
AM\1214742PL.docx PE658.804v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2019/0001(COD)

2.10.2020

POPRAWKI
38 - 96
Projekt sprawozdania
Jeroen Lenaers
(PE643.218v01-00)

Ustanowienie warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE 
oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1862 i rozporządzenia (UE) yyyy/xxx 
[ECRIS-TCN]

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))



PE658.804v01-00 2/38 AM\1214742PL.docx

PL

AM_Com_LegReport



AM\1214742PL.docx 3/38 PE658.804v01-00

PL

Poprawka 38
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. en

Poprawka 39
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia efektywności 
oraz zmniejszenia kosztów w ramach 
ETIAS należy – zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 – 
wykorzystać sprzęt i oprogramowanie 
opracowane na potrzeby systemu 
wjazdu/wyjazdu („EES”) w celu 
opracowania współdzielonego 
repozytorium danych umożliwiających 

(6) W celu zapewnienia efektywności 
oraz zmniejszenia kosztów w ramach 
ETIAS należy – zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 – 
wykorzystać sprzęt i oprogramowanie 
opracowane na potrzeby systemu 
wjazdu/wyjazdu („EES”) w celu 
opracowania współdzielonego 
repozytorium danych umożliwiających 
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identyfikację. Repozytorium używane do 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES, 
powinno zostać opracowane w taki sposób, 
aby w przyszłości możliwe było jego 
rozszerzenie i przekształcenie we wspólne 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację. W tym samym duchu 
narzędzie, które ma zostać ustanowione 
w celu umożliwienia porównywania 
danych ETIAS z danymi poszczególnych 
innych systemów w ramach jednego 
zapytania, należy opracować w taki 
sposób, aby możliwe było przekształcenie 
go w europejski portal wyszukiwania.

identyfikację. Repozytorium używane do 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES, 
powinno zostać opracowane w taki sposób, 
aby w przyszłości możliwe było jego 
rozszerzenie i przekształcenie we wspólne 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Europejski portal wyszukiwania 
ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/817 umożliwi właściwym organom 
jednoczesne wysyłanie zapytań do 
systemów bazowych, a połączone wyniki 
zostaną wyświetlone na jednym ekranie.

Or. en

Poprawka 42
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Do zapewnienia pełnej realizacji 
celów ETIAS, jak również do spełnienia 
celów systemu informacyjnego Schengen 
(„SIS”), niezbędne jest dodanie do zakresu 
zautomatyzowanej weryfikacji nowej 
kategorii wpisów wprowadzonej w ramach 
ostatniej zmiany SIS, a mianowicie 
wpisów dotyczących osób, które podlegają 
rozpytaniu kontrolnemu.

(8) Do zapewnienia pełnej realizacji 
celów ETIAS, jak również do spełnienia 
celów systemu informacyjnego Schengen 
(„SIS”), niezbędne jest dodanie do zakresu 
zautomatyzowanej weryfikacji nowych 
kategorii wpisów wprowadzonych 
w ramach ostatniej zmiany SIS, 
a mianowicie wpisów dotyczących osób, 
które podlegają rozpytaniu kontrolnemu, 
oraz wpisów dotyczących nielegalnych 
migrantów, którzy podlegają decyzji 
nakazującej powrót.

Or. en

Poprawka 43
Fabienne Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Istnieje możliwość, że informacje 
na temat tego samego obywatela państwa 
trzeciego były przechowywane w różnych 
odstępach czasowych i w związku z tym 
mogą mieć różny charakter lub jakość. 
Ważne jest, aby jednostka centralna 
ETIAS i jednostki krajowe ETIAS 
analizowały te dane jednocześnie, a nie 
osobno, po wpłynięciu stosownego 
wniosku. W szczególności ważne jest, by 
jednostki uwzględniały te dane lub ich 
brak w przypadku wpisu do ECRIS-TCN.

Or. fr

Poprawka 44
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/xxxx29 [ECRIS-TCN] oraz zgodnie 
z zamiarem wyrażonym w rozporządzeniu 
(UE) 2018/1240 ETIAS powinien mieć 
możliwość sprawdzenia, czy istnieją 
powiązania między danymi w plikach 
wniosków ETIAS a europejskim systemem 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych dotyczących obywateli państw 
trzecich („ECRIS-TCN”) do wspólnego 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację („CIR”), w odniesieniu do 
których państwa członkowskie posiadają 
informacje o wyrokach skazujących 
wydanych wobec obywateli państw 
trzecich i bezpaństwowców za 
przestępstwo terrorystyczne lub inne 
poważne przestępstwo.

(10) Zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/xxxx29 [ECRIS-TCN] oraz zgodnie 
z zamiarem wyrażonym w rozporządzeniu 
(UE) 2018/1240 ETIAS powinien mieć 
możliwość sprawdzenia, czy istnieją 
powiązania między danymi w plikach 
wniosków ETIAS a europejskim systemem 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych dotyczących obywateli państw 
trzecich („ECRIS-TCN”) do wspólnego 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację („CIR”), w odniesieniu do 
których państwa członkowskie posiadają 
informacje o wyrokach skazujących 
wydanych wobec obywateli państw 
trzecich i bezpaństwowców za 
przestępstwo terrorystyczne popełnione w 
ciągu ostatnich 20 lat lub inne poważne 
przestępstwo wymienione w załączniku do 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
popełnione w ciągu ostatnich 10 lat, jeżeli 
zgodnie z prawem krajowym przestępstwa 
te podlegają karze pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 
trzy lata, lub środkowi zabezpieczającemu 
polegającemu na pozbawieniu wolności, 
którego górna granica wynosi co najmniej 
trzy lata.

_________________ _________________
29 [Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) yyyy/xx  
….(Dz.U. L z , s. )]

29 [Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) yyyy/xx  
….(Dz.U. L z , s. )]

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z art. 73 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240 za etap projektowania 
i rozwoju systemu informacyjnego ETIAS 
powinna odpowiadać Europejska Agencja 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („eu-
LISA”), ustanowiona rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/172630.

(12) Zgodnie z art. 73 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240 za etap projektowania 
i technicznego rozwoju systemu 
informacyjnego ETIAS powinna 
odpowiadać Europejska Agencja ds. 
Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („eu-
LISA”), ustanowiona rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/172630.

_________________ _________________
30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 
i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz 
uchylenia rozporządzenia (UE) 
nr 1077/2011, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, 
s. 99.

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 
i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz 
uchylenia rozporządzenia (UE) 
nr 1077/2011, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, 
s. 99.

Or. en

Poprawka 46
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1862
Artykuł 50 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 

skreśla się
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powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania. W odniesieniu do 
takiego dostępu i przeszukiwania stosuje 
się art. 50 ust. 4–8 niniejszego 
rozporządzenia.

(Niniejsza poprawka, polegająca na 
skreśleniu przepisu o bezpośrednim 
tymczasowym dostępie do systemów dla 
jednostek centralnych lub krajowych, dla 
których pierwotnie nie przewidziano 
takiego dostępu, ma zastosowanie do 
wszystkich odpowiednich części wniosku.)

Or. en

Poprawka 47
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1862
Artykuł 50 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania. W odniesieniu do 
takiego dostępu i przeszukiwania stosuje 
się art. 50 ust. 4–8 niniejszego 
rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych, w formacie 
wyłącznie do odczytu (read-only), 
zawartych w SIS i ich przeszukiwania. 
W odniesieniu do takiego dostępu 
i przeszukiwania stosuje się art. 50 ust. 4–8 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 48
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1862
Artykuł 50 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania. W odniesieniu do 
takiego dostępu i przeszukiwania stosuje 
się art. 50 ust. 4–8 niniejszego 
rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych, w formacie 
wyłącznie do odczytu (read-only), 
zawartych w SIS i ich przeszukiwania. 
W odniesieniu do takiego dostępu 
i przeszukiwania stosuje się art. 50 ust. 4–8 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1862
Artykuł 50 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od początku funkcjonowania 
ETIAS, jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny SIS jest połączony z narzędziem, 
o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240, w celu umożliwienia 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w tym artykule.

1. Od początku funkcjonowania 
ETIAS, jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny SIS jest połączony z europejskim 
portalem wyszukiwania w celu 
umożliwienia automatycznego 
przetwarzania, o którym mowa w tym 
artykule.

Or. en
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Poprawka 50
Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1862
Artykuł 50 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów weryfikacji, o których 
mowa w art. 20 ust. 2 lit. a), lit. d) i lit. m) 
ppkt (i) oraz art. 23 rozporządzenia (UE) 
2018/1240, system centralny ETIAS 
korzysta z narzędzia, o którym mowa 
w art. 11 tego rozporządzenia, aby 
porównać dane, o których mowa w art. 11 
ust. 5 rozporządzenia 2018/1240, z danymi 
zawartymi w SIS, zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

3. Do celów weryfikacji, o których 
mowa w art. 20 ust. 2 lit. a), lit. d) i lit. m) 
ppkt (i) oraz art. 23 rozporządzenia (UE) 
2018/1240, system centralny ETIAS 
korzysta z europejskiego portalu 
wyszukiwania, aby porównać dane, 
o których mowa w art. 11 ust. 5 
rozporządzenia 2018/1240, z danymi 
zawartymi w SIS, zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 51
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN do 
celów zarządzania granicami zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240*.

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN 
dotyczących obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców do wsparcia celów 
wymienionych w art. 4 lit. 
a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240*. 
Dane przechowywane w rejestrach 
karnych państw członkowskich, a tym 
samym w ECRIS-TCN, nie mogą być 
modyfikowane ani rozszerzane na 
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potrzeby udzielania pomocy w tym celu, 
ani na podstawie innych systemów 
informacyjnych UE.

Or. en

Poprawka 52
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN do 
celów zarządzania granicami zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240*.

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN 
dotyczących obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców do wsparcia celów 
wymienionych w art. 4 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1240*. Dane 
przechowywane w rejestrach karnych 
państw członkowskich, a tym samym w 
ECRIS-TCN, nie mogą być modyfikowane 
ani rozszerzane na potrzeby udzielania 
pomocy w tym celu, ani na podstawie 
innych systemów informacyjnych UE.

Or. en

Poprawka 53
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN do 

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN do 
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celów zarządzania granicami zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240*.

wsparcia celów określonych w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1240, w szczególności 
przy ocenie, czy wjazd wnioskodawców 
ETIAS do Unii stwarzałby zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
wewnętrznego lub stosunków 
międzynarodowych któregokolwiek z 
państw członkowskich.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN do 
celów zarządzania granicami zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240*.

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN przez 
jednostkę centralną ETIAS do 
identyfikowania, do celów ETIAS, 
wniosków, które mogą stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa strefy 
Schengen, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1240*.

Or. en

Poprawka 55
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN do 
celów zarządzania granicami zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240*.

określa warunki wykorzystywania danych 
zawartych w systemie ECRIS-TCN 
dotyczących obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców do wsparcia celów 
określonych w art. 4 lit. a) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1240*.

Or. en

Poprawka 56
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, do celów 
identyfikacji państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, w których takie 
wyroki skazujące wydano, a także na 
potrzeby zarządzania granicami [oraz 
ułatwienia i wspierania prawidłowej 
identyfikacji osób].

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, do celów 
identyfikacji państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, w których takie 
wyroki skazujące wydano, a także w celu 
ułatwienia i wspierania prawidłowej 
identyfikacji osób zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz rozporządzeniem 
(UE) 2019/818. Niniejsze rozporządzenie 
wspiera również cele ETIAS polegające 
na ustaleniu, czy obecność 
wnioskodawców ETIAS na terytorium 
państw członkowskich stwarzałaby 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa wewnętrznego lub 
stosunków międzynarodowych 
któregokolwiek z państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 57
Patrick Breyer
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, do celów 
identyfikacji państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, w których takie 
wyroki skazujące wydano, a także na 
potrzeby zarządzania granicami [oraz 
ułatwienia i wspierania prawidłowej 
identyfikacji osób].

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, określonych 
w załączniku do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1240, do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw 
członkowskich, w których takie wyroki 
skazujące wydano w ciągu ostatnich 20 
lub 10 lat, w zależności od ich 
charakteru, także do celów tego 
rozporządzenia wymienionych w art. 4 lit. 
a).

Or. en

Poprawka 58
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, do celów 
identyfikacji państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, w których takie 
wyroki skazujące wydano, a także na 
potrzeby zarządzania granicami [oraz 
ułatwienia i wspierania prawidłowej 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw 
członkowskich, w których w ciągu 
ostatnich 20 lub 10 lat wydano wyroki 
skazujące, w zależności od ich charakteru, 
określone w załączniku do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1240, a także do celów tego 
rozporządzenia wymienionych w art. 4 lit. 
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identyfikacji osób]. a).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, do celów 
identyfikacji państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, w których takie 
wyroki skazujące wydano, a także na 
potrzeby zarządzania granicami [oraz 
ułatwienia i wspierania prawidłowej 
identyfikacji osób].

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, do celów 
identyfikacji państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, w których takie 
wyroki skazujące wydano, oraz w celu 
ułatwienia i wspierania prawidłowej 
identyfikacji osób stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 60
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, do celów 
identyfikacji państwa członkowskiego lub 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania informacji dotyczących 
tożsamości obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich, do celów 
identyfikacji państwa członkowskiego lub 
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państw członkowskich, w których takie 
wyroki skazujące wydano, a także na 
potrzeby zarządzania granicami [oraz 
ułatwienia i wspierania prawidłowej 
identyfikacji osób].

państw członkowskich, w których takie 
wyroki skazujące wydano, a także do 
celów określonych w art. 4 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240*.

Or. en

Poprawka 61
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) 
przepisy niniejszego rozporządzenia 
mające zastosowanie do obywateli państw 
trzecich mają także zastosowanie do 
obywateli Unii, którzy posiadają również 
obywatelstwo państwa trzeciego 
i podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich.

Z wyjątkiem przepisów odnoszących się do 
wsparcia celów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1240 i art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) 
przepisy niniejszego rozporządzenia 
mające zastosowanie do obywateli państw 
trzecich mają także zastosowanie do 
obywateli Unii, którzy posiadają również 
obywatelstwo państwa trzeciego 
i podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 62
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) 
przepisy niniejszego rozporządzenia 

Z wyjątkiem przepisów odnoszących się do 
wsparcia celów rozporządzenia (UE) 
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mające zastosowanie do obywateli państw 
trzecich mają także zastosowanie do 
obywateli Unii, którzy posiadają również 
obywatelstwo państwa trzeciego 
i podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich.

2018/1240 i art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) 
przepisy niniejszego rozporządzenia 
mające zastosowanie do obywateli państw 
trzecich mają także zastosowanie do 
obywateli Unii, którzy posiadają również 
obywatelstwo państwa trzeciego 
i podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 63
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) 
przepisy niniejszego rozporządzenia 
mające zastosowanie do obywateli państw 
trzecich mają także zastosowanie do 
obywateli Unii, którzy posiadają również 
obywatelstwo państwa trzeciego 
i podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich.

Z wyjątkiem przepisów odnoszących się do 
art. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 i 
art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) przepisy 
niniejszego rozporządzenia mające 
zastosowanie do obywateli państw trzecich 
mają także zastosowanie do obywateli 
Unii, którzy posiadają również 
obywatelstwo państwa trzeciego 
i podlegają wyrokom skazującym 
w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 64
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Przepisy odnoszące się do osiągnięcia 
celów, o których mowa w art. 4 lit. a) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, nie mogą 
wprowadzać dalszych zmian ani 
rozszerzać zakresu danych dotyczących 
obywateli państw trzecich i 
bezpaństwowców oraz zasad 
przetwarzania danych określonych w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 65
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) lit. f) otrzymuje brzmienie: a) punkt 6 otrzymuje brzmienie:

Or. en

Poprawka 66
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „właściwe organy” oznaczają 
organy centralne i organy Unii (Eurojust, 
Europol, Prokuraturę Europejską, 
jednostkę centralną ETIAS utworzoną 
w ramach Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej) posiadające 
kompetencje do uzyskania dostępu do 
systemu ECRIS-TCN lub przeszukiwania 
tego systemu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

f) 6) „właściwe organy” oznaczają 
organy centralne i Eurojust, Europol, 
Prokuraturę Europejską oraz jednostkę 
centralną ETIAS utworzoną w ramach 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej, posiadające kompetencje 
do uzyskania dostępu do systemu ECRIS-
TCN lub przeszukiwania tego systemu 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
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Or. en

Poprawka 67
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 3 – litery t i u

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się litery w brzmieniu: skreśla się
„t) »przestępstwa terrorystyczne« 
oznaczają przestępstwa odpowiadające lub 
równoważne jednemu z przestępstw, 
o których mowa w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/541*;
u) »poważne przestępstwo« oznacza 
przestępstwo odpowiadające lub 
równoważne jednemu z przestępstw, 
o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW**, jeżeli 
zgodnie z prawem krajowym podlega ono 
karze pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności na okres co 
najmniej trzech lat.
_____________
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 
2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i 
zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 
88 z 31.3.2017, s. 6)
** Decyzja ramowa Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 
2002 r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi (Dz.U. 
L 190 z 18.7.2002, s. 1).”;

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 3 – litera t

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają przestępstwa odpowiadające lub 
równoważne jednemu z przestępstw, 
o których mowa w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/541*;

skreśla się

Or. en

Poprawka 69
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 3 – litera u

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

u) „poważne przestępstwo” oznacza 
przestępstwo odpowiadające lub 
równoważne jednemu z przestępstw, 
o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW**, jeżeli 
zgodnie z prawem krajowym podlega ono 
karze pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności na okres co 
najmniej trzech lat.

skreśla się

Or. en

Poprawka 70
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach, 
oznaczenie wskazujące, że dana osoba 
została skazana za przestępstwo 
terrorystyczne lub inne poważne 
przestępstwo, a w takich przypadkach kod 
skazującego państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich.

c) w stosownych przypadkach, 
oznaczenie wskazujące,że dana osoba 
została skazana za przestępstwo 
terrorystyczne w ciągu ostatnich 20 lat lub 
inne poważne przestępstwo wymienione w 
załączniku do rozporządzenia (UE) 
2018/1240 w ciągu ostatnich 10 lat,  jeżeli 
zgodnie z prawem krajowym przestępstwa 
te podlegają karze pozbawienia wolności 
lub środkowi zabezpieczającemu 
polegającemu na pozbawieniu wolności, 
których maksymalny okres wynosi co 
najmniej trzy lata; w takich przypadkach 
podaje się również kod skazującego 
państwa członkowskiego lub skazujących 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 4 lit. a) rozporządzenia 2018/1240 (ETIAS) i załącznikiem do tego 
rozporządzenia.

Poprawka 71
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach, 
oznaczenie wskazujące, że dana osoba 
została skazana za przestępstwo 
terrorystyczne lub inne poważne 

c) w stosownych przypadkach, 
oznaczenie wskazujące, że dana osoba 
została skazana za przestępstwo 
terrorystyczne w ciągu ostatnich 20 lat lub 
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przestępstwo, a w takich przypadkach kod 
skazującego państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich.

za inne poważne przestępstwo w ciągu 
ostatnich 10 lat, jeżeli zgodnie z prawem 
krajowym przestępstwa te podlegają karze 
pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności, których 
maksymalny okres wynosi co najmniej 
trzy lata, jak określono w załączniku do 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 (ETIAS); 
w takich przypadkach podaje się również 
kod skazującego państwa członkowskiego 
lub skazujących państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 72
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach, 
oznaczenie wskazujące, że dana osoba 
została skazana za przestępstwo 
terrorystyczne lub inne poważne 
przestępstwo, a w takich przypadkach kod 
skazującego państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich.

c) w stosownych przypadkach, 
oznaczenie wskazujące, że dana osoba 
została skazana za przestępstwo 
terrorystyczne w ciągu ostatnich 20 lat lub 
za inne poważne przestępstwo w ciągu 
ostatnich 10 lat, jeżeli zgodnie z prawem 
krajowym przestępstwa te podlegają karze 
pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności, których 
maksymalny okres wynosi co najmniej 
trzy lata, jak określono w załączniku do 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 (ETIAS); 
w takich przypadkach podaje się również 
kod skazującego państwa członkowskiego 
lub skazujących państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z logiką załącznika do rozporządzenia ETIAS, w którym przewiduje się ograniczenia 
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czasowe dla przydatności danych dotyczących wyroków skazujących, a także ze względu na 
fakt, że państwa członkowskie nie posiadają zharmonizowanego systemu określającego okresy 
przechowywania danych w krajowych rejestrach karnych, zasadnicze znaczenie ma 
zapewnienie, by sprawdzane przestępstwa odpowiadały przestępstwom, o które wnioskowano 
w załączniku, oraz zapewnienie odpowiednich ograniczeń czasowych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach, 
oznaczenie wskazujące, że dana osoba 
została skazana za przestępstwo 
terrorystyczne lub inne poważne 
przestępstwo, a w takich przypadkach kod 
skazującego państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich.

c) w stosownych przypadkach, 
oznaczenie wskazujące, że dana osoba 
została skazana za przestępstwo 
terrorystyczne lub jakiekolwiek inne 
poważne przestępstwo wyszczególnione w 
załączniku do rozporządzenia (UE) 
2018/1240, które zgodnie z prawem 
krajowym podlega karze obejmującej 
środek zabezpieczający polegający na 
pozbawieniu wolności na okres co 
najmniej trzech lat; w takich przypadkach 
podaje się również kod skazującego 
państwa członkowskiego lub skazujących 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 74
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) znaczniki i kod skazującego 
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państwa członkowskiego lub skazujących 
państw członkowskich, o których mowa w 
ust. 1 lit. c), nie są widoczne dla 
jakiegokolwiek organu innego niż organ 
centralny skazującego państwa 
członkowskiego, który stworzył opatrzony 
znacznikiem rekord.

Or. en

Poprawka 75
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 5 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. [CIR zawiera dane, o których 
mowa w ust. 1 lit. b) i c) oraz w ust. 2, a 
także następujące dane, o których mowa w 
ust. 1 lit. a): nazwisko (nazwisko rodowe); 
imię (imiona) (imiona nadane); data 
urodzenia; miejsce urodzenia (miejscowość 
i państwo): obywatelstwo lub 
obywatelstwa; płeć; rodzaj i numer 
dokumentu lub dokumentów podróży danej 
osoby, jak również nazwa organu 
wydającego ten dokument lub te 
dokumenty oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzednie imiona i 
nazwiska, pseudonimy lub przydomki, a 
także, w przypadkach, o których mowa w 
ust. 1 lit. c), kod skazującego państwa 
członkowskiego. Pozostałe dane ECRIS-
TCN przechowuje się w systemie 
centralnym ECRIS-TCN.]

1a. CIR zawiera dane, o których mowa 
w ust. 1 lit. b) i c) oraz w ust. 2, a także 
następujące dane, o których mowa w ust. 1 
lit. a): nazwisko (nazwisko rodowe); imię 
(imiona) (imiona nadane); data urodzenia; 
miejsce urodzenia (miejscowość 
i państwo): obywatelstwo lub 
obywatelstwa; płeć; rodzaj i numer 
dokumentu lub dokumentów podróży danej 
osoby, jak również nazwa organu 
wydającego ten dokument lub te 
dokumenty oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzednie imiona i 
nazwiska, pseudonimy lub przydomki, 
jeżeli istnieją, rodzaj i numer dokumentów 
podróży danej osoby lub dokumentów 
identyfikacyjnych danej osoby, nazwę 
organu wydającego, a także, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. 
c), kod skazującego państwa 
członkowskiego. Pozostałe dane ECRIS-
TCN przechowuje się w systemie 
centralnym ECRIS-TCN.

Or. en
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Poprawka 76
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. art. 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Or. en

Poprawka 77
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku trafienia system 
centralny [lub CIR] automatycznie 
przekazuje właściwemu organowi 
informacje na temat państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące danego obywatela 
państwa trzeciego, wraz z powiązanymi 
numerami referencyjnymi, o których mowa 
w art. 5 ust. 1, oraz wszelkimi 
powiązanymi informacjami dotyczącymi 
tożsamości. Takie informacje dotyczące 
tożsamości są wykorzystywane wyłącznie 
do celów weryfikacji tożsamości danego 
obywatela państwa trzeciego. Wynik 
przeszukiwania systemu centralnego może 
być wykorzystywany wyłącznie do celów 
złożenia wniosku zgodnie z art. 6 decyzji 
ramowej 2009/315/WSiSW, wniosku, 
o którym mowa w art. 16 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia, lub na potrzeby 
zarządzania granicami [oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN].

5. W przypadku trafienia system 
centralny [lub CIR] automatycznie 
przekazuje właściwemu organowi 
informacje na temat państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące danego obywatela 
państwa trzeciego, wraz z powiązanymi 
numerami referencyjnymi, o których mowa 
w art. 5 ust. 1, oraz wszelkimi 
powiązanymi informacjami dotyczącymi 
tożsamości. Takie informacje dotyczące 
tożsamości są wykorzystywane wyłącznie 
do celów weryfikacji tożsamości danego 
obywatela państwa trzeciego. Wynik 
przeszukiwania systemu centralnego może 
być wykorzystywany wyłącznie do celów 
złożenia wniosku zgodnie z art. 6 decyzji 
ramowej 2009/315/WSiSW, wniosku, 
o którym mowa w art. 16 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia, na potrzeby ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób oraz z zamiarem 
wsparcia celu, o którym mowa w 
rozporządzeniu (UE) 2018/1240, 
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polegającego na ustaleniu, czy obecność 
wnioskodawców ETIAS na terytorium 
Unii stwarzałaby zagrożenie dla 
bezpieczeństwa porządku publicznego, 
bezpieczeństwa wewnętrznego lub 
stosunków międzynarodowych 
któregokolwiek z państw członkowskich.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku trafienia system 
centralny [lub CIR] automatycznie 
przekazuje właściwemu organowi 
informacje na temat państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące danego obywatela 
państwa trzeciego, wraz z powiązanymi 
numerami referencyjnymi, o których mowa 
w art. 5 ust. 1, oraz wszelkimi 
powiązanymi informacjami dotyczącymi 
tożsamości. Takie informacje dotyczące 
tożsamości są wykorzystywane wyłącznie 
do celów weryfikacji tożsamości danego 
obywatela państwa trzeciego. Wynik 
przeszukiwania systemu centralnego może 
być wykorzystywany wyłącznie do celów 
złożenia wniosku zgodnie z art. 6 decyzji 
ramowej 2009/315/WSiSW, wniosku, 
o którym mowa w art. 16 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia, lub na potrzeby 
zarządzania granicami [oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN].

5. W przypadku trafienia system 
centralny [lub CIR] automatycznie 
przekazuje właściwemu organowi 
informacje na temat państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące danego obywatela 
państwa trzeciego, wraz z powiązanymi 
numerami referencyjnymi, o których mowa 
w art. 5 ust. 1, oraz wszelkimi 
powiązanymi informacjami dotyczącymi 
tożsamości. Takie informacje dotyczące 
tożsamości są wykorzystywane wyłącznie 
do celów weryfikacji tożsamości danego 
obywatela państwa trzeciego. Wynik 
przeszukiwania systemu centralnego może 
być wykorzystywany wyłącznie do celów 
złożenia wniosku zgodnie z art. 6 decyzji 
ramowej 2009/315/WSiSW, wniosku, 
o którym mowa w art. 16 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia, oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN.
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Or. en

Poprawka 79
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku trafienia system 
centralny [lub CIR] automatycznie 
przekazuje właściwemu organowi 
informacje na temat państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące danego obywatela 
państwa trzeciego, wraz z powiązanymi 
numerami referencyjnymi, o których mowa 
w art. 5 ust. 1, oraz wszelkimi 
powiązanymi informacjami dotyczącymi 
tożsamości. Takie informacje dotyczące 
tożsamości są wykorzystywane wyłącznie 
do celów weryfikacji tożsamości danego 
obywatela państwa trzeciego. Wynik 
przeszukiwania systemu centralnego może 
być wykorzystywany wyłącznie do celów 
złożenia wniosku zgodnie z art. 6 decyzji 
ramowej 2009/315/WSiSW, wniosku, 
o którym mowa w art. 16 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia, lub na potrzeby 
zarządzania granicami [oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN].

5. W przypadku trafienia system 
centralny [lub CIR] automatycznie 
przekazuje właściwemu organowi 
informacje na temat państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące danego obywatela 
państwa trzeciego, wraz z powiązanymi 
numerami referencyjnymi, o których mowa 
w art. 5 ust. 1, oraz wszelkimi 
powiązanymi informacjami dotyczącymi 
tożsamości. Takie informacje dotyczące 
tożsamości są wykorzystywane wyłącznie 
do celów weryfikacji tożsamości danego 
obywatela państwa trzeciego. Wynik 
przeszukiwania systemu centralnego może 
być wykorzystywany wyłącznie do celów 
złożenia wniosku zgodnie z art. 6 decyzji 
ramowej 2009/315/WSiSW, wniosku, 
o którym mowa w art. 17 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia, lub na potrzeby wsparcia 
celów określonych w art. 4 lit. 
a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240.

Or. en

Poprawka 80
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
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Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 7 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych ECRIS-TCN 
zawartych w [CIR] i ich przeszukiwania. 
Ma ona jednak dostęp wyłącznie do 
rekordów danych, do których dodano 
oznaczenie zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) 
niniejszego rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych ECRIS-TCN 
zawartych w [CIR] i ich przeszukiwania. 
Ma ona jednak dostęp wyłącznie do 
rekordów danych, do których dodano 
oznaczenie zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) 
niniejszego rozporządzenia. Jednostka nie 
ma dostępu do rejestrów danych osób 
posiadających podwójne obywatelstwo.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby posiadające podwójne obywatelstwo z definicji nie będą ubiegać się o zezwolenie 
ETIAS, ponieważ są obywatelami UE, a zatem korzystają z prawa do swobodnego 
przemieszczania się w UE. Porównywanie zezwoleń ETIAS z danymi dotyczącymi osób 
posiadających podwójne obywatelstwo nie jest konieczne, ponieważ domyślnie nie 
wygenerują one trafienia. Skutek ten można uzyskać przez zaznaczenie lub zablokowanie 
rekordów danych dotyczących osób posiadających podwójne obywatelstwo.

Poprawka 81
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 7 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 



AM\1214742PL.docx 29/38 PE658.804v01-00

PL

posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych ECRIS-TCN 
zawartych w [CIR] i ich przeszukiwania. 
Ma ona jednak dostęp wyłącznie do 
rekordów danych, do których dodano 
oznaczenie zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) 
niniejszego rozporządzenia.

posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych ECRIS-TCN, 
w formacie wyłącznie do odczytu (read-
only), zawartych w [CIR] i ich 
przeszukiwania. Ma ona jednak dostęp 
wyłącznie do rekordów danych, do których 
dodano oznaczenie zgodnie z art. 5 ust. 1 
lit. c) niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 82
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 7 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych ECRIS-TCN 
zawartych w [CIR] i ich przeszukiwania. 
Ma ona jednak dostęp wyłącznie do 
rekordów danych, do których dodano 
oznaczenie zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) 
niniejszego rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS na 
mocy art. 7 rozporządzenia (UE) 
2018/1240 posiada, do celów 
wykonywania zadań powierzonych jej 
rozporządzeniem (UE) 2018/1240, prawo 
dostępu do odpowiednich danych ECRIS-
TCN, w formacie wyłącznie do odczytu 
(read-only), zawartych w CIR i ich 
przeszukiwania. Ma ona jednak dostęp 
wyłącznie do rekordów danych, do których 
dodano oznaczenie zgodnie z art. 5 ust. 1 
lit. c) niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 83
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) 2019/816
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Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po upływie okresu przechowywania 
danych, o którym mowa w ust. 1, organ 
centralny skazującego państwa 
członkowskiego usuwa z systemu 
centralnego [i CIR] rekord danych, w tym 
wszelkie odciski palców, wizerunki twarzy 
lub oznaczenia, o których mowa w art. 5 
ust. 1 lit. c). W przypadkach, w których 
dane dotyczące skazania za przestępstwo 
terrorystyczne lub inną formę poważnego 
przestępstwa, o których mowa w art. 5 
ust. 1 lit. c), usuwa się z krajowego rejestru 
karnego, ale przechowuje się informacje 
dotyczące innych wyroków skazujących tej 
samej osoby, usuwa się z rekordu danych 
jedynie oznaczenie, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. c). Usunięcie odbywa się 
w miarę możliwości automatycznie, 
a w każdym razie nie później niż miesiąc 
po upływie okresu przechowywania 
danych.

2. Po upływie okresu przechowywania 
danych, o którym mowa w ust. 1, organ 
centralny skazującego państwa 
członkowskiego usuwa z systemu 
centralnego [i CIR] rekord danych, w tym 
wszelkie odciski palców, wizerunki twarzy 
lub oznaczenia, o których mowa w art. 5 
ust. 1 lit. c). W przypadkach, w których 
dane dotyczące skazania za przestępstwo 
terrorystyczne lub inne poważne 
przestępstwa wymienione w załączniku do 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, usuwa się 
z krajowego rejestru karnego, ale 
przechowuje się informacje dotyczące 
innych wyroków skazujących tej samej 
osoby, usuwa się z rekordu danych jedynie 
oznaczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
lit. c). Usunięcie odbywa się w miarę 
możliwości w zautomatyzowany sposób, 
a w każdym razie nie później niż tydzień 
po upływie okresu przechowywania 
danych.

Or. en

Poprawka 84
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po upływie okresu przechowywania 
danych, o którym mowa w ust. 1, organ 
centralny skazującego państwa 
członkowskiego usuwa z systemu 
centralnego [i CIR] rekord danych, w tym 
wszelkie odciski palców, wizerunki twarzy 
lub oznaczenia, o których mowa w art. 5 
ust. 1 lit. c). W przypadkach, w których 

2. Po upływie okresu przechowywania 
danych, o którym mowa w ust. 1, organ 
centralny skazującego państwa 
członkowskiego usuwa z systemu 
centralnego [i CIR] rekord danych, w tym 
wszelkie odciski palców, wizerunki twarzy 
lub oznaczenia, o których mowa w art. 5 
ust. 1 lit. c). W przypadkach, w których 
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dane dotyczące skazania za przestępstwo 
terrorystyczne lub inną formę poważnego 
przestępstwa, o których mowa w art. 5 
ust. 1 lit. c), usuwa się z krajowego rejestru 
karnego, ale przechowuje się informacje 
dotyczące innych wyroków skazujących tej 
samej osoby, usuwa się z rekordu danych 
jedynie oznaczenie, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. c). Usunięcie odbywa się 
w miarę możliwości automatycznie, 
a w każdym razie nie później niż miesiąc 
po upływie okresu przechowywania 
danych.

dane dotyczące skazania za przestępstwo 
terrorystyczne lub inną formę poważnego 
przestępstwa, o których mowa w art. 5 
ust. 1 lit. c), usuwa się z krajowego rejestru 
karnego, ale przechowuje się informacje 
dotyczące innych wyroków skazujących tej 
samej osoby, usuwa się z rekordu danych 
jedynie oznaczenie, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. c). Usunięcie odbywa się 
co do zasady i w miarę możliwości w 
zautomatyzowany sposób, a w każdym 
razie nie później niż tydzień po upływie 
okresu przechowywania danych.

Or. en

Poprawka 85
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 8) art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Or. en

Poprawka 86
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane zawarte w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby 

1. Dane zawarte w systemie 
centralnym i CIR są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby 
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zarządzania granicami [oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN].

ułatwiania i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób oraz na potrzeby 
wsparcia celów ETIAS polegających na 
ustaleniu, czy obecność wnioskodawców 
ETIAS terytorium Unii stwarzałaby 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa wewnętrznego lub 
stosunków międzynarodowych 
któregokolwiek z państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 87
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane zawarte w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby 
zarządzania granicami [oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN].

1. Dane obecne w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby wsparcia 
celów określonych w art. 4 lit. 
a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 22 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane zawarte w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby 
zarządzania granicami [oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN].

1. Dane zawarte w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich oraz ułatwiania i wspomagania w 
prawidłowej identyfikacji osób 
zarejestrowanych w systemie ECRIS-TCN 
do celów ETIAS.

Or. en

Poprawka 89
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane zawarte w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby 
zarządzania granicami [oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN].

1. Dane obecne w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby wsparcia 
celów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 
wymienionych w art. 4 lit. a) tego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 90
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane zawarte w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby 
zarządzania granicami [oraz ułatwiania 
i wspomagania w prawidłowej 
identyfikacji osób zarejestrowanych 
w systemie ECRIS-TCN].

1. Dane obecne w systemie 
centralnym [i CIR] są przetwarzane 
wyłącznie do celów identyfikacji państwa 
członkowskiego lub państw członkowskich 
posiadających informacje z rejestrów 
karnych dotyczące obywateli państw 
trzecich, jak również na potrzeby wsparcia 
celów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 
wymienionych w art. 4 lit. a) tego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 91
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) art. 30 ust. 4 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

9) art. 32 ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

Or. en

Poprawka 92
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co miesiąc eu-LISA przedkłada Komisji Co miesiąc eu-LISA przedkłada Komisji 
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statystyki, niepozwalające na indywidualną 
identyfikację, dotyczące rejestrowania, 
przechowywania i wymiany informacji 
pobranych z rejestrów karnych za 
pośrednictwem systemu ECRIS-TCN 
i oprogramowania wzorcowego ECRIS, 
w tym na temat rekordów danych 
zawierających oznaczenie zgodnie z art. 5 
ust. 1 lit. c).

statystyki, niepozwalające na indywidualną 
identyfikację, dotyczące rejestrowania, 
przechowywania i wymiany informacji 
pobranych z rejestrów karnych za 
pośrednictwem systemu ECRIS-TCN 
i oprogramowania wzorcowego ECRIS, 
w tym na temat rekordów danych 
zawierających oznaczenie zgodnie z art. 5 
ust. 1 lit. c).

Po pierwszym roku Komisja i EIOD 
poddają te statystyki ocenie, powtarzanej 
następnie co dwa lata, aby ocenić 
konieczność i proporcjonalność 
rozszerzenia celów ECRIS-TCN o 
zarządzanie granicami; w szczególności 
dotyczy to przepisów art. 4 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240. 
Sprawozdania z oceny są przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i 
podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 93
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co miesiąc eu-LISA przedkłada Komisji 
statystyki, niepozwalające na indywidualną 
identyfikację, dotyczące rejestrowania, 
przechowywania i wymiany informacji 
pobranych z rejestrów karnych za 
pośrednictwem systemu ECRIS-TCN 
i oprogramowania wzorcowego ECRIS, 
w tym na temat rekordów danych 
zawierających oznaczenie zgodnie z art. 5 
ust. 1 lit. c).

Co miesiąc eu-LISA przedkłada Komisji 
statystyki, niepozwalające na indywidualną 
identyfikację, dotyczące rejestrowania, 
przechowywania i wymiany informacji 
pobranych z rejestrów karnych za 
pośrednictwem systemu ECRIS-TCN 
i oprogramowania wzorcowego ECRIS, 
w tym na temat rekordów danych 
zawierających oznaczenie zgodnie z art. 5 
ust. 1 lit. c). eu-Lisa zapewnia, by 
identyfikacja poszczególnych osób na 
podstawie tych statystyk nie była możliwa.
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Po pierwszym roku Komisja, Parlament 
Europejski i EIOD poddają te statystyki 
ocenie, powtarzanej następnie co dwa 
lata, aby ocenić konieczność i 
proporcjonalność rozszerzenia celów 
ECRIS-TCN o zarządzanie granicami; w 
szczególności dotyczy to przepisów art. 4 
lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240.

Or. en

Poprawka 94
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 30 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co miesiąc eu-LISA przedkłada Komisji 
statystyki, niepozwalające na indywidualną 
identyfikację, dotyczące rejestrowania, 
przechowywania i wymiany informacji 
pobranych z rejestrów karnych za 
pośrednictwem systemu ECRIS-TCN 
i oprogramowania wzorcowego ECRIS, 
w tym na temat rekordów danych 
zawierających oznaczenie zgodnie z art. 5 
ust. 1 lit. c).

Co miesiąc eu-LISA przedkłada Komisji 
statystyki, niepozwalające na indywidualną 
identyfikację, dotyczące rejestrowania, 
przechowywania i wymiany informacji 
pobranych z rejestrów karnych za 
pośrednictwem systemu ECRIS-TCN 
i oprogramowania wzorcowego ECRIS, 
w tym na temat rekordów danych 
zawierających oznaczenie zgodnie z art. 5 
ust. 1 lit. c).

Po pierwszym roku Komisja, Parlament 
Europejski i EIOD poddają te statystyki 
ocenie, powtarzanej następnie co dwa 
lata, aby ocenić konieczność i 
proporcjonalność rozszerzenia celów 
ECRIS-TCN o zarządzanie granicami; w 
szczególności dotyczy to przepisów art. 4 
lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozszerzenie celów systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych o cele 
zarządzania granicami jest niezwykle istotne, a zebrane statystyki powinny między innymi 
służyć współprawodawcom do oceny konieczności i proporcjonalności rozszerzenia, 
umożliwiając im podjęcie, w razie potrzeby, odpowiednich środków naprawczych.

Poprawka 95
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a
Prowadzenie rejestrów do celów ETIAS

Artykuł 31a
Prowadzenie rejestrów do celów 
interoperacyjności z ETIAS

Or. en

Poprawka 96
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tabela odpowiedników, o której mowa 
w art. 7a

Tabela odpowiedników, o której mowa 
w art. 7a

Odpowiednie dane ECRIS-TCN zawarte 
w [CIR] określone w art. 5 pkt 1 
niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu 
do których należy sprawdzić dane ETIAS
nazwisko (nazwisko rodowe)
poprzednie imię i nazwisko (imiona i 
nazwiska)
imię (imiona) [imię (imiona) nadane]
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pseudonimy lub przydomki
data urodzenia
miejsce urodzenia (miejscowość 
i państwo)
miejsce urodzenia (miejscowość 
i państwo)
płeć
obywatelstwo lub obywatelstwa
obywatelstwo lub obywatelstwa
rodzaj dokumentów podróży lub 
dokumentów identyfikacyjnych
rodzaj dokumentów podróży lub 
dokumentów identyfikacyjnych
nazwa organu wydającego

Or. en


