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Pakeitimas 38
Cornelia Ernst

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą 
toliau pateiktą poziciją;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 39
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą 
toliau pateiktą poziciją;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti veiksmingumą ir 
sumažinti sąnaudas, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) 2018/1240 6 straipsnio 3 
dalyje, ETIAS reikmėms turėtų būti 
pakartotinai naudojama aparatinė ir 
programinė įranga, sukurta atvykimo ir 
išvykimo sistemos (AIS) reikmėms, 
siekiant sukurti bendrai naudojamą 
tapatybės duomenų saugyklą. Ši saugykla, 
naudojama tiek ETIAS prašytojų, tiek AIS 

(6) siekiant užtikrinti veiksmingumą ir 
sumažinti sąnaudas, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) 2018/1240 6 straipsnio 
3 dalyje, ETIAS reikmėms turėtų būti 
pakartotinai naudojami aparatinės ir 
programinės įrangos komponentai, 
sukurti atvykimo ir išvykimo sistemos 
(AIS) reikmėms, siekiant sukurti bendrai 
naudojamą tapatybės duomenų saugyklą. 
Ši saugykla, naudojama tiek ETIAS 
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užregistruotų trečiųjų šalių piliečių 
raidiniams skaitmeniniams tapatybės 
duomenims saugoti, turėtų būti sukurta 
taip, kad ją būtų galima išplėsti ir kad 
ateityje ji galėtų tapti bendra tapatybės 
duomenų saugykla. Priemonė, kuri leistų 
ETIAS palyginti savo duomenis su 
kiekvienos kitos sistemos duomenimis 
pateikiant vieną bendrą užklausą, taip pat 
turėtų būti kuriama taip, kad ateityje ji 
galėtų tapti Europos paieškos portalu;

prašytojų, tiek AIS užregistruotų trečiųjų 
šalių piliečių raidiniams skaitmeniniams 
tapatybės duomenims saugoti, turėtų būti 
sukurta taip, kad ją būtų galima išplėsti ir 
kad ateityje ji galėtų tapti bendra tapatybės 
duomenų saugykla.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2019/817 sukurtame 
Europos paieškos portale (EPP) 
kompetentingoms institucijoms bus 
suteikta galimybė vienu metu pateikti 
užklausas dėl pagrindinių sistemų, o 
bendri rezultatai bus rodomi viename 
ekrane.

Or. en

Pakeitimas 42
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
įgyvendinti ETIAS tikslai, taip pat norint 
toliau siekti Šengeno informacinės 
sistemos (toliau – SIS) tikslų, būtina į 

(8) siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
įgyvendinti ETIAS tikslai, taip pat norint 
toliau siekti Šengeno informacinės 
sistemos (toliau – SIS) tikslų, būtina į 
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automatinių patikrinimų aprėptį įtraukti 
naujos kategorijos perspėjimus, 
atsiradusius neseniai persvarsčius SIS, t. y. 
perspėjimus dėl asmenų tikslinio 
patikrinimo;

automatinių patikrinimų aprėptį įtraukti 
naujų kategorijų perspėjimus, atsiradusius 
neseniai persvarsčius SIS, t. y. perspėjimus 
dėl asmenų tikslinio patikrinimo ir 
perspėjimus dėl neteisėtų migrantų, dėl 
kurių priimtas sprendimas grąžinti;

Or. en

Pakeitimas 43
Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) informacija apie tą patį trečiosios 
valstybės pilietį gali būti saugoma 
skirtingais laikotarpiais ir todėl gali būti 
įvairaus pobūdžio ar kokybės. Svarbu, kad 
ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS 
nacionaliniai padaliniai paprašius vienu 
metu, o ne atskirai, nagrinėtų šiuos 
duomenis. Visų pirma svarbu, kad minėti 
padaliniai atsižvelgtų į šiuos duomenis 
gave ECRIS-TCN perspėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 44
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2018/xxxx 
[ECRIS-TCN]29ir atsižvelgiant į 
Reglamente (ES) 2018/1240 išreikštą 
ketinimą, ETIAS turėtų galėti patikrinti, ar 
bendroje tapatybės duomenų saugykloje 
yra ETIAS prašymų bylų ir Europos 
nuosprendžių registrų informacinės 

(10) pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2018/xxxx 
[ECRIS-TCN]29 ir atsižvelgiant į 
Reglamente (ES) 2018/1240 išreikštą 
ketinimą, ETIAS turėtų galėti patikrinti, ar 
bendroje tapatybės duomenų saugykloje 
yra ETIAS prašymų bylų ir Europos 
nuosprendžių registrų informacinės 
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sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams, 
(ECRIS-TCN) duomenų apie valstybes 
nares, turinčias informacijos apie priimtus 
trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be 
pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius 
dėl teroristinio nusikaltimo ar kitos sunkios 
nusikalstamos veikos, atitikčių;

sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams, 
(ECRIS-TCN) duomenų apie valstybes 
nares, turinčias informacijos apie priimtus 
trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be 
pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius 
dėl teroristinio nusikaltimo per 
pastaruosius 20 metų ar kitos sunkios 
nusikalstamos veikos, įtrauktos į 
Reglamento (ES) 2018/1240 priedą, per 
pastaruosius 10 metų, jeigu už šias 
nusikalstamas veikas pagal nacionalinę 
teisę baudžiama laisvės atėmimo arba 
laisvės apribojimo bausme, kurios 
ilgiausias terminas - bent treji metai, 
atitikčių;

_________________ _________________
29 […] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) …/… (OL L , , p. ).

29 […] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) …/… (OL L , , p. ).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
73 straipsnį už ETIAS informacinės 
sistemos kūrimą ir plėtojimą turėtų būti 
atsakinga Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2018/172630įsteigta 
Europos didelės apimties IT sistemų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“);

(12) pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 73 straipsnį už ETIAS 
informacinės sistemos kūrimą ir techninį 
plėtojimą turėtų būti atsakinga Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2018/172630 įsteigta Europos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūra („eu-LISA“);

_________________ _________________
30 2018 m. lapkričio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūros („eu-LISA“), kuriuo iš dalies 

30 2018 m. lapkričio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūros („eu-LISA“), kuriuo iš dalies 
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keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
1987/2006 ir Tarybos sprendimas 
2007/533/TVR bei panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 
295, 2018 11 21, p. 99).

keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
1987/2006 ir Tarybos sprendimas 
2007/533/TVR bei panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 
295, 2018 11 21, p. 99).

Or. en

Pakeitimas 46
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (ES) 2018/1862
50a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę susipažinti su į SIS 
įvestais atitinkamais duomenimis ir jų 
ieškoti. Šiai prieigai ir paieškai taikomos 
šio reglamento 50 straipsnio 4–8 dalys.

Išbraukta.

(Šis pakeitimas, kuriuo panaikinama 
centrinių ar nacionalinių padalinių 
tiesioginė laikina prieiga prie sistemų, 
kurioms tokia prieiga iš pradžių nebuvo 
numatyta, taikomas visoms atitinkamoms 
pasiūlymo dalims.)

Or. en

Pakeitimas 47
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (ES) 2018/1862
50a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę susipažinti su į SIS 
įvestais atitinkamais duomenimis ir jų 
ieškoti. Šiai prieigai ir paieškai taikomos 
šio reglamento 50 straipsnio 4–8 dalys.

1. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 7 straipsnį Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūroje įsteigtas 
ETIAS centrinis padalinys, siekdamas 
atlikti Reglamentu (ES) 2018/1240 jam 
pavestas užduotis, turi teisę tik skaitymo 
formatu susipažinti su į SIS įvestais 
atitinkamais duomenimis ir jų ieškoti. Šiai 
prieigai ir paieškai taikomos šio 
reglamento 50 straipsnio 4–8 dalys.

Or. en

Pakeitimas 48
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (ES) 2018/1862
50a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę susipažinti su į SIS 
įvestais atitinkamais duomenimis ir jų 
ieškoti. Šiai prieigai ir paieškai taikomos 
šio reglamento 50 straipsnio 4–8 dalys.

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę tik skaitymo formatu 
susipažinti su į SIS įvestais atitinkamais 
duomenimis ir jų ieškoti. Šiai prieigai ir 
paieškai taikomos šio reglamento 50 
straipsnio 4–8 dalys.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (ES) 2018/1862
50 b straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo ETIAS veikimo pradžios, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2018/1240 88 
straipsnio 1 dalyje, SIS centrinė sistema 
sujungiama su Reglamento (ES) 
2018/1240 11 straipsnyje nurodyta 
priemone, kad būtų galima atlikti tame 
straipsnyje nurodytą automatizuotą 
tvarkymą.

1. Nuo ETIAS veikimo pradžios, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2018/1240 
88 straipsnio 1 dalyje, SIS centrinė sistema 
sujungiama su EPP, kad būtų galima atlikti 
tame straipsnyje nurodytą automatizuotą 
tvarkymą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (ES) 2018/1862
50 b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Patikrinimų, nurodytų Reglamento 
(ES) 2018/1240 20 straipsnio 2 dalies a 
punkte, d punkte ir m punkto i papunktyje 
bei 23 straipsnyje, tikslais ETIAS centrinė 
sistema naudoja to reglamento 11 
straipsnyje nurodytą priemonę, kad 
palygintų Reglamento 2018/1240 11 
straipsnio 5 dalyje nurodytus duomenis su 
duomenimis SIS pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį.

3. Patikrinimų, nurodytų Reglamento 
(ES) 2018/1240 20 straipsnio 2 dalies a 
punkte, d punkte ir m punkto i papunktyje 
bei 23 straipsnyje, tikslais ETIAS centrinė 
sistema naudoja EPP, kad palygintų 
Reglamento 2018/1240 11 straipsnio 5 
dalyje nurodytus duomenis su duomenimis 
SIS pagal to reglamento 11 straipsnio 8 
dalį.

Or. en

Pakeitimas 51
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
1 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
duomenys gali būti naudojami sienų 
valdymo tikslais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/1240*.

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be 
pilietybės duomenys gali būti naudojami 
siekiant remti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2018/1240* 4 
straipsnio a punkte išvardytus tikslus. 
Valstybių narių nuosprendžių registruose, 
taigi ir ECRIS-TCN, saugomi duomenys 
negali būti keičiami ar plečiami remiantis 
pagalba siekiant šio tikslo ar naudojantis 
kitomis ES informacinėmis sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 52
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
duomenys gali būti naudojami sienų 
valdymo tikslais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/1240*.

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be 
pilietybės duomenys gali būti naudojami 
siekiant remti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2018/1240* 4 
straipsnio a punkte išvardytus tikslus. 
Valstybių narių nuosprendžių registruose, 
taigi ir ECRIS-TCN, saugomi duomenys 
negali būti keičiami ar plečiami remiantis 
pagalba siekiant šio tikslo ar naudojantis 
kitomis ES informacinėmis sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 53
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
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Reglamentas (ES) 2019/816
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
duomenys gali būti naudojami sienų 
valdymo tikslais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/1240*.

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
duomenys gali būti naudojami siekiant 
remti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2018/1240 nustatytus 
tikslus, visų pirma vertinant, ar ETIAS 
prašytojų atvykimas į Sąjungą keltų 
grėsmę kurios nors iš valstybių narių 
viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar 
tarptautiniams santykiams.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
1 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
duomenys gali būti naudojami sienų 
valdymo tikslais pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1240*.

sąlygos, kuriomis ETIAS centrinis 
padalinys gali naudoti į ECRIS-TCN 
įtrauktus duomenis ETIAS tikslais 
siekdamas nustatyti prašymą, kuris gali 
kelti pavojų Šengeno erdvės saugumui, 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentą (ES) 2018/1240*.

Or. en

Pakeitimas 55
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
1 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
duomenys gali būti naudojami sienų 
valdymo tikslais pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/1240*.

sąlygos, kuriomis į ECRIS-TCN įtraukti 
trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be 
pilietybės duomenys gali būti naudojami 
siekiant remti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2018/1240* 4 
straipsnio a punkte nurodytus tikslus.

Or. en

Pakeitimas 56
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji 
nuosprendžiai valstybėse narėse, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie apkaltinamieji nuosprendžiai, taip pat 
sienų valdymo tikslais [ir siekiant 
supaprastinti ir palengvinti teisingą asmenų 
tapatybės nustatymą].

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji 
nuosprendžiai valstybėse narėse, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie apkaltinamieji nuosprendžiai, taip pat 
supaprastinti ir palengvinti teisingą asmenų 
tapatybės nustatymą pagal šį reglamentą ir 
Reglamentą (ES) 2019/818. Šiuo 
reglamentu taip pat remiami ETIAS 
tikslai nustatyti, ar ETIAS prašytojų 
buvimas valstybių narių teritorijoje keltų 
grėsmę kurios nors iš valstybių narių 
viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar 
tarptautiniams santykiams.

Or. en

Pakeitimas 57
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
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2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji 
nuosprendžiai valstybėse narėse, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie apkaltinamieji nuosprendžiai, taip pat 
sienų valdymo tikslais [ir siekiant 
supaprastinti ir palengvinti teisingą 
asmenų tapatybės nustatymą].

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių valstybėse narėse priimti 
apkaltinamieji nuosprendžiai, tapatybės 
informacijos tvarkymui, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2018/1240 priede, 
siekiant nustatyti valstybę narę (-es), 
kurioje (-iose) tokie apkaltinamieji 
nuosprendžiai buvo priimti per 
pastaruosius 20 arba 10 metų, 
atsižvelgiant į jų pobūdį, taip pat to 
reglamento 4 straipsnio a punkte 
išvardytiems tikslams.

Or. en

Pakeitimas 58
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji 
nuosprendžiai valstybėse narėse, 
tapatybės informacijos tvarkymui, siekiant 
nustatyti valstybę narę (-es), kurioje (-iose) 
priimti tokie apkaltinamieji nuosprendžiai, 
taip pat sienų valdymo tikslais [ir siekiant 
supaprastinti ir palengvinti teisingą 
asmenų tapatybės nustatymą].

Šis reglamentas taikomas siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2018/1240 priede nurodyti apkaltinamieji 
nuosprendžiai buvo priimti per 
pastaruosius 20 arba 10 metų, 
atsižvelgiant į jų pobūdį, taip pat to 
reglamento 4 straipsnio a punkte 
išvardytiems tikslams.

Or. en

Pakeitimas 59
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji 
nuosprendžiai valstybėse narėse, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie apkaltinamieji nuosprendžiai, taip pat 
sienų valdymo tikslais [ir siekiant 
supaprastinti ir palengvinti teisingą asmenų 
tapatybės nustatymą].

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji 
nuosprendžiai valstybėse narėse, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie apkaltinamieji nuosprendžiai, taip pat 
supaprastinti ir palengvinti teisingą 
asmenų, kurie kelia grėsmę saugumui, 
tapatybės nustatymą.

Or. en

Pakeitimas 60
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji 
nuosprendžiai valstybėse narėse, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie apkaltinamieji nuosprendžiai, taip pat 
sienų valdymo tikslais [ir siekiant 
supaprastinti ir palengvinti teisingą 
asmenų tapatybės nustatymą].

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių 
piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji 
nuosprendžiai valstybėse narėse, tapatybės 
informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti 
valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti 
tokie apkaltinamieji nuosprendžiai, taip pat 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2018/1240* 4 straipsnio 
a punkte nurodytiems tikslams.

Or. en

Pakeitimas 61
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 5 straipsnio 1 dalies b punkto ii 
papunktį, šio reglamento nuostatos, 
taikomos trečiųjų šalių piliečiams, 
taikomos ir Sąjungos piliečiams, kurie taip 
pat turi trečiosios šalies pilietybę ir dėl 
kurių priimti apkaltinamieji nuosprendžiai 
valstybėse narėse.;

Išskyrus nuostatas, susijusias su parama 
Reglamento (ES) 2018/1240 tikslams, ir 5 
straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį, šio 
reglamento nuostatos, taikomos trečiųjų 
šalių piliečiams, taikomos ir Sąjungos 
piliečiams, kurie taip pat turi trečiosios 
šalies pilietybę ir dėl kurių priimti 
apkaltinamieji nuosprendžiai valstybėse 
narėse.

Or. en

Pakeitimas 62
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 5 straipsnio 1 dalies b punkto ii 
papunktį, šio reglamento nuostatos, 
taikomos trečiųjų šalių piliečiams, 
taikomos ir Sąjungos piliečiams, kurie taip 
pat turi trečiosios šalies pilietybę ir dėl 
kurių priimti apkaltinamieji nuosprendžiai 
valstybėse narėse.;

Išskyrus nuostatas, susijusias su parama 
Reglamento (ES) 2018/1240 tikslams, ir 5 
straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį, šio 
reglamento nuostatos, taikomos trečiųjų 
šalių piliečiams, taikomos ir Sąjungos 
piliečiams, kurie taip pat turi trečiosios 
šalies pilietybę ir dėl kurių priimti 
apkaltinamieji nuosprendžiai valstybėse 
narėse.

Or. en

Pakeitimas 63
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
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2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus 5 straipsnio 1 dalies b punkto ii 
papunktį, šio reglamento nuostatos, 
taikomos trečiųjų šalių piliečiams, 
taikomos ir Sąjungos piliečiams, kurie taip 
pat turi trečiosios šalies pilietybę ir dėl 
kurių priimti apkaltinamieji nuosprendžiai 
valstybėse narėse.;

Išskyrus nuostatas, susijusias Reglamento 
(ES) 2018/1240 4 straipsnio a punktu, ir 5 
straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį, šio 
reglamento nuostatos, taikomos trečiųjų 
šalių piliečiams, taikomos ir Sąjungos 
piliečiams, kurie taip pat turi trečiosios 
šalies pilietybę ir dėl kurių priimti 
apkaltinamieji nuosprendžiai valstybėse 
narėse.

Or. en

Pakeitimas 64
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostatomis, susijusiomis su Reglamento 
(ES) 2018/1240 4 straipsnio a punkto 
tikslų įgyvendinimu, toliau nekeičiami ar 
neišplečiami trečiųjų šalių piliečių ir 
asmenų be pilietybės duomenys ir šiame 
reglamente nustatytos duomenų tvarkymo 
sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 65
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) f punktas pakeičiamas taip: (a) 6 punktas pakeičiamas taip:
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Or. en

Pakeitimas 66
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kompetentingos institucijos – 
centrinės institucijos ir Sąjungos įstaigos 
(Eurojustas, Europolas, Europos 
prokuratūra, Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys), turinčios įgaliojimus 
naudotis ECRIS-TCN ir atlikti joje 
užklausas pagal šį reglamentą;;

f) „6) kompetentingos institucijos – 
centrinės institucijos ir Eurojustas, 
Europolas, Europos prokuratūra, Europos 
sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje 
įsteigtas ETIAS centrinis padalinys, 
turintys įgaliojimus naudotis ECRIS-TCN 
ir atlikti joje užklausas pagal šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 67
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
3 straipsnio t ir u punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pridedami šie punktai: Išbraukta.
„t) teroristinis nusikaltimas – 
nusikalstama veika, atitinkanti kurią nors 
iš Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/541* nurodytų 
nusikalstamų veikų arba jai lygiavertė;
u) sunki nusikalstama veika – 
nusikalstama veika, atitinkanti kurią nors 
iš Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR** 2 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų nusikalstamų veikų arba jai 
lygiavertė, jeigu už ją pagal nacionalinę 
teisę baudžiama laisvės atėmimo bausme 
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arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas 
– mažiausiai treji metai.
_____________
* 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).
** 2002 m. birželio 13 d. Tarybos 
pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl 
Europos arešto orderio ir perdavimo tarp 
valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 
18, p. 1);“

Or. en

Pakeitimas 68
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
3 straipsnio t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) teroristinis nusikaltimas – 
nusikalstama veika, atitinkanti kurią nors 
iš Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/541* nurodytų 
nusikalstamų veikų arba jai lygiavertė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 69
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
3 straipsnio u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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u) sunki nusikalstama veika – 
nusikalstama veika, atitinkanti kurią nors 
iš Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR** 2 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų nusikalstamų veikų arba jai 
lygiavertė, jeigu už ją pagal nacionalinę 
teisę baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas 
– mažiausiai treji metai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei taikoma, žyma, nurodanti, kad 
dėl atitinkamo asmens priimtas 
apkaltinamasis nuosprendis dėl teroristinio 
nusikaltimo ar kitos sunkios 
nusikalstamos veikos, ir tokiu atveju 
nuosprendį priėmusios valstybės narės (-ių) 
kodas.;

c) jei taikoma, žyma, kuria 
nurodoma, kad atitinkamo asmens 
atžvilgiu priimtas apkaltinamasis 
nuosprendis už teroristinį nusikaltimą per 
pastaruosius 20 metų arba kitą sunkią 
nusikalstamą veiką, nurodytą Reglamento 
(ES) 2018/1240 priede pateiktame sąraše, 
per pastaruosius 10 metų, jei už juos 
pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės 
atėmimo bausme arba įkalinimu, kurių 
ilgiausias terminas – bent treji metai, ir 
tais atvejais nurodomas apkaltinamąjį 
nuosprendį priėmusios valstybės narės (-ių) 
kodas.;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 (ETIAS) 17 straipsnio 4 dalies a punktą ir priedą.

Pakeitimas 71
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei taikoma, žyma, nurodanti, kad 
dėl atitinkamo asmens priimtas 
apkaltinamasis nuosprendis dėl teroristinio 
nusikaltimo ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos, ir tokiu atveju nuosprendį 
priėmusios valstybės narės (-ių) kodas.;

c) kai taikoma, žyma, nurodanti, kad 
dėl atitinkamo asmens per pastaruosius 20 
metų buvo priimtas apkaltinamasis 
nuosprendis dėl teroristinio nusikaltimo 
arba dėl kitos sunkios nusikalstamos 
veikos per pastaruosius 10 metų, jei už tai 
pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės 
atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio 
ilgiausias terminas – bent treji metai, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) 2018/1240 
(ETIAS) priede, ir tais atvejais – 
apkaltinamąjį nuosprendį 
priėmusios valstybės narės (-ių) kodas.;

Or. en

Pakeitimas 72
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei taikoma, žyma, nurodanti, kad 
dėl atitinkamo asmens priimtas 
apkaltinamasis nuosprendis dėl teroristinio 
nusikaltimo ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos, ir tokiu atveju nuosprendį 
priėmusios valstybės narės (-ių) kodas.;

c) kai taikoma, žyma, nurodanti, kad 
dėl atitinkamo asmens per pastaruosius 20 
metų buvo priimtas apkaltinamasis 
nuosprendis dėl teroristinio nusikaltimo 
arba per pastaruosius 10 metų dėl kitos 
sunkios nusikalstamos veikos, jei už tai 
pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės 
atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio 
ilgiausias terminas – bent treji metai, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) 2018/1240 
(ETIAS) priede, ir tais atvejais – 
apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios 
valstybės narės (-ių) kodas.;
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Or. en

Pagrindimas

Laikantis ETIAS reglamento priedo, kuriame numatytas duomenų apie apkaltinamuosius 
nuosprendžius aktualumo laiko apribojimas, logikos ir atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės 
neturi suderintos jų nacionalinių nuosprendžių registrų duomenų saugojimo laikotarpių 
sistemos, labai svarbu nustatyti, kad patikrintos nusikalstamos veikos atitiktų priede 
nurodytas nusikalstamas veikas ir kad būtų užtikrintas atitinkamas laiko apribojimas.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei taikoma, žyma, nurodanti, kad 
dėl atitinkamo asmens priimtas 
apkaltinamasis nuosprendis dėl teroristinio 
nusikaltimo ar kitos sunkios nusikalstamos 
veikos, ir tokiu atveju nuosprendį 
priėmusios valstybės narės (-ių) kodas.;

c) jei taikoma, žyma, nurodanti, kad 
dėl atitinkamo asmens priimtas 
apkaltinamasis nuosprendis dėl teroristinio 
nusikaltimo arba bet kurios kitos sunkios 
nusikalstamos veikos, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2018/1240 priede, už 
kurią pagal nacionalinę teisę baudžiama 
bent trejų metų laisvės atėmimo bausme, 
ir tokiu atveju nuosprendį priėmusios 
valstybės narės (-ių) kodas.;

Or. en

Pakeitimas 74
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
5 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) žymos ir apkaltinamąjį nuosprendį 
priėmusios valstybės narės (-ių) kodas, 
kaip nurodyta 1 dalies c punkte, neturi 
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būti matomi jokiai kitai institucijai, 
išskyrus apkaltinamąjį nuosprendį 
priėmusios valstybės narės centrinę 
instituciją, kuri sukūrė pažymėtą 
registravimo įrašą.

Or. en

Pakeitimas 75
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2019/816
5 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. „[Bendroje TDS turi būti 1 dalies b 
ir c punktuose ir 2 dalyje nurodyti 
duomenys, taip pat šie 1 dalies a punkte 
nurodyti duomenys: pavardė; vardas (-ai); 
gimimo data; gimimo vieta (miestas ir 
šalis); pilietybė arba pilietybės; lytis; 
asmens kelionės dokumento (-ų) rūšis ir 
numeris, taip pat jį išdavusios institucijos 
pavadinimas; ir, kai tinkama, ankstesni 
vardai, slapyvardis (-džiai) ir (arba) 
pravardė (-ės), taip pat 1 dalies c punkte 
nurodytais atvejais – nuosprendį 
priėmusios valstybės narės kodas. Kiti 
ECRIS-TCN duomenys saugomi ECRIS-
TCN centrinėje sistemoje.];

1a. Bendroje TDS turi būti 1 dalies b ir 
c punktuose ir 2 dalyje nurodyti duomenys, 
taip pat šie 1 dalies a punkte nurodyti 
duomenys: pavardė; vardas (-ai); gimimo 
data; gimimo vieta (miestas ir šalis); 
pilietybė arba pilietybės; lytis; asmens 
kelionės dokumento (-ų) rūšis ir numeris, 
taip pat jį išdavusios institucijos 
pavadinimas; taip pat, kai tinkama, 
ankstesni vardai, jei taikoma, slapyvardis 
(-džiai) ir (arba) pravardė (-ės), jei 
įmanoma, asmens kelionės arba tapatybės 
nustatymo dokumentų rūšis ir numeris, 
dokumentus išdavusios institucijos 
pavadinimas, taip pat 1 dalies c punkte 
nurodytais atvejais – nuosprendį 
priėmusios valstybės narės kodas. 
Kiti ECRIS-TCN duomenys saugomi 
ECRIS-TCN centrinėje sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 76
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip: 5) 7 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

Or. en

Pakeitimas 77
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustačius atitiktį centrinė sistema 
[arba bendra TDS] automatiškai pateikia 
kompetentingai institucijai informaciją apie 
valstybę (-es) narę (-es), turinčią (-ias) su 
trečiosios šalies piliečiu susijusios 
informacijos apie teistumą, kartu su 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytu susijusiu (-
iais) atpažinties numeriu (-iais) ir visa 
atitinkama informacija apie tapatybę. Tokia 
informacija apie tapatybę naudojama tik 
siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio tapatybę. Paieškos centrinėje 
sistemoje rezultatai gali būti naudojami tik 
siekiant pateikti prašymą pagal Pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR 6 straipsnį, šio 
reglamento 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
prašymą arba sienų valdymo tikslais [ir 
siekiant supaprastinti ir palengvinti teisingą 
ECRIS-TCN užregistruotų asmenų 
tapatybės nustatymą].;

5. Nustačius atitiktį centrinė sistema 
[arba bendra TDS] automatiškai pateikia 
kompetentingai institucijai informaciją apie 
valstybę (-es) narę (-es), turinčią (-ias) su 
trečiosios šalies piliečiu susijusios 
informacijos apie teistumą, kartu su 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytu susijusiu (-
iais) atpažinties numeriu (-iais) ir visa 
atitinkama informacija apie tapatybę. Tokia 
informacija apie tapatybę naudojama tik 
siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio tapatybę. Paieškos centrinėje 
sistemoje rezultatai gali būti naudojami tik 
siekiant pateikti prašymą pagal Pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR 6 straipsnį, šio 
reglamento 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
prašymą arba siekiant supaprastinti ir 
palengvinti teisingą asmenų tapatybės 
nustatymą bei siekiant padėti siekti 
Reglamente (ES) 2018/1240 nurodyto 
tikslo nustatyti, ar dėl ETIAS prašytojų 
buvimo Sąjungos teritorijoje kiltų su 
saugumu susijusi rizika bet kurios iš jos 
valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus 
saugumui arba tarptautiniams 
santykiams.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustačius atitiktį centrinė sistema 
[arba bendra TDS] automatiškai pateikia 
kompetentingai institucijai informaciją apie 
valstybę (-es) narę (-es), turinčią (-ias) su 
trečiosios šalies piliečiu susijusios 
informacijos apie teistumą, kartu su 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytu susijusiu (-
iais) atpažinties numeriu (-iais) ir visa 
atitinkama informacija apie tapatybę. Tokia 
informacija apie tapatybę naudojama tik 
siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio tapatybę. Paieškos centrinėje 
sistemoje rezultatai gali būti naudojami tik 
siekiant pateikti prašymą pagal Pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR 6 straipsnį, šio 
reglamento 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
prašymą arba sienų valdymo tikslais [ir 
siekiant supaprastinti ir palengvinti teisingą 
ECRIS-TCN užregistruotų asmenų 
tapatybės nustatymą].;

5. Nustačius atitiktį centrinė sistema 
[arba bendra TDS] automatiškai pateikia 
kompetentingai institucijai informaciją apie 
valstybę (-es) narę (-es), turinčią (-ias) su 
trečiosios šalies piliečiu susijusios 
informacijos apie teistumą, kartu su 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytu susijusiu (-
iais) atpažinties numeriu (-iais) ir visa 
atitinkama informacija apie tapatybę. Tokia 
informacija apie tapatybę naudojama tik 
siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio tapatybę. Paieškos centrinėje 
sistemoje rezultatai gali būti naudojami tik 
siekiant pateikti prašymą pagal Pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR 6 straipsnį, šio 
reglamento 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
prašymą ir siekiant supaprastinti ir 
palengvinti teisingą ECRIS-TCN 
užregistruotų asmenų tapatybės nustatymą.

Or. en

Pakeitimas 79
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nustačius atitiktį centrinė sistema 
[arba bendra TDS] automatiškai pateikia 
kompetentingai institucijai informaciją apie 
valstybę (-es) narę (-es), turinčią (-ias) su 
trečiosios šalies piliečiu susijusios 

5. Nustačius atitiktį centrinė sistema 
[arba bendra TDS] automatiškai pateikia 
kompetentingai institucijai informaciją apie 
valstybę (-es) narę (-es), turinčią (-ias) su 
trečiosios šalies piliečiu susijusios 
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informacijos apie teistumą, kartu su 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytu susijusiu (-
iais) atpažinties numeriu (-iais) ir visa 
atitinkama informacija apie tapatybę. Tokia 
informacija apie tapatybę naudojama tik 
siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio tapatybę. Paieškos centrinėje 
sistemoje rezultatai gali būti naudojami tik 
siekiant pateikti prašymą pagal Pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR 6 straipsnį, šio 
reglamento 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
prašymą arba sienų valdymo tikslais [ir 
siekiant supaprastinti ir palengvinti 
teisingą ECRIS-TCN užregistruotų 
asmenų tapatybės nustatymą].;

informacijos apie teistumą, kartu su 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytu susijusiu (-
iais) atpažinties numeriu (-iais) ir visa 
atitinkama informacija apie tapatybę. Tokia 
informacija apie tapatybę naudojama tik 
siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio tapatybę. Paieškos centrinėje 
sistemoje rezultatai gali būti naudojami tik 
siekiant pateikti prašymą pagal Pamatinio 
sprendimo 2009/315/TVR 6 straipsnį, šio 
reglamento 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
prašymą arba siekiant remti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2018/1240 4 straipsnio a punkto tikslus.

Or. en

Pakeitimas 80
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę susipažinti su [į bendrą 
TDS] įvestais ECRIS-TCN duomenimis ir 
jų ieškoti. Tačiau jis turi prieigą tik prie tų 
duomenų įrašų, prie kurių pridėta žyma 
pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą.

1. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 7 straipsnį Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūroje įsteigtas 
ETIAS centrinis padalinys, siekdamas 
atlikti Reglamentu (ES) 2018/1240 jam 
pavestas užduotis, turi teisę susipažinti su 
[į bendrą TDS] įvestais ECRIS-TCN 
duomenimis ir jų ieškoti. Tačiau jis turi 
prieigą tik prie tų duomenų įrašų, prie 
kurių pridėta žyma pagal šio reglamento 5 
straipsnio 1 dalies c punktą. Ji neturi 
prieigos prie duomenų įrašų apie dvigubą 
pilietybę turinčius asmenis.

Or. en

Pagrindimas

Dvigubą pilietybę turintys asmenys iš esmės neprašys ETIAS leidimo, nes jie yra ES piliečiai 
ir todėl naudojasi laisvo judėjimo ES teisėmis. ETIAS leidimų nereikia lyginti su dvigubą 
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pilietybę turinčių asmenų duomenų įrašais, nes tokiu atveju nebus automatiškai nenustata 
atitiktis. Tai galima padaryti pažymint arba užblokuojant įrašų apie dvigubą pilietybę 
turinčius asmenis duomenis.

Pakeitimas 81
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę susipažinti su [į bendrą 
TDS] įvestais ECRIS-TCN duomenimis ir 
jų ieškoti. Tačiau jis turi prieigą tik prie tų 
duomenų įrašų, prie kurių pridėta žyma 
pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą.

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę tik skaitymo formatu 
susipažinti su [į bendrą TDS] įvestais 
ECRIS-TCN duomenimis ir jų ieškoti. 
Tačiau jis turi prieigą tik prie tų duomenų 
įrašų, prie kurių pridėta žyma pagal šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies c punktą.

Or. en

Pakeitimas 82
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
7a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę susipažinti su [į bendrą 
TDS] įvestais ECRIS-TCN duomenimis ir 

1. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 7 straipsnį įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę tik skaitymo formatu 
susipažinti su [į bendrą TDS] įvestais 
ECRIS-TCN duomenimis ir jų ieškoti. 
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jų ieškoti. Tačiau jis turi prieigą tik prie tų 
duomenų įrašų, prie kurių pridėta žyma 
pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą.

Tačiau jis turi prieigą tik prie tų duomenų 
įrašų, prie kurių pridėta žyma pagal šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies c punktą.

Or. en

Pakeitimas 83
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
saugojimo laikotarpiui nuosprendį 
priėmusios valstybės narės centrinė 
institucija duomenų įrašą, įskaitant visus 
pirštų atspaudus, veido atvaizdus arba 
įrašus, nurodytus 5 straipsnio 1 dalies c 
punkte, ištrina iš centrinės sistemos [ir 
bendros TDS]. Tais atvejais, kai 
duomenys, susiję su apkaltinamuoju 
nuosprendžiu dėl teroristinio nusikaltimo 
ar kitos sunkios nusikalstamos veikos, 
kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies c 
punkte, ištrinami iš nacionalinio 
nuosprendžių registro, bet informacija apie 
kitus to paties asmens apkaltinamuosius 
nuosprendžius išsaugoma, iš duomenų 
registro pašalinama tik 5 straipsnio 1 dalies 
c punkte nurodyta žyma. Jei įmanoma, šie 
duomenys ištrinami automatiškai ir bet 
kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo saugojimo laikotarpio 
pabaigos.;

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
saugojimo laikotarpiui nuosprendį 
priėmusios valstybės narės centrinė 
institucija duomenų įrašą, įskaitant visus 
pirštų atspaudus, veido atvaizdus arba 
įrašus, nurodytus 5 straipsnio 1 dalies c 
punkte, ištrina iš centrinės sistemos [ir 
bendros TDS]. Tais atvejais, kai 
duomenys, susiję su apkaltinamuoju 
nuosprendžiu už teroristinį nusikaltimą 
arba bet kurią kitą nusikalstamą veiką, 
išvardytą Reglamento (ES) 2018/1240 
priede, ištrinami iš nacionalinio 
nuosprendžių registro, tačiau informacija 
apie kitus apkaltinamuosius 
nuosprendžius dėl to paties asmens 
išsaugoma, iš duomenų įrašo pašalinama 
tik 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta 
žyma. Jei įmanoma, šie duomenys 
ištrinami automatiškai ir bet kuriuo atveju 
ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo 
saugojimo laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 84
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
saugojimo laikotarpiui nuosprendį 
priėmusios valstybės narės centrinė 
institucija duomenų įrašą, įskaitant visus 
pirštų atspaudus, veido atvaizdus arba 
įrašus, nurodytus 5 straipsnio 1 dalies c 
punkte, ištrina iš centrinės sistemos [ir 
bendros TDS]. Tais atvejais, kai 
duomenys, susiję su apkaltinamuoju 
nuosprendžiu dėl teroristinio nusikaltimo 
ar kitos sunkios nusikalstamos veikos, kaip 
nurodyta 5 straipsnio 1 dalies c punkte, 
ištrinami iš nacionalinio nuosprendžių 
registro, bet informacija apie kitus to paties 
asmens apkaltinamuosius nuosprendžius 
išsaugoma, iš duomenų registro pašalinama 
tik 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta 
žyma. Jei įmanoma, šie duomenys 
ištrinami automatiškai ir bet kuriuo atveju 
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 
saugojimo laikotarpio pabaigos.;

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
saugojimo laikotarpiui nuosprendį 
priėmusios valstybės narės centrinė 
institucija duomenų įrašą, įskaitant visus 
pirštų atspaudus, veido atvaizdus arba 
įrašus, nurodytus 5 straipsnio 1 dalies c 
punkte, ištrina iš centrinės sistemos [ir 
bendros TDS]. Tais atvejais, kai 
duomenys, susiję su apkaltinamuoju 
nuosprendžiu dėl teroristinio nusikaltimo 
ar kitos sunkios nusikalstamos veikos, kaip 
nurodyta 5 straipsnio 1 dalies c punkte, 
ištrinami iš nacionalinio nuosprendžių 
registro, bet informacija apie kitus to paties 
asmens apkaltinamuosius nuosprendžius 
išsaugoma, iš duomenų registro pašalinama 
tik 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta 
žyma. Paprastai, jei įmanoma, šie 
duomenys ištrinami automatiškai ir bet 
kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną 
savaitę nuo saugojimo laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 85
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

8) 24 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

Or. en

Pakeitimas 86
Jorge Buxadé Villalba
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), turinčią 
(-ias) informacijos apie trečiųjų šalių 
piliečių teistumą, taip pat sienų valdymo 
tikslais [ir siekiant supaprastinti ir 
palengvinti teisingą sistemoje ECRIS-
TCN užregistruotų asmenų tapatybės 
nustatymą].;

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), 
turinčią (-ias) informacijos apie trečiųjų 
šalių piliečių teistumą, taip pat siekiant 
supaprastinti ir palengvinti teisingą 
asmenų tapatybės nustatymą bei siekiant 
padėti siekti ETIAS tikslų nustatyti, ar dėl 
ETIAS prašytojų buvimo Sąjungos 
teritorijoje kiltų su saugumu susijusi 
rizika bet kurios iš jos valstybių narių 
viešajai tvarkai, vidaus saugumui arba 
tarptautiniams santykiams.

Or. en

Pakeitimas 87
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), turinčią 
(-ias) informacijos apie trečiųjų šalių 
piliečių teistumą, taip pat sienų valdymo 
tikslais [ir siekiant supaprastinti ir 
palengvinti teisingą sistemoje ECRIS-
TCN užregistruotų asmenų tapatybės 
nustatymą].;

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), 
turinčią (-ias) informacijos apie trečiųjų 
šalių piliečių teistumą, taip pat siekiant 
remti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2018/1240 4 straipsnio a 
punkto tikslus.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), turinčią 
(-ias) informacijos apie trečiųjų šalių 
piliečių teistumą, taip pat sienų valdymo 
tikslais [ir siekiant supaprastinti ir 
palengvinti teisingą sistemoje ECRIS-TCN 
užregistruotų asmenų tapatybės 
nustatymą].;

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), 
turinčią (-ias) informacijos apie trečiųjų 
šalių piliečių teistumą, taip pat siekiant 
supaprastinti ir palengvinti teisingą 
sistemoje ECRIS-TCN užregistruotų 
asmenų tapatybės nustatymą ETIAS 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 89
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), turinčią 
(-ias) informacijos apie trečiųjų šalių 
piliečių teistumą, taip pat sienų valdymo 
tikslais [ir siekiant supaprastinti ir 
palengvinti teisingą sistemoje ECRIS-
TCN užregistruotų asmenų tapatybės 
nustatymą].;

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), turinčią 
(-ias) informacijos apie trečiųjų šalių 
piliečių teistumą, taip pat siekiant remti 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2018/1240 4 straipsnio a 
punkte išvardytus tikslus.

Or. en

Pakeitimas 90
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Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), turinčią 
(-ias) informacijos apie trečiųjų šalių 
piliečių teistumą, taip pat sienų valdymo 
tikslais [ir siekiant supaprastinti ir 
palengvinti teisingą sistemoje ECRIS-
TCN užregistruotų asmenų tapatybės 
nustatymą].;

1. Į centrinę sistemą [ir bendrą TDS] 
įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant 
nustatyti valstybę (-es) narę (-es), turinčią 
(-ias) informacijos apie trečiųjų šalių 
piliečių teistumą, taip pat siekiant remti 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2018/1240 4 straipsnio a 
punkte išvardytus tikslus.

Or. en

Pakeitimas 91
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 30 straipsnio 4 dalies antra 
pastraipa pakeičiama taip:

9) 32 straipsnio 3 dalies antra 
pastraipa pakeičiama taip:

Or. en

Pakeitimas 92
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
30 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Kiekvieną mėnesį „eu-LISA“ pateikia 
Komisijai statistinius duomenis, 
nesuteikiant galimybės nustatyti atskirų 
asmenų tapatybės, susijusius su 
informacijos iš nuosprendžių registrų, 
gautos per ECRIS-TCN ir ECRIS nuorodų 
sistemą, registravimu, saugojimu ir 
keitimusi, be kita ko, statistinius duomenis, 
susijusius su duomenų įrašais, prie kurių 
pridėta žyma pagal 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą.;

Kiekvieną mėnesį „eu-LISA“ pateikia 
Komisijai statistinius duomenis, 
nesuteikiant galimybės nustatyti atskirų 
asmenų tapatybės, susijusius su 
informacijos iš nuosprendžių registrų, 
gautos per ECRIS-TCN ir ECRIS nuorodų 
sistemą, registravimu, saugojimu ir 
keitimusi, be kita ko, statistinius duomenis, 
susijusius su duomenų įrašais, prie kurių 
pridėta žyma pagal 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą.

Komisija ir EDAPP tuos statistinius 
duomenis įvertina po pirmųjų metų, o 
vėliau – kas dvejus metus, siekdami 
įvertinti ECRIS-TCN tikslų išplėtimo 
sienų valdymo srityje ir, konkrečiau, 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) 2018/1240 4 straipsnio a 
punkto nuostatų srityje, būtinumą ir 
proporcingumą. Šių vertinimų ataskaitos 
pateikiamos Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir skelbiamos viešai.

Or. en

Pakeitimas 93
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
30 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieną mėnesį „eu-LISA“ pateikia 
Komisijai statistinius duomenis, 
nesuteikiant galimybės nustatyti atskirų 
asmenų tapatybės, susijusius su 
informacijos iš nuosprendžių registrų, 
gautos per ECRIS-TCN ir ECRIS nuorodų 
sistemą, registravimu, saugojimu ir 
keitimusi, be kita ko, statistinius duomenis, 
susijusius su duomenų įrašais, prie kurių 
pridėta žyma pagal 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą.;

Kiekvieną mėnesį „eu-LISA“ pateikia 
Komisijai statistinius duomenis, 
nesuteikiant galimybės nustatyti atskirų 
asmenų tapatybės, susijusius su 
informacijos iš nuosprendžių registrų, 
gautos per ECRIS-TCN ir ECRIS nuorodų 
sistemą, registravimu, saugojimu ir 
keitimusi, be kita ko, statistinius duomenis, 
susijusius su duomenų įrašais, prie kurių 
pridėta žyma pagal 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą. „eu-LISA“užtikrina, kad, 
remiantis šia statistika, nebūtų galima 
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nustatyti asmenų.
Komisija, Europos Parlamentas ir 
EDAPP tuos statistinius duomenis 
įvertina po pirmųjų metų, o vėliau – kas 
dvejus metus, siekdami įvertinti ECRIS-
TCN tikslų išplėtimo Europos Parlamento 
ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/1240 4 
straipsnio a punkto nuostatų srityje 
būtinumą ir proporcingumą.

Or. en

Pakeitimas 94
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
30 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieną mėnesį „eu-LISA“ pateikia 
Komisijai statistinius duomenis, 
nesuteikiant galimybės nustatyti atskirų 
asmenų tapatybės, susijusius su 
informacijos iš nuosprendžių registrų, 
gautos per ECRIS-TCN ir ECRIS nuorodų 
sistemą, registravimu, saugojimu ir 
keitimusi, be kita ko, statistinius duomenis, 
susijusius su duomenų įrašais, prie kurių 
pridėta žyma pagal 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą.;

Kiekvieną mėnesį „eu-LISA“ pateikia 
Komisijai statistinius duomenis, 
nesuteikiant galimybės nustatyti atskirų 
asmenų tapatybės, susijusius su 
informacijos iš nuosprendžių registrų, 
gautos per ECRIS-TCN ir ECRIS nuorodų 
sistemą, registravimu, saugojimu ir 
keitimusi, be kita ko, statistinius duomenis, 
susijusius su duomenų įrašais, prie kurių 
pridėta žyma pagal 5 straipsnio 1 dalies c 
punktą.

Komisija, Europos Parlamentas ir 
EDAPP tuos statistinius duomenis 
įvertina po pirmųjų metų, o vėliau – kas 
dvejus metus, siekdami įvertinti ECRIS-
TCN tikslų išplėtimo sienų valdymo srityje 
ir, konkrečiau, Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamento (ES) 2018/1240 4 
straipsnio a punkto nuostatų srityje, 
būtinumą ir proporcingumą.

Or. en
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Pagrindimas

Baudžiamosios teisenos sistemos tikslų išplėtimas sienų valdymo tikslais yra labai svarbus ir 
surinkti statistiniai duomenys, be kita ko, turėtų būti naudingi teisės aktų leidėjams vertinant 
jos būtinumą ir proporcingumą, kad jie prireikus galėtų imtis tinkamų taisomųjų priemonių.

Pakeitimas 95
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis Įrašų saugojimas ETIAS 
tikslais

31a straipsnis
Įrašų saugojimas sąveikumo su ETIAS 
tikslais

Or. en

Pakeitimas 96
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (ES) 2019/816
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnyje nurodyta atitikmenų lentelė 7a straipsnyje nurodyta atitikmenų lentelė

Šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti atitinkami ECRIS-TCN 
duomenys [bendroje TDS], su kuriais 
turėtų būti lyginami ETIAS duomenys
pavardė
ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)
vardas (-ai)
slapyvardis (-džiai) ir (arba) pravardė (-
ės)
gimimo data
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gimimo vieta (miestas ir šalis)
gimimo vieta (miestas ir šalis)
lytis
pilietybė arba pilietybės
pilietybė arba pilietybės
asmens kelionės ar tapatybės nustatymo 
dokumentų rūšis
asmens kelionės ar tapatybės nustatymo 
dokumentų numeriai
išdavusios institucijos pavadinimas

Or. en


