheden og 
proportionaliteten af udvidelsen af 
formålene med ECRIS-TCN-systemet for 
grænseforvaltning og mere specifikt 
bestemmelserne i artikel 4, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240.

Or. en

Begrundelse

Udvidelsen af formålene med et strafferetssystem i grænseforvaltningsøjemed er ekstremt 
vigtig, og den indsamlede statistik bør bl.a. tjene de to lovgivere i evalueringen af dens 
nødvendighed og proportionalitet, så de om nødvendigt kan træffe passende korrigerende 
foranstaltninger.
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EU) 2019/816
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a Opbevaring af logfiler med 
henblik på ETIAS

Artikel 31a
Opbevaring af logfiler med henblik på 
interoperabilitet med ETIAS

Or. en

Ændringsforslag 96
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) 2019/816
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenligningstabel som omhandlet i 
artikel 7a

Sammenligningstabel som omhandlet i 
artikel 7a

De tilsvarende oplysninger i ECRIS-TCN 
i henhold til denne forordnings artikel 5, 
stk. 1, i [det fælles identitetsregister], som 
oplysningerne i ETIAS skal 
sammenlignes med
efternavn
tidligere navn(e)
fornavn(e)
pseudonym og/eller kaldenavn(e)
fødselsdato
fødested (by og land)
fødested (by og land)
køn
nationalitet(er)
nationalitet(er)
typen af den pågældende persons rejse- 
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eller identifikationsdokumenter
nummeret på den pågældende persons 
rejse- eller identifikationsdokumenter
navnet på den udstedende myndighed

Or. en


