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Pozmeňujúci návrh 38
Cornelia Ernst

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v 
prvom čítaní;

1. zamieta návrh Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v 
prvom čítaní;

1. zamieta návrh Komisie;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Z dôvodov efektívnosti a s cieľom 
znížiť náklady by systém ETIAS mal v 
súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na rozvoj zdieľaného registra 
údajov o totožnosti opätovne použiť 
hardvérové a softvérové komponenty 
vyvinuté pre systém vstup/výstup (EES). 
Tento register používaný na uchovávanie 
alfanumerických údajov o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS a 

(6) Z dôvodov efektívnosti a s cieľom 
znížiť náklady by systém ETIAS mal 
v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 na rozvoj zdieľaného 
registra údajov o totožnosti opätovne 
použiť hardvérové a softvérové 
komponenty vyvinuté pre systém 
vstup/výstup (EES). Tento register 
používaný na uchovávanie 
alfanumerických údajov o totožnosti 
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štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup by 
sa mal vytvoriť tak, aby ho bolo možné 
rozšíriť s cieľom urobiť z neho v 
budúcnosti spoločný register údajov o 
totožnosti. V rovnakom duchu by sa mal 
vytvoriť nástroj, ktorý systému ETIAS 
umožní porovnávať jeho údaje s údajmi 
každého iného systému, do ktorých sa 
nahliada prostredníctvom jediného 
vyhľadávania, a to takým spôsobom, ktorý 
umožní, aby sa z neho v budúcnosti 
vyvinul európsky vyhľadávací portál.

žiadateľov uvedených v systéme ETIAS a 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup by 
sa mal vytvoriť tak, aby ho bolo možné 
rozšíriť s cieľom urobiť z neho v 
budúcnosti spoločný register údajov o 
totožnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Európsky vyhľadávací portál 
(ESP) zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 
umožní príslušným orgánom súbežne 
vyhľadávať vo východiskových systémoch 
a kombinované výsledky sa zobrazia na 
jednej obrazovke.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Na účely zabezpečenia úplného 
dosiahnutia cieľov systému ETIAS, ako aj 
cieľov Schengenského informačného 

(8) Na účely zabezpečenia úplného 
dosiahnutia cieľov systému ETIAS, ako aj 
cieľov Schengenského informačného 
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systému (SIS), je potrebné zahrnúť do 
rozsahu automatizovaného overovania 
novú kategóriu zápisov zavedenú v rámci 
nedávnej revízie SIS, a to zápisy o 
osobách, ktoré podliehajú zisťovacím 
kontrolám.

systému (SIS) je potrebné zahrnúť do 
rozsahu automatizovaného overovania 
nové kategórie zápisov zavedené v rámci 
nedávnej revízie SIS, a to zápis o osobách, 
ktoré podliehajú zisťovacím kontrolám, a 
zápis o neregulárnych migrantoch, na 
ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o 
návrate.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Fabienne Keller

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Informácie o tom istom štátnom 
príslušníkovi tretej krajiny mohli byť 
uložené v rozdielnych časových 
intervaloch a môžu mať preto iný 
charakter alebo kvalitu. Je dôležité, aby 
centrálna jednotka ETIAS a národné 
jednotky ETIAS skúmali tieto údaje 
súbežne, a nie jednotlivo, keď sa o to 
požiada.  Je obzvlášť dôležité, aby tieto 
jednotky vzali tieto údaje alebo ich 
absenciu do úvahy v prípade zápisu v 
systéme ECRIS-TCN. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/xxxx29[ECRIS-TCN] a v súlade so 
zámerom vyjadreným v nariadení (EÚ) 

(10) V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/xxxx2929 
[ECRIS-TCN] a v súlade so zámerom 
vyjadreným v nariadení (EÚ) 2018/1240 
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2018/1240 by systém ETIAS mal byť 
schopný overiť, či existujú zhody medzi 
údajmi v súboroch žiadostí v systéme 
ETIAS a údajmi Európskeho informačného 
systému registrov trestov pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín („ECRIS-TCN“) 
v spoločnom registri údajov o totožnosti 
(„CIR“), pokiaľ ide o to, ktoré členské 
štáty majú k dispozícii informácie o 
odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích 
krajín a osôb bez štátnej príslušnosti za 
trestný čin terorizmu alebo iný závažný 
trestný čin.

by systém ETIAS mal byť schopný overiť, 
či existujú zhody medzi údajmi v súboroch 
žiadostí v systéme ETIAS a údajmi 
Európskeho informačného systému 
registrov trestov pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín („ECRIS-TCN“) 
v spoločnom registri údajov o totožnosti 
(„CIR“), pokiaľ ide o to, ktoré členské 
štáty majú k dispozícii informácie 
o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích 
krajín a osôb bez štátnej príslušnosti za 
trestný čin terorizmu v predchádzajúcich 
20 rokoch alebo iný závažný trestný čin 
uvedený v prílohe k nariadeniu (EÚ) 
2018/140 v predchádzajúcich 10 rokoch, 
ak sa tieto trestné činy v rámci 
vnútroštátneho práva trestajú trestom 
odňatia slobody s hornou hranicou sadzby 
v dĺžke najmenej troch rokov alebo 
ochranným opatrením spojeným 
s obmedzením osobnej slobody v dĺžke 
najmenej troch rokov.

_________________ _________________
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) rrrr/xxx ... (Ú. v. EÚ L , , p. ).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) rrrr/xxx ... (Ú. v. EÚ L , , p. ).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa článku 73 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 Európska agentúra na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) zriadená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172630by 
mala byť zodpovedná za realizáciu fázy 
návrhu a vývoja informačného systému 
ETIAS.

(12) Podľa článku 73 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 Európska agentúra na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) zriadená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172630 by 
mala byť zodpovedná za realizáciu fázy 
návrhu a technického vývoja 
informačného systému ETIAS.
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_________________ _________________
30 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 
2018 o Agentúre Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 
1987/2006 a rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) 
č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, 
s. 99).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 
2018 o Agentúre Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 
1987/2006 a rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) 
č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, 
s. 99).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS 
zriadená v rámci Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s 
článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1240 má 
na účely plnenia svojich úloh, ktoré jej 
boli zverené nariadením (EÚ) 2018/1240, 
právo na prístup k príslušným údajom v 
systéme SIS a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch. V prípade tohto prístupu a 
vyhľadávania sa uplatňujú ustanovenia 
článku 50 ods. 4 až 8.

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh, ktorým sa ruší 
dočasný priamy prístup centrálnych alebo 
národných jednotiek do systémov, s ktorým 
sa pôvodne nepočítalo, sa uplatňuje na 
všetky príslušné časti návrhu.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
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Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch. V 
prípade tohto prístupu a vyhľadávania sa 
uplatňujú ustanovenia článku 50 ods. 4 až 
8.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
v režime určenom na čítanie a na 
vyhľadávanie v týchto údajoch. V prípade 
tohto prístupu a vyhľadávania sa uplatňujú 
ustanovenia článku 50 ods. 4 až 8 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch. V 
prípade tohto prístupu a vyhľadávania sa 
uplatňujú ustanovenia článku 50 ods. 4 až 
8.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
v režime určenom na čítanie a na 
vyhľadávanie v týchto údajoch. V prípade 
tohto prístupu a vyhľadávania sa uplatňujú 
ustanovenia článku 50 ods. 4 až 8 tohto 
nariadenia.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od uvedenia systému ETIAS do 
prevádzky, ako sa uvádza v článku 88 ods. 
1 nariadenia (EÚ) 2018/1240, je centrálny 
systém SIS prepojený s nástrojom 
uvedeným v článku 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 s cieľom umožniť 
automatizované spracovanie podľa 
uvedeného článku.

1. Od uvedenia systému ETIAS do 
prevádzky, ako sa uvádza v článku 88 ods. 
1 nariadenia (EÚ) 2018/1240, je centrálny 
systém SIS prepojený s portálom ESP 
s cieľom umožniť automatizované 
spracovanie podľa uvedeného článku.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1862
Článok 50b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na účely overení uvedených v 
článku 20 ods. 2 písm. a), d) a písm. m) 
bode ii) a článku 23 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 centrálny systém ETIAS 
využíva nástroj uvedený v článku 11 
uvedeného nariadenia na porovnanie 
údajov uvedených v článku 11 ods. 5 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 s údajmi v 
systéme SIS v súlade s článkom 11 ods. 8 
uvedeného nariadenia.

3. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. a), d) a písm. m) 
bode ii) a článku 23 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 centrálny systém ETIAS 
využíva portál ESP na porovnanie údajov 
uvedených v článku 11 ods. 5 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 s údajmi v systéme SIS 
v súlade s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na účely riadenia hraníc v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1240*.

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
o štátnych príslušníkoch tretích krajín 
alebo osobách bez štátnej príslušnosti 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na podporu cieľov nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1240* uvedených v jeho článku 4 
písm. a). Údaje uchovávané v registroch 
trestov členských štátov, a teda v systéme 
ECRIS-TCN, sa nesmú meniť ani 
rozširovať z dôvodu ich použitia na tento 
cieľ a ani v súvislosti s inými 
informačnými systémami EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na účely riadenia hraníc v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1240*.

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
o štátnych príslušníkoch tretích krajín 
alebo osobách bez štátnej príslušnosti 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na podporu cieľov nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1240* uvedených v jeho článku 4 
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písm. a). Údaje uchovávané v registroch 
trestov členských štátov, a teda v systéme 
ECRIS-TCN, sa nesmú meniť ani 
rozširovať z dôvodu ich použitia na tento 
cieľ a ani v súvislosti s inými 
informačnými systémami EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na účely riadenia hraníc v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1240*.

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na účely podpory cieľov podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1240, najmä pri posudzovaní, 
či by vstup žiadateľov uvedených v 
systéme ETIAS do Únie predstavoval pre 
ktorýkoľvek členský štát bezpečnostné 
riziko pre verejný poriadok, vnútornú 
bezpečnosť alebo medzinárodné vzťahy.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na účely riadenia hraníc v súlade s 

stanovujú podmienky, za ktorých môže 
centrálna jednotka ETIAS na účely 
systému ETIAS používať údaje zahrnuté 
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nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1240*.

do systému ECRIS-TCN na identifikáciu 
žiadosti, ktorá by mohla predstavovať 
bezpečnostné riziko pre schengenský 
priestor, v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240*.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na účely riadenia hraníc v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1240*.

stanovujú podmienky, za ktorých sa údaje 
o štátnych príslušníkoch tretích krajín 
alebo osobách bez štátnej príslušnosti 
zahrnuté do systému ECRIS-TCN môžu 
použiť na podporu cieľov článku 4 písm. 
a) nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1240*.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na účely 
identifikácie členského(-ých) štátu(-ov), v 
ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 
rozsudky vynesené, ako aj na účely 
riadenia hraníc [a uľahčenia a podpory 

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na účely 
identifikácie členského(-ých) štátu(-ov), 
v ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 
rozsudky vynesené, ako aj na účely 
uľahčenia a podpory správnej identifikácie 



AM\1214742SK.docx 13/35 PE658.804v01-00

SK

správnej identifikácie osôb]. osôb v súlade s týmto nariadením a 
nariadením (EÚ) 2019/818. Týmto 
nariadením sa podporujú aj ciele systému 
ETIAS, ktorými je zistiť, či by prítomnosť 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS 
na území členských štátov predstavovala 
bezpečnostné riziko pre verejný poriadok, 
vnútornú bezpečnosť alebo medzinárodné 
vzťahy ktoréhokoľvek z členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na účely 
identifikácie členského(-ých) štátu(-ov), v 
ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 
rozsudky vynesené, ako aj na účely 
riadenia hraníc [a uľahčenia a podpory 
správnej identifikácie osôb].

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, ako sa 
uvádza v prílohe k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1240, na účely identifikácie 
členského(-ých) štátu(-ov), v ktorom(-ých) 
boli tieto odsudzujúce rozsudky vynesené v 
predchádzajúcich 20 alebo 10 rokoch v 
závislosti od ich povahy, ako aj na účely 
tohto nariadenia uvedené v jeho článku 4 
písm. a).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na 
účely identifikácie členského(-ých) štátu(-
ov), v ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 
rozsudky vynesené, ako aj na účely 
riadenia hraníc [a uľahčenia a podpory 
správnej identifikácie osôb].

Toto nariadenie sa uplatňuje na účely 
identifikácie členských štátov, v ktorých 
boli odsudzujúce rozsudky, uvedené v 
prílohe k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240, 
vynesené za predchádzajúcich 20 alebo 10 
rokov v závislosti od ich povahy, ako aj na 
účely tohto nariadenia uvedené v jeho 
článku 4 písm. a).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na účely 
identifikácie členského(-ých) štátu(-ov), v 
ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 
rozsudky vynesené, ako aj na účely 
riadenia hraníc [a uľahčenia a podpory 
správnej identifikácie osôb].

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na účely 
identifikácie členského(-ých) štátu(-ov), 
v ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 
rozsudky vynesené, a uľahčenia a podpory 
správnej identifikácie osôb, ktoré 
predstavujú bezpečnostné riziko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na účely 
identifikácie členského(-ých) štátu(-ov), v 
ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 
rozsudky vynesené, ako aj na účely 
riadenia hraníc [a uľahčenia a podpory 
správnej identifikácie osôb].

Toto nariadenie sa uplatňuje na 
spracúvanie informácií o totožnosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení v členských štátoch, na účely 
identifikácie členského(-ých) štátu(-ov), 
v ktorom(-ých) boli tieto odsudzujúce 
rozsudky vynesené, ako aj na účely článku 
4 písm. a) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240*.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výnimkou článku 5 ods. 1 písm. b) bodu 
ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa 
uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí 
sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a 
ktorí boli odsúdení v členských štátoch.;

S výnimkou ustanovení týkajúcich sa 
podpory cieľov nariadenia (EÚ) 
2018/1240 a článku 5 ods. 1 písm. b) bodu 
ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa 
uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí 
sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny 
a ktorí boli odsúdení v členských štátoch.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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S výnimkou článku 5 ods. 1 písm. b) bodu 
ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa 
uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí 
sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a 
ktorí boli odsúdení v členských štátoch.;

S výnimkou ustanovení týkajúcich sa 
podpory cieľov nariadenia (EÚ) 
2018/1240 a článku 5 ods. 1 písm. b) bodu 
ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa 
uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí 
sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a 
ktorí boli odsúdení v členských štátoch.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výnimkou článku 5 ods. 1 písm. b) bodu 
ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa 
uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí 
sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a 
ktorí boli odsúdení v členských štátoch.;

S výnimkou ustanovení týkajúcich sa 
článku 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 
2018/1240 a článku 5 ods. 1 písm. b) bodu 
ii) sa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa 
uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích 
krajín, uplatňujú aj na občanov Únie, ktorí 
sú aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a 
ktorí boli odsúdení v členských štátoch.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ustanoveniami týkajúcimi sa plnenia 
cieľov článku 4 písm. a) nariadenia (EÚ) 
2018/1240 sa ďalej nemenia ani 
nerozširujú údaje o štátnych 
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príslušníkoch tretích krajín a osobách bez 
štátnej príslušnosti ani spôsoby 
spracúvania údajov stanovené v tomto 
nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) písmeno f) sa nahrádza takto: a) bod 6 sa nahrádza takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 3 – písmeno f)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „príslušné orgány“ sú ústredné 
orgány a orgány Únie (Eurojust, Europol, 
Európska prokuratúra, centrálna jednotka 
ETIAS zriadená v rámci Európskej 
agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž), 
ktoré majú oprávnenie na prístup do 
systému ECRIS-TCN a vyhľadávanie v 
ňom v súlade s týmto nariadením;;

f) 6. „príslušné orgány“ sú ústredné 
orgány (Eurojust, Europol, Európska 
prokuratúra a centrálna jednotka ETIAS 
zriadená v rámci Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž), ktoré majú 
oprávnenie na prístup do systému ECRIS-
TCN a vyhľadávanie v ňom v súlade 
s týmto nariadením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 3 – písmeno t) a u)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dopĺňajú sa tieto písmená: vypúšťa sa
„t) „trestný čin terorizmu“ je trestný čin, 
ktorý zodpovedá alebo je rovnocenný 
jednému z trestných činov uvedených v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541*;
u) „závažný trestný čin“ je čin, ktorý 
zodpovedá alebo je rovnocenný jednému z 
trestných činov uvedených v článku 2 ods. 
2 rámcového rozhodnutia Rady 
2002/584/SVV**, za ktorý možno na 
základe vnútroštátneho práva uložiť trest 
odňatia slobody alebo ochranné opatrenie 
s hornou hranicou najmenej tri roky;
_____________
* Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o 
boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).
** Rámcové rozhodnutie Rady 
2002/584/SVV z 13. júna 2002 o 
európskom zatykači a postupoch 
odovzdávania osôb medzi členskými 
štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1);“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 3 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

t) „trestný čin terorizmu“ je trestný vypúšťa sa
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čin, ktorý zodpovedá alebo je rovnocenný 
jednému z trestných činov uvedených v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541*;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 3 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

u) „závažný trestný čin“ je čin, ktorý 
zodpovedá alebo je rovnocenný jednému z 
trestných činov uvedených v článku 2 ods. 
2 rámcového rozhodnutia Rady 
2002/584/SVV**, za ktorý možno na 
základe vnútroštátneho práva uložiť trest 
odňatia slobody alebo ochranné opatrenie 
s hornou hranicou najmenej tri roky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadné označenie, ktoré uvádza, 
že dotknutá osoba bola odsúdená za trestný 
čin terorizmu alebo iný závažný trestný 
čin, pričom v takýchto prípadoch sa uvedie 
kód odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 
štátu(-ov).;

c) prípadné označenie, ktoré uvádza, 
že dotknutá osoba bola v predchádzajúcich 
20 rokoch odsúdená za trestný čin 
terorizmu alebo v predchádzajúcich 10 
rokoch za iný závažný trestný čin uvedený 
v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/1240, 
ak za takéto trestné činy možno podľa 
vnútroštátneho práva uložiť trest odňatia 
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slobody s hornou hranicou sadzby v dĺžke 
najmenej troch rokov alebo ochranné 
opatrenie spojené s obmedzením osobnej 
slobody v dĺžke najmenej troch rokov, 
pričom v takýchto prípadoch sa uvedie kód 
odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 
štátu(-ov).;

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 17 ods. 4 písm. a) a prílohy k nariadeniu 2018/1240 (ETIAS)

Pozmeňujúci návrh 71
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadné označenie, ktoré uvádza, 
že dotknutá osoba bola odsúdená za trestný 
čin terorizmu alebo iný závažný trestný 
čin, pričom v takýchto prípadoch sa uvedie 
kód odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 
štátu(-ov).;

c) prípadné označenie, ktoré uvádza 
že dotknutá osoba bola v predchádzajúcich 
20 rokoch odsúdená za trestný čin 
terorizmu alebo v predchádzajúcich 10 
rokoch za iný závažný trestný čin, ak 
za takéto trestné činy možno podľa 
vnútroštátneho práva uložiť trest odňatia 
slobody s hornou hranicou sadzby v dĺžke 
najmenej troch rokov alebo ochranné 
opatrenie spojené s obmedzením osobnej 
slobody v dĺžke najmenej troch rokov, ako 
sa uvádza v prílohe k nariadeniu (EÚ) 
2018/1240 (ETIAS), pričom v takýchto 
prípadoch sa uvedie kód odsudzujúceho(-
ich) členského(-ých) štátu(-ov).;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Cornelia Ernst
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadné označenie, ktoré uvádza, 
že dotknutá osoba bola odsúdená za trestný 
čin terorizmu alebo iný závažný trestný 
čin, pričom v takýchto prípadoch sa uvedie 
kód odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 
štátu(-ov).;

c) prípadné označenie, ktoré uvádza 
že dotknutá osoba bola v predchádzajúcich 
20 rokoch odsúdená za trestný čin 
terorizmu alebo v predchádzajúcich 10 
rokoch za iný závažný trestný čin, ak za 
takýto trestný čin možno podľa 
vnútroštátneho práva uložiť trest odňatia 
slobody alebo ochranné opatrenie spojené 
s obmedzením osobnej slobody s hornou 
sadzbou najmenej tri roky, ako sa uvádza 
v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/1240 
(ETIAS), pričom v takýchto prípadoch sa 
uvedie kód odsudzujúceho(-ich) 
členského(-ých) štátu(-ov).;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s logikou prílohy k nariadeniu ETIAS, v ktorej sa stanovuje časové obmedzenie 
relevantnosti údajov týkajúcich sa odsudzujúcich rozsudkov, a keďže členské štáty nemajú 
harmonizovaný systém pre lehoty uchovávania údajov vo svojich vnútroštátnych registroch 
trestov, je nevyhnutné zabezpečiť, aby overované trestné činy zodpovedali trestným činom 
požadovaným v prílohe a aby bolo dodržané zodpovedajúce časové obmedzenie.

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípadné označenie, ktoré uvádza, 
že dotknutá osoba bola odsúdená za trestný 
čin terorizmu alebo iný závažný trestný 
čin, pričom v takýchto prípadoch sa uvedie 
kód odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 

c) prípadné označenie, ktoré uvádza, 
že dotknutá osoba bola odsúdená za trestný 
čin terorizmu alebo akýkoľvek iný závažný 
trestný čin uvedený v prílohe k nariadeniu 
(EÚ) 2018/1240, za ktorý možno podľa 



PE658.804v01-00 22/35 AM\1214742SK.docx

SK

štátu(-ov).; vnútroštátneho práva uložiť trest odňatia 
slobody so sadzbou najmenej tri roky, 
pričom v takýchto prípadoch sa uvedie kód 
odsudzujúceho(-ich) členského(-ých) 
štátu(-ov).;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) označenia a kód odsudzujúceho(-
ich) členského(-ých) štátu(-ov) podľa 
odseku 1 písm. c) nesmú byť viditeľné pre 
iné orgány ako ústredný orgán 
odsudzujúceho členského štátu, ktorý 
zápis s označením vytvoril.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 5 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. [Register CIR obsahuje údaje 
uvedené v odseku 1 písm. b) a (c) a odseku 
2, ako aj nasledujúce údaje uvedené v 
odseku 1 písm. a): priezvisko; meno 
(mená); dátum narodenia; miesto narodenia 
(obec a štát); štátna príslušnosť alebo štátne 
príslušnosti; pohlavie; druh a číslo 
cestovného dokladu osoby, ako aj názov 
orgánu, ktorý ho vydal, a prípadné 

1a. Register CIR obsahuje údaje 
uvedené v odseku 1 písm. b) a c) a odseku 
2, ako aj nasledujúce údaje uvedené 
v odseku 1 písm. a): priezvisko; meno 
(mená); dátum narodenia; miesto narodenia 
(obec a štát); štátna príslušnosť alebo štátne 
príslušnosti; pohlavie; druh a číslo 
cestovného(-ých) dokladu(-ov) osoby, ako 
aj názov orgánu, ktorý ho (ich) vydal; 
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predchádzajúce mená, pseudonym 
(pseudonymy) a/alebo prezývku 
(prezývky) a v prípadoch uvedených v 
odseku 1 písm. c) kód odsudzujúceho 
členského štátu. Ostatné údaje v systéme 
ECRIS-TCN sú uchovávané v centrálnom 
systéme ECRIS-TCN.];

prípadné predchádzajúce mená, prípadný 
pseudonym (pseudonymy) a/alebo 
prezývku (prezývky), ak sú k dispozícii, 
druh a číslo cestovných dokladov alebo 
dokladov totožnosti osoby, názov orgánu, 
ktorý príslušné doklady vydal, 
a v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. 
c) kód odsudzujúceho členského štátu. 
Ostatné údaje v systéme ECRIS-TCN sú 
uchovávané v centrálnom systéme ECRIS-
TCN.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) v článku 7 sa odsek 5 nahrádza 
takto:

(5) v článku 7 sa odsek 7 nahrádza 
takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade pozitívnej lustrácie 
centrálny systém [alebo register CIR] 
automaticky poskytne príslušnému orgánu 
informácie o členských štátoch, ktoré majú 
k dispozícii informácie z registrov trestov o 
štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu 
so súvisiacimi referenčnými číslami 
uvedenými v článku 5 ods. 1 a všetkými 
zodpovedajúcimi informáciami o 

5. V prípade pozitívnej lustrácie 
centrálny systém [alebo register CIR] 
automaticky poskytne príslušnému orgánu 
informácie o členských štátoch, ktoré majú 
k dispozícii informácie z registrov trestov 
o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu 
so súvisiacimi referenčnými číslami 
uvedenými v článku 5 ods. 1 a všetkými 
zodpovedajúcimi informáciami 
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totožnosti. Tieto informácie o totožnosti sa 
využijú iba na účely overenia totožnosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. Výsledky vyhľadávania v 
centrálnom systéme možno použiť len na 
účely podania žiadosti podľa článku 6 
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV a 
žiadosti uvedenej v článku 16 ods. 4 tohto 
nariadenia, alebo na účely riadenia hraníc 
[a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].;

o totožnosti. Tieto informácie o totožnosti 
sa využijú iba na účely overenia totožnosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. Výsledky vyhľadávania 
v centrálnom systéme možno použiť len na 
účely podania žiadosti podľa článku 6 
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, 
a žiadosti uvedenej v článku 16 ods. 4 
tohto nariadenia, na účely uľahčenia 
a podpory správnej identifikácie osôb a tiež 
na podporu cieľa podľa nariadenia (EÚ) 
2018/1240, ktorým je stanovenie, či by 
prítomnosť žiadateľov uvedených v 
systéme ETIAS na území Únie 
predstavovala bezpečnostné riziko pre 
verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť 
alebo medzinárodné vzťahy 
ktoréhokoľvek členského štátu;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade pozitívnej lustrácie 
centrálny systém [alebo register CIR] 
automaticky poskytne príslušnému orgánu 
informácie o členských štátoch, ktoré majú 
k dispozícii informácie z registrov trestov o 
štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu 
so súvisiacimi referenčnými číslami 
uvedenými v článku 5 ods. 1 a všetkými 
zodpovedajúcimi informáciami o 
totožnosti. Tieto informácie o totožnosti sa 
využijú iba na účely overenia totožnosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. Výsledky vyhľadávania v 
centrálnom systéme možno použiť len na 
účely podania žiadosti podľa článku 6 
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV a 

5. V prípade pozitívnej lustrácie 
centrálny systém [alebo register CIR] 
automaticky poskytne príslušnému orgánu 
informácie o členských štátoch, ktoré majú 
k dispozícii informácie z registrov trestov o 
štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu 
so súvisiacimi referenčnými číslami 
uvedenými v článku 5 ods. 1 a všetkými 
zodpovedajúcimi informáciami o 
totožnosti. Tieto informácie o totožnosti sa 
využijú iba na účely overenia totožnosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. Výsledky vyhľadávania 
v centrálnom systéme možno použiť len na 
účely podania žiadosti podľa článku 6 
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, 
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žiadosti uvedenej v článku 16 ods. 4 tohto 
nariadenia, alebo na účely riadenia hraníc 
[a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].;

žiadosti uvedenej v článku 16 ods. 4 tohto 
nariadenia a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade pozitívnej lustrácie 
centrálny systém [alebo register CIR] 
automaticky poskytne príslušnému orgánu 
informácie o členských štátoch, ktoré majú 
k dispozícii informácie z registrov trestov o 
štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu 
so súvisiacimi referenčnými číslami 
uvedenými v článku 5 ods. 1 a všetkými 
zodpovedajúcimi informáciami o 
totožnosti. Tieto informácie o totožnosti sa 
využijú iba na účely overenia totožnosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. Výsledky vyhľadávania v 
centrálnom systéme možno použiť len na 
účely podania žiadosti podľa článku 6 
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV a 
žiadosti uvedenej v článku 16 ods. 4 tohto 
nariadenia, alebo na účely riadenia hraníc 
[a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].;

5. V prípade pozitívnej lustrácie 
centrálny systém [alebo register CIR] 
automaticky poskytne príslušnému orgánu 
informácie o členských štátoch, ktoré majú 
k dispozícii informácie z registrov trestov o 
štátnom príslušníkovi tretej krajiny, spolu 
so súvisiacimi referenčnými číslami 
uvedenými v článku 5 ods. 1 a všetkými 
zodpovedajúcimi informáciami o 
totožnosti. Tieto informácie o totožnosti sa 
využijú iba na účely overenia totožnosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. Výsledky vyhľadávania 
v centrálnom systéme možno použiť len na 
účely podania žiadosti podľa článku 6 
rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV 
a žiadosti uvedenej v článku 17 ods. 3 
tohto nariadenia alebo na účely podpory 
cieľov článku 4 písm. a) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1240;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k údajom v systéme ECRIS-TCN v 
[registri CIR] a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch. Prístup má však len k tým 
údajovým záznamom, do ktorých bolo 
vložené označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k údajom v systéme ECRIS-TCN 
v [registri CIR] a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch. Prístup má však len k tým 
údajovým záznamom, do ktorých bolo 
vložené označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia. Nemá 
prístup k údajovým záznamom o osobách 
s dvojitým občianstvom.

Or. en

Odôvodnenie

Osoby s dvojitým občianstvom nebudú zo svojej podstaty žiadať o povolenie v systéme ETIAS, 
keďže sú štátnymi príslušníkmi EÚ, a preto majú právo na voľný pohyb v EÚ. Nie je potrebné 
porovnávať povolenia v systéme ETIAS so záznamami údajov o osobách s dvojitým 
občianstvom, keďže to nemôže priniesť pozitívny výsledok. Dá sa to dosiahnuť označením 
alebo zablokovaním záznamových údajov o osobách s dvojitým občianstvom.

Pozmeňujúci návrh 81
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
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prístup k údajom v systéme ECRIS-TCN v 
[registri CIR] a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch. Prístup má však len k tým 
údajovým záznamom, do ktorých bolo 
vložené označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

prístup k údajom v systéme ECRIS-TCN 
v [registri CIR] a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch, a to v režime určenom na čítanie. 
Prístup má však len k tým údajovým 
záznamom, do ktorých bolo vložené 
označenie v súlade s článkom 5 ods. 1 
písm. c) tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 7a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s 
článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1240 má 
na účely plnenia svojich úloh, ktoré jej boli 
zverené nariadením (EÚ) 2018/1240, právo 
na prístup k údajom v systéme ECRIS-
TCN v [registri CIR] a na vyhľadávanie v 
týchto údajoch. Prístup má však len k tým 
údajovým záznamom, do ktorých bolo 
vložené označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

1. Centrálna jednotka ETIAS má 
v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na účely plnenia svojich úloh, 
ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) 
2018/1240, právo na prístup k údajom 
v systéme ECRIS-TCN v [registri CIR] 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch, a to v 
režime určenom na čítanie. Prístup má 
však len k tým údajovým záznamom, do 
ktorých bolo vložené označenie v súlade s 
článkom 5 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po uplynutí obdobia uchovávania 2. Po uplynutí obdobia uchovávania 
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údajov uvedeného v odseku 1 ústredný 
orgán odsudzujúceho členského štátu 
vymaže z centrálneho systému [a registra 
CIR] údajové záznamy vrátane odtlačkov 
prstov, podôb tváre alebo označení 
uvedených v článku 5 ods. 1 písm. c). Ak 
sú údaje týkajúce sa odsúdenia za trestný 
čin terorizmu alebo inú formu závažného 
trestného činu, ako sa uvádza v článku 5 
ods. 1 písm. c), z vnútroštátneho registra 
trestov vymazané, ale informácie o 
odsúdení tej istej osoby v iných veciach sú 
uchované, z údajového záznamu sa 
odstráni len označenie uvedené v článku 5 
ods. 1 písm. c). K tomuto vymazaniu 
dôjde, pokiaľ možno, automaticky, v 
každom prípade však najneskôr jeden 
mesiac po uplynutí obdobia uchovávania 
údajov.;

údajov uvedeného v odseku 1 ústredný 
orgán odsudzujúceho členského štátu 
vymaže z centrálneho systému [a registra 
CIR] údajové záznamy vrátane odtlačkov 
prstov, podôb tváre alebo označení 
uvedených v článku 5 ods. 1 písm. c). Keď 
sa z vnútroštátneho registra trestov 
vymazávajú údaje týkajúce sa odsúdenia za 
teroristický trestný čin alebo iné závažné 
trestné činy, ako sa uvádza v prílohe k 
nariadeniu (EÚ) 2018/1240, ale 
informácie o odsúdení tej istej osoby v 
iných veciach sa ponechávajú, z 
údajového záznamu sa odstráni len 
označenie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. 
c). Vymazanie sa, pokiaľ možno, 
uskutočňuje automaticky, v každom 
prípade však najneskôr jeden týždeň po 
uplynutí obdobia uchovávania údajov.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po uplynutí obdobia uchovávania 
údajov uvedeného v odseku 1 ústredný 
orgán odsudzujúceho členského štátu 
vymaže z centrálneho systému [a registra 
CIR] údajové záznamy vrátane odtlačkov 
prstov, podôb tváre alebo označení 
uvedených v článku 5 ods. 1 písm. c). Ak 
sú údaje týkajúce sa odsúdenia za trestný 
čin terorizmu alebo inú formu závažného 
trestného činu, ako sa uvádza v článku 5 
ods. 1 písm. c), z vnútroštátneho registra 
trestov vymazané, ale informácie o 
odsúdení tej istej osoby v iných veciach sú 
uchované, z údajového záznamu sa 
odstráni len označenie uvedené v článku 5 
ods. 1 písm. c). K tomuto vymazaniu 

2. Po uplynutí obdobia uchovávania 
údajov uvedeného v odseku 1 ústredný 
orgán odsudzujúceho členského štátu 
vymaže z centrálneho systému [a registra 
CIR] údajové záznamy vrátane odtlačkov 
prstov, podôb tváre alebo označení 
uvedených v článku 5 ods. 1 písm. c). Ak 
sú údaje týkajúce sa odsúdenia za trestný 
čin terorizmu alebo inú formu závažného 
trestného činu, ako sa uvádza v článku 5 
ods. 1 písm. c), z vnútroštátneho registra 
trestov vymazané, ale informácie 
o odsúdení tej istej osoby v iných veciach 
sú uchované, z údajového záznamu sa 
odstráni len označenie uvedené v článku 5 
ods. 1 písm. c). Vymazanie sa, pokiaľ 
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dôjde, pokiaľ možno, automaticky, v 
každom prípade však najneskôr jeden 
mesiac po uplynutí obdobia uchovávania 
údajov.;

možno, zvyčajne uskutočňuje automaticky, 
v každom prípade však najneskôr jeden 
týždeň po uplynutí obdobia uchovávania 
údajov.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) v článku 22 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

(8) v článku 24 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členských štátov, 
ktoré majú k dispozícii informácie z 
registrov trestov o štátnych príslušníkoch 
tretích krajín, ako aj na účely riadenia 
hraníc [a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].;

1.  Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členského(-ých) 
štátu(-ov), ktorý(-é) má(-jú) k dispozícii 
informácie z registrov trestov o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, a na 
uľahčenie a podporu správnej 
identifikácie osôb a podporu cieľov 
ETIAS, ktorými je zisťovanie, či by 
prítomnosť žiadateľov vedených v 
systéme ETIAS na území Únie 
predstavovala bezpečnostné riziko pre 
verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť 
alebo medzinárodné vzťahy 
ktoréhokoľvek členského štátu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členských štátov, 
ktoré majú k dispozícii informácie z 
registrov trestov o štátnych príslušníkoch 
tretích krajín, ako aj na účely riadenia 
hraníc [a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].;

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členského(-ých) 
štátu(-ov), ktorý(-é) má(-jú) k dispozícii 
informácie z registrov trestov o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, a na podporu 
cieľov článku 4 písm. a) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1240;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členských štátov, 
ktoré majú k dispozícii informácie z 
registrov trestov o štátnych príslušníkoch 
tretích krajín, ako aj na účely riadenia 
hraníc [a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].;

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členského(-ých) 
štátu(-ov), ktorý(-é) má(-jú) k dispozícii 
informácie z registrov trestov o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, a na 
uľahčenie a podporu správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN na účely systému ETIAS.;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členských štátov, 
ktoré majú k dispozícii informácie z 
registrov trestov o štátnych príslušníkoch 
tretích krajín, ako aj na účely riadenia 
hraníc [a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].;

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členského(-ých) 
štátu(-ov), ktorý(-é) má(-jú) k dispozícii 
informácie z registrov trestov o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, a na podporu 
cieľov nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240, ako 
sa uvádza v jeho článku 4 písm. a);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členských štátov, 
ktoré majú k dispozícii informácie z 
registrov trestov o štátnych príslušníkoch 
tretích krajín, ako aj na účely riadenia 
hraníc [a uľahčenia a podpory správnej 
identifikácie osôb vedených v systéme 
ECRIS-TCN].;

1. Údaje vložené do centrálneho 
systému [a registra CIR] sa spracúvajú iba 
na účely identifikácie členského(-ých) 
štátu(-ov), ktorý(-é) má(-jú) k dispozícii 
informácie z registrov trestov o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, a na podporu 
cieľov nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240, ako 
sa uvádza v jeho článku 4 písm. a);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) v článku 30 ods. 4 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

(9) v článku 32 ods. 3 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 30 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA predkladá Komisii 
každý mesiac štatistiky, ktoré neumožňujú 
identifikáciu jednotlivcov a ktoré sa týkajú 
zaznamenávania, uchovávania a výmeny 
informácií získaných z registrov trestov 
prostredníctvom systému ECRIS-TCN a 
referenčného vykonávania systému ECRIS, 
a to aj o údajových záznamoch, ktoré 
obsahujú označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c).

Agentúra eu-LISA predkladá Komisii 
každý mesiac štatistiky, ktoré neumožňujú 
identifikáciu jednotlivcov a ktoré sa týkajú 
zaznamenávania, uchovávania a výmeny 
informácií získaných z registrov trestov 
prostredníctvom systému ECRIS-TCN 
a referenčného vykonávania systému 
ECRIS, a to aj o údajových záznamoch, 
ktoré obsahujú označenie v súlade 
s článkom 5 ods. 1 písm. c).

Komisia a Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov (EDPS) posúdia tieto 
štatistiky po prvom roku a potom každé 
dva roky, aby vyhodnotili nevyhnutnosť a 
primeranosť rozšírenia cieľov systému 
ECRIS-TCN aj do oblasti riadenia hraníc 
a konkrétnejšie ustanovenia článku 4 
písm. a) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240. 
Hodnotiace správy sa postúpia 
Európskemu parlamentu a Rade a 
zverejnia sa.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 30 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA predkladá Komisii 
každý mesiac štatistiky, ktoré neumožňujú 
identifikáciu jednotlivcov a ktoré sa týkajú 
zaznamenávania, uchovávania a výmeny 
informácií získaných z registrov trestov 
prostredníctvom systému ECRIS-TCN a 
referenčného vykonávania systému ECRIS, 
a to aj o údajových záznamoch, ktoré 
obsahujú označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c).

Agentúra eu-LISA predkladá Komisii 
každý mesiac štatistiky, ktoré neumožňujú 
identifikáciu jednotlivcov a ktoré sa týkajú 
zaznamenávania, uchovávania a výmeny 
informácií získaných z registrov trestov 
prostredníctvom systému ECRIS-TCN a 
referenčného vykonávania systému ECRIS, 
a to aj o údajových záznamoch, ktoré 
obsahujú označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c). Agentúra eu-LISA zaručí, 
aby na základe týchto štatistík nebolo 
možné identifikovať jednotlivcov. 
Komisia, Európsky parlament a Európsky 
dozorný úradník pre ochranu údajov 
(EDPS) posúdia tieto štatistiky po prvom 
roku a potom každé dva roky, aby 
vyhodnotili nevyhnutnosť a primeranosť 
rozšírenia cieľov systému ECRIS-TCN na 
ustanovenia článku 4 písm. a) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1240.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 30 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Agentúra eu-LISA predkladá Komisii 
každý mesiac štatistiky, ktoré neumožňujú 
identifikáciu jednotlivcov a ktoré sa týkajú 
zaznamenávania, uchovávania a výmeny 
informácií získaných z registrov trestov 
prostredníctvom systému ECRIS-TCN a 
referenčného vykonávania systému ECRIS, 
a to aj o údajových záznamoch, ktoré 
obsahujú označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c).

Agentúra eu-LISA predkladá Komisii 
každý mesiac štatistiky, ktoré neumožňujú 
identifikáciu jednotlivcov a ktoré sa týkajú 
zaznamenávania, uchovávania a výmeny 
informácií získaných z registrov trestov 
prostredníctvom systému ECRIS-TCN a 
referenčného vykonávania systému ECRIS, 
a to aj o údajových záznamoch, ktoré 
obsahujú označenie v súlade s článkom 5 
ods. 1 písm. c).

Komisia, Európsky parlament a Európsky 
dozorný úradník pre ochranu údajov 
(EDPS) posúdia tieto štatistiky po prvom 
roku a potom každé dva roky, aby 
vyhodnotili nevyhnutnosť a primeranosť 
rozšírenia cieľov systému ECRIS-TCN do 
oblasti riadenia hraníc a konkrétnejšie 
ustanovenia článku 4 písm. a) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1240.

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie cieľov systému trestného súdnictva do oblasti riadenia hraníc má mimoriadny 
význam a zozbierané štatistické údaje by mali okrem iného slúžiť spoluzákonodarcom pri 
posudzovaní jeho nevyhnutnosti a primeranosti a v prípade potreby by im umožnili prijať 
primerané nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 95
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Článok 31 ods. 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a Vedenie záznamov na účely 
systému ETIAS

Článok 31a
Vedenie záznamov na účely 
interoperability so systémom ETIAS

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Petar Vitanov, Maria Grapini, Isabel Santos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) 2019/816
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tabuľka zhôd uvedených v článku 7a Tabuľka zhôd podľa článku 7a

Zodpovedajúce údaje v systéme ECRIS-
TCN uvedené v článku 5 ods. 1 tohto 
nariadenia v [registri CIR], na základe 
ktorých by sa mali kontrolovať údaje 
v systéme ETIAS
priezvisko;
predchádzajúce meno (mená);
meno (mená)
pseudonym (pseudonymy) a/alebo 
prezývka (prezývky)
dátum narodenia
miesto narodenia (obec a štát)
miesto narodenia (obec a štát)
pohlavie
štátna príslušnosť alebo štátne 
príslušnosti
štátna príslušnosť alebo štátne 
príslušnosti
druh cestovných dokladov alebo dokladov 
totožnosti osoby
počet cestovných dokladov alebo dokladov 
totožnosti osoby
názov vydávajúceho orgánu

Or. en


