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Predlog spremembe 38
Cornelia Ernst

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, 
kakor je določeno v nadaljevanju;

1. zavrne predlog Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 39
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, 
kakor je določeno v nadaljevanju;

1. zavrne predlog Komisije;

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi povečali učinkovitost in 
zmanjšali stroške, bi bilo treba pri sistemu 
ETIAS, kot je določeno v členu 6(3) 
Uredbe (EU) 2018/1240, ponovno 
uporabiti komponente strojne in 
programske opreme, razvite za sistem 
vstopa/izstopa (SVI), pri razvoju skupnega 
odložišča podatkov o identiteti. To 
odložišče, ki se uporablja za hrambo 

(6) Da bi povečali učinkovitost in 
zmanjšali stroške, bi bilo treba pri sistemu 
ETIAS, kot je določeno v členu 6(3) 
Uredbe (EU) 2018/1240, ponovno 
uporabiti komponente strojne in 
programske opreme, razvite za sistem 
vstopa/izstopa (SVI), pri razvoju skupnega 
odložišča podatkov o identiteti. To 
odložišče, ki se uporablja za hrambo 
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alfanumeričnih podatkov o identiteti tako 
prosilcev ETIAS kot državljanov tretjih 
držav, registriranih v SVI, bi bilo treba 
razviti tako, da bi ga bilo v prihodnosti 
mogoče razširiti na skupno odložišče 
podatkov o identiteti. Podobno bi bilo 
orodje, ki bi bilo potrebno, da bi sistemu 
ETIAS omogočalo primerjavo podatkov s 
podatki posameznih drugih sistemov z eno 
samo poizvedbo, treba razviti tako, da bi 
lahko v prihodnosti postalo evropski 
iskalni portal.

alfanumeričnih podatkov o identiteti tako 
prosilcev ETIAS kot državljanov tretjih 
držav, registriranih v SVI, bi bilo treba 
razviti tako, da bi ga bilo v prihodnosti 
mogoče razširiti na skupno odložišče 
podatkov o identiteti.

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropski iskalni portal (ESP), 
ustanovljen z Uredbo (EU) št. 2019/817 
Evropskega parlamenta in Sveta, bo 
pristojnim organom omogočal sočasno 
iskanje po vključenih sistemih, na 
enotnem zaslonu pa bodo prikazani 
skupni rezultati.

Or. en

Predlog spremembe 42
Jorge Buxadé Villalba

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev popolnega 
doseganja ciljev ETIAS je treba poleg 
nadaljnje okrepitve ciljev schengenskega 

(8) Za zagotovitev popolnega 
doseganja ciljev ETIAS je treba poleg 
nadaljnje okrepitve ciljev schengenskega 
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informacijskega sistema (SIS) v področje 
uporabe avtomatiziranih preverjanj 
vključiti novo kategorijo razpisa ukrepa, ki 
je bila uvedena po nedavni reviziji SIS, tj. 
razpis ukrepa za osebe, pri katerih je treba 
izvesti poizvedovalne kontrole.

informacijskega sistema (SIS) v področje 
uporabe avtomatiziranih preverjanj 
vključiti novi kategorij razpisa ukrepa, ki 
so bile uvedene po nedavni reviziji SIS, in 
sicer razpis ukrepa za osebe, pri katerih je 
treba izvesti poizvedovalne kontrole, in 
razpis ukrepa za migrante z neurejenim 
statusom, ki jim je bila izdana odločba o 
vrnitvi.

Or. en

Predlog spremembe 43
Fabienne Keller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Informacije o državljanu tretje 
države so se morda shranile v različnih 
časovnih obdobjih in se zato lahko 
razlikujejo glede na vrsto ali kakovost. 
Zato je pomembno, da centralna enota 
ETIAS in nacionalne enote ETIAS te 
podatke preučijo sočasno in ne ločeno, 
kadar se zahtevajo. Zlasti je to 
pomembno, da enote v primeru razpisa 
ukrepa ECRIS-TCN upoštevajo te 
podatke oziroma to, da jih ni.

Or. fr

Predlog spremembe 44
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo (EU) 2018/xxxx 
Evropskega parlamenta in Sveta29[ECRIS-
TCN] ter namero, izraženo v Uredbi (EU) 

(10) V skladu z Uredbo (EU) 2018/xxxx 
Evropskega parlamenta in Sveta29 [ECRIS-
TCN] ter namero, izraženo v Uredbi (EU) 
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2018/1240, bi moral imeti sistem ETIAS 
možnost preverjanja ujemanja med podatki 
iz dosjejev prosilcev v ETIAS in podatki iz 
evropskega informacijskega sistema 
kazenskih evidenc za državljane tretjih 
držav (ECRIS-TCN) v skupnem odložišču 
podatkov o identiteti (CIR) glede tega, 
katere države članice imajo informacije o 
obsodbah državljanov tretjih držav in oseb 
brez državljanstva zaradi terorističnega 
kaznivega dejanja ali drugega hudega 
kaznivega dejanja.

2018/1240, bi moral imeti sistem ETIAS 
možnost preverjanja ujemanja med podatki 
iz dosjejev prosilcev v ETIAS in podatki iz 
evropskega informacijskega sistema 
kazenskih evidenc za državljane tretjih 
držav (ECRIS-TCN) v skupnem odložišču 
podatkov o identiteti (CIR) glede tega, 
katere države članice imajo informacije o 
obsodbah državljanov tretjih držav in oseb 
brez državljanstva zaradi terorističnega 
kaznivega dejanja v preteklih 20 letih ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, 
navedenega v Prilogi k Uredbi (EU) 
2018/1240 v preteklih 10 letih, če se ta 
kazniva dejanja po nacionalnem pravu 
kaznujejo z zaporno kaznijo ali odvzemom 
prostosti z najvišjo zagroženo kaznijo 
najmanj treh let.

_________________ _________________
29 Uredba (EU) yyyy/xxxx Evropskega 
parlamenta in Sveta … (UL L , , str. ).

29 Uredba (EU) yyyy/xxxx Evropskega 
parlamenta in Sveta … (UL L , , str. ).

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s členom 73 Uredbe (EU) 
2018/1240 bi morala biti za zasnovo in 
razvoj informacijskega sistema ETIAS 
odgovorna Evropska agencija za 
operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja 
svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem 
besedilu: eu-LISA), ustanovljena z Uredbo 
(EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in 
Sveta30.

(12) V skladu s členom 73 Uredbe (EU) 
2018/1240 bi morala biti za zasnovo in 
tehnični razvoj informacijskega sistema 
ETIAS odgovorna Evropska agencija za 
operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja 
svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem 
besedilu: eu-LISA), ustanovljena z Uredbo 
(EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in 
Sveta30.

_________________ _________________
30 Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega 30 Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 
2018 o Agenciji Evropske unije za 
operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja 
svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in 
Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 
(UL L 295, 21.11.2018, str. 99).

parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 
2018 o Agenciji Evropske unije za 
operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja 
svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in 
Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 
(UL L 295, 21.11.2018, str. 99).

Or. en

Predlog spremembe 46
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50 (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije 
za mejno in obalno stražo v skladu s 
členom 7 Uredbe (EU) 2018/1240, ima za 
namene opravljanja nalog, ki so ji 
dodeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, 
pravico do dostopa do ustreznih podatkov, 
vnesenih v SIS, in iskanja po njih. Za ta 
dostop in iskanje se uporablja člen 50(4) 
do (8) te uredbe.

Črtano

(Ta predlog spremembe, s katerim se črta 
začasni neposredni dostop do sistema za 
centralno enoto ali nacionalne enote, za 
katere pristop prvotno ni bil predviden, se 
uporablja za vse ustrezne dele predloga). 

Or. en

Predlog spremembe 47
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50 (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih. Za ta dostop in 
iskanje se uporablja člen 50(4) do (8) te 
uredbe.

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih v načinu „samo za 
branje“. Za ta dostop in iskanje se 
uporablja člen 50(4) do (8) te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 48
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih. Za ta dostop in 
iskanje se uporablja člen 50(4) do (8) te 
uredbe.

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih v načinu „samo za 
branje“. Za ta dostop in iskanje se 
uporablja člen 50(4) do (8) te uredbe.

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od začetka delovanja ETIAS, kot je 
določeno v členu 88(1) Uredbe (EU) 
2018/1240, se centralni sistem SIS poveže 
z orodjem iz člena 11 Uredbe (EU) 
2018/1240, da se omogoči avtomatizirana 
obdelava iz navedenega člena.

1. Od začetka delovanja ETIAS, kot je 
določeno v členu 88(1) Uredbe (EU) 
2018/1240, se centralni sistem SIS poveže 
z evropskim iskalnim portalom, da se 
omogoči avtomatizirana obdelava iz 
navedenega člena.

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene preverjanj iz člena 
20(2)(a), (d) in (m)(i) ter člena 23 Uredbe 
(EU) 2018/1240 centralni sistem ETIAS 
uporablja orodje iz člena 11 navedene 
uredbe za primerjavo podatkov iz člena 
11(5) Uredbe (EU) 2018/1240 s podatki v 
SIS v skladu s členom 11(8) navedene 
uredbe.

3. Za namene preverjanj iz člena 
20(2)(a), (d) in (m)(i) ter člena 23 Uredbe 
(EU) 2018/1240 centralni sistem ETIAS 
uporablja evropski iskalni portal za 
primerjavo podatkov iz člena 11(5) Uredbe 
(EU) 2018/1240 s podatki v SIS v skladu s 
členom 11(8) navedene uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 51
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
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Uredba (EU) 2019/816
Člen 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pogoje, pod katerimi se podatki iz sistema 
ECRIS-TCN lahko uporabijo za namene 
upravljanja meja v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta*.

pogoje, pod katerimi se lahko podatki o 
državljanih tretjih držav ali osebah brez 
državljanstva iz sistema ECRIS-TCN 
uporabijo za podpiranje ciljev iz Uredbe 
(EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta*, kot so navedeni v členu 4(a). 
Podatkov v kazenskih evidencah držav 
članic in s tem v sistemu ECRIS-TCN ni 
mogoče spreminjati ali dopolnjevati na 
podlagi podpiranja tega cilja ali na 
podlagi drugih informacijskih sistemov 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 52
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2019/816
Člen 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pogoje, pod katerimi se podatki iz sistema 
ECRIS-TCN lahko uporabijo za namene 
upravljanja meja v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta*.

pogoje, pod katerimi se podatki o 
državljanih tretjih držav ali osebah brez 
državljanstva iz sistema ECRIS-TCN 
lahko uporabijo za podpiranje ciljev iz 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta*, kot so navedeni v 
členu 4(a). Podatkov v kazenskih 
evidencah držav članic in s tem v sistemu 
ECRIS-TCN ni mogoče spreminjati ali 
dopolnjevati na podlagi podpiranja tega 
cilja ali na podlagi drugih informacijskih 
sistemov EU.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Jorge Buxadé Villalba

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2019/816
Člen 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pogoje, pod katerimi se podatki iz sistema 
ECRIS-TCN lahko uporabijo za namene 
upravljanja meja v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta*.

pogoje, pod katerimi se podatki iz sistema 
ECRIS-TCN lahko uporabijo za namene 
podpiranja ciljev na podlagi Uredbe (EU) 
2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta*, zlasti za oceno, ali bi vstop 
prosilcev ETIAS v Unijo pomenil 
varnostno grožnjo za javno politiko, 
notranjo varnost ali mednarodne odnose 
držav članic.

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2019/816
Člen 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pogoje, pod katerimi se podatki iz sistema 
ECRIS-TCN lahko uporabijo za namene 
upravljanja meja v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta*.

pogoje, pod katerimi lahko centralna 
enota ETIAS uporabi podatke iz sistema 
ECRIS-TCN za opredelitev prošenj, ki 
lahko predstavljajo tveganje za varnost 
schengenskega območja, za namene 
ETIAS v skladu z Uredbo (EU) 2018/1240 
Evropskega parlamenta in Sveta*

Or. en

Predlog spremembe 55
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2019/816
Člen 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pogoje, pod katerimi se podatki iz sistema 
ECRIS-TCN lahko uporabijo za namene 
upravljanja meja v skladu z Uredbo (EU) 
2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta*.

pogoje, pod katerimi se lahko podatki o 
državljanih tretjih držav ali osebah brez 
državljanstva iz sistema ECRIS-TCN 
uporabijo za podpiranje ciljev iz člena 4(a) 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta*.

Or. en

Predlog spremembe 56
Jorge Buxadé Villalba

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za namene upravljanja meja [ter za 
prispevanje k olajševanju in podpiranju 
pravilne identifikacije oseb].

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za namene olajševanja in podpiranja 
pravilne identifikacije oseb v skladu s to 
uredbo in Uredbo (EU) 2019/818. Ta 
uredba podpira tudi cilje ETIAS za 
opredelitev, ali bi navzočnost prosilcev 
ETIAS na ozemlju držav članic pomenila 
varnostno grožnjo za javno politiko, 
notranjo varnost ali mednarodne odnose 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 57
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Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za namene upravljanja meja [ter za 
prispevanje k olajševanju in podpiranju 
pravilne identifikacije oseb].

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, kot je navedeno v Prilogi k 
Uredbi (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta za namene določitve 
držav članic, v katerih so bile take obsodbe 
izrečene v preteklih dvajsetih ali desetih 
letih odvisno od njihove vrste, in za 
namene iz člena 4(a) navedene uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 58
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav 
članic, v katerih so bile take obsodbe 
izrečene, in za namene upravljanja meja 
[ter za prispevanje k olajševanju in 
podpiranju pravilne identifikacije oseb].

Ta uredba se uporablja za namene 
določitve držav članic, v katerih so bile 
take obsodbe, kot so navedene v Prilogi 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta, izrečene v preteklih 
dvajsetih ali desetih letih odvisno od 
njihove vrste, in za namene člena 4(a) 
navedene uredbe .

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za namene upravljanja meja [ter za 
prispevanje k olajševanju in podpiranju 
pravilne identifikacije oseb].

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za prispevanje k olajševanju in podpiranju 
pravilne identifikacije oseb, ki 
predstavljajo tveganje za varnost.

Or. en

Predlog spremembe 60
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za namene upravljanja meja [ter za 
prispevanje k olajševanju in podpiranju 
pravilne identifikacije oseb].

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za namene iz člena 4(a) Uredbe (EU) 
2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta*.

Or. en

Predlog spremembe 61
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo točke (ii) člena 5(1)(b) se določbe 
te uredbe, ki se uporabljajo za državljane 
tretjih držav, uporabljajo tudi za državljane 
Unije, ki imajo tudi državljanstvo tretje 
države in so bili obsojeni v državah 
članicah.;

Z izjemo določb o podpiranju namenov 
Uredbe (EU) 2018/1240 in točke (ii) člena 
5(1)(b) se določbe te uredbe, ki se 
uporabljajo za državljane tretjih držav, 
uporabljajo tudi za državljane Unije, ki 
imajo tudi državljanstvo tretje države in so 
bili obsojeni v državah članicah.;

Or. en

Predlog spremembe 62
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo točke (ii) člena 5(1)(b) se določbe 
te uredbe, ki se uporabljajo za državljane 
tretjih držav, uporabljajo tudi za državljane 
Unije, ki imajo tudi državljanstvo tretje 
države in so bili obsojeni v državah 
članicah.;

Z izjemo določb o podpiranju namenov 
Uredbe (EU) 2018/1240 in točke (ii) člena 
5(1)(b) se določbe te uredbe, ki se 
uporabljajo za državljane tretjih držav, 
uporabljajo tudi za državljane Unije, ki 
imajo tudi državljanstvo tretje države in so 
bili obsojeni v državah članicah.;

Or. en

Predlog spremembe 63
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo točke (ii) člena 5(1)(b) se določbe 
te uredbe, ki se uporabljajo za državljane 
tretjih držav, uporabljajo tudi za državljane 
Unije, ki imajo tudi državljanstvo tretje 
države in so bili obsojeni v državah 
članicah.;

Z izjemo določb o členu 4(a) Uredbe (EU) 
2018/1240 in točke (ii) člena 5(1)(b) se 
določbe te uredbe, ki se uporabljajo za 
državljane tretjih držav, uporabljajo tudi za 
državljane Unije, ki imajo tudi 
državljanstvo tretje države in so bili 
obsojeni v državah članicah.;

Or. en

Predlog spremembe 64
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z določbami o uresničevanju ciljev iz 
člena 4(a) Uredbe (EU) 2018/1240 se 
dodatno ne spreminjajo ali dopolnjujejo 
podatki o državljanih tretjih držav in 
osebah brez državljanstva ter načini za 
obdelavo podatkov, določeni v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 65
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točka (f) se nadomesti z naslednjim: (a) točka (6) se nadomesti z 
naslednjim:

Or. en
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Predlog spremembe 66
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ‚pristojni organi‘ pomeni osrednje 
organe in organe Unije (Eurojust, Europol, 
Evropsko javno tožilstvo, centralna enota 
ETIAS, ustanovljena v okviru Evropske 
agencije za mejno in obalno stražo), ki so 
pristojni za dostop do sistema ECRIS-TCN 
ali poizvedovanje v njem v skladu s to 
uredbo;;

(f) (6) ‚pristojni organi‘ pomeni 
osrednje organe ter Eurojust, Europol, 
Evropsko javno tožilstvo in centralno 
enoto ETIAS, ustanovljeno v okviru 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo, ki so pristojni za dostop do sistema 
ECRIS-TCN ali poizvedovanje v njem v 
skladu s to uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 67
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) 2019/816
Člen 3 – točki t in u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodata se naslednji točki: črtano
„(t) ‚teroristično kaznivo dejanje‘ pomeni 
kaznivo dejanje, ki ustreza ali je 
enakovredno kateremu od kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta*;
(u) ‚hudo kaznivo dejanje‘ pomeni 
kaznivo dejanje, ki ustreza ali je 
enakovredno kateremu od kaznivih dejanj 
iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ**, če se po nacionalnem 
pravu kaznuje z zaporno kaznijo ali 
ukrepom odvzema prostosti z najvišjo 
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zagroženo kaznijo najmanj treh let.
_____________
* Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).
** Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu 
za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, 
str. 1).;“

Or. en

Predlog spremembe 68
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) 2019/816
Člen 3 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) ‚teroristično kaznivo dejanje‘ 
pomeni kaznivo dejanje, ki ustreza ali je 
enakovredno kateremu od kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta*;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 69
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) 2019/816
Člen 3 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(u) ‚hudo kaznivo dejanje‘ pomeni 
kaznivo dejanje, ki ustreza ali je 
enakovredno kateremu od kaznivih dejanj 
iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ**, če se po nacionalnem 
pravu kaznuje z zaporno kaznijo ali 
ukrepom odvzema prostosti z najvišjo 
zagroženo kaznijo najmanj treh let.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 70
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, v teh 
primerih pa tudi oznako države članice 
izreka obsodbe.;

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 
terorističnega kaznivega dejanja v 
preteklih dvajsetih letih ali drugega 
hudega kaznivega dejanja, navedenega v 
Prilogi k Uredbi (EU) 2018/1240 v 
preteklih desetih letih, če se ta kazniva 
dejanja po nacionalnem pravu kaznujejo z 
zaporno kaznijo ali ukrepom odvzema 
prostosti z najvišjo zagroženo kaznijo 
najmanj treh let, v teh primerih pa tudi 
oznako države članice izreka obsodbe.;

Or. en

Obrazložitev

Glede na člen 17(4)(a) in Prilogo Uredbe 2018/1240 (ETIAS).

Predlog spremembe 71
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, v teh 
primerih pa tudi oznako države članice 
izreka obsodbe.;

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 
terorističnega kaznivega dejanja v 
preteklih dvajsetih letih ali drugega 
hudega kaznivega dejanja v preteklih 
desetih letih, če se ta kazniva dejanja po 
nacionalnem pravu kaznujejo z zaporno 
kaznijo ali ukrepom odvzema prostosti z 
najvišjo zagroženo kaznijo najmanj treh 
let, kot je navedeno v Prilogi Uredbe (EU) 
2018/1240 (ETIAS), v teh primerih pa tudi 
oznako države članice izreka obsodbe.;

Or. en

Predlog spremembe 72
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, v teh 
primerih pa tudi oznako države članice 
izreka obsodbe.;

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 
terorističnega kaznivega dejanja v 
preteklih dvajsetih letih ali drugega 
hudega kaznivega dejanja v preteklih 
desetih letih, če se ta kazniva dejanja po 
nacionalnem pravu kaznujejo z zaporno 
kaznijo ali ukrepom odvzema prostosti z 
najvišjo zagroženo kaznijo najmanj treh 
let, kot je navedeno v Prilogi Uredbe (EU) 
2018/1240 (ETIAS), v teh primerih pa tudi 
oznako države članice izreka obsodbe.;

Or. en
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Obrazložitev

V skladu z logiko priloge v uredbi ETIAS, ki določa časovno omejitev glede pomembnosti 
podatkov v zvezi z obsodbami, in ker države članice nimajo usklajenega sistema za obdobja 
hrambe podatkov v svojih nacionalnih kazenskih evidencah, je treba določiti, da preverjena 
kazniva dejanja ustrezajo tistim, ki se zahtevajo s Prilogo, ter zagotoviti ustrezno časovno 
obdobje.

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

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, v teh 
primerih pa tudi oznako države članice 
izreka obsodbe.;

(c) po potrebi oznako, da je bila 
zadevna oseba obsojena zaradi 
terorističnega kaznivega dejanja ali 
drugega hudega kaznivega dejanja, 
navedenega v Prilogi k Uredbi (EU) 
2018/1240, če se ta kazniva dejanja po 
nacionalnem pravu kaznujejo z ukrepom 
odvzema prostosti z najvišjo zagroženo 
kaznijo najmanj treh let, v teh primerih pa 
tudi oznako države članice izreka 
obsodbe.;

Or. en

Predlog spremembe 74
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) oznake in oznaka države članice 
izreka obsodbe iz točke (c) odstavka 1 niso 
vidne drugim organom razen osrednjemu 
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organu države članice izreka obsodbe, ki 
je ustvaril zapis z oznako.

Or. en

Predlog spremembe 75
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. [CIR vsebuje podatke iz točk (b) in 
(c) odstavka 1 in iz odstavka 2 ter 
naslednje podatke iz točke (a) odstavka 1: 
priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj 
rojstva (mesto in država), državljanstvo ali 
državljanstva, spol, vrsto in številko potnih 
listin osebe ter ime organa izdajatelja in 
prejšnja imena, psevdonime in/ali druga 
imena, če je to ustrezno, ter v primerih iz 
točke (c) odstavka 1 oznako države članice 
izreka obsodbe. Ostali podatki ECRIS-
TCN se hranijo v osrednjem sistemu 
ECRIS-TCN.];

1a. CIR vsebuje podatke iz točk (b) in 
(c) odstavka 1 in iz odstavka 2 ter 
naslednje podatke iz točke (a) odstavka 1: 
priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj 
rojstva (mesto in država), državljanstvo ali 
državljanstva; spol, vrsto in številko potnih 
listin osebe ter ime organa izdajatelja, in 
kjer je ustrezno, po potrebi prejšnja imena, 
psevdonime in/ali druga imena, če so na 
voljo, vrsto in številko potne listine ali 
identifikacijskega dokumenta osebe, ime 
organa izdajatelja ter v primerih iz točke 
(c) odstavka 1 oznako države članice 
izreka obsodbe. Ostali podatki ECRIS-
TCN se hranijo v osrednjem sistemu 
ECRIS-TCN.;

Or. en

Predlog spremembe 76
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) v členu 7 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:

(5) v členu 7 se odstavek 7 nadomesti z 
naslednjim:
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Or. en

Predlog spremembe 77
Jorge Buxadé Villalba

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primeru zadetka osrednji sistem 
[ali CIR] samodejno zagotovi pristojnemu 
organu informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami iz 
člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi 
informacijami o identiteti. Take 
informacije o identiteti se uporabljajo samo 
za namene preverjanja identitete zadevnega 
državljana tretje države. Rezultat iskanja v 
osrednjem sistemu se lahko uporabi samo 
za namene vložitve zahtevka v skladu s 
členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ 
ali zahtevka iz člena 16(4) te uredbe ali za 
namene upravljanja meja [ter za 
olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].;

5. V primeru zadetka osrednji sistem 
[ali CIR] samodejno zagotovi pristojnemu 
organu informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami iz 
člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi 
informacijami o identiteti. Take 
informacije o identiteti se uporabljajo samo 
za namene preverjanja identitete zadevnega 
državljana tretje države. Rezultat iskanja v 
osrednjem sistemu se lahko uporabi samo 
za namene vložitve zahtevka v skladu s 
členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ 
ali zahtevka iz člena 16(4) te uredbe, za 
namene olajševanja in podpiranja 
pravilne identifikacije oseb in za namene 
podpiranja cilja iz Uredbe (EU) 
2018/1240 o ugotavljanju, ali bi prisotnost 
prosilca ETIAS na ozemlju Unije 
predstavljala varnostno grožnjo za javno 
politiko, notranjo varnost ali mednarodne 
odnose držav članic.

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2019/816
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Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primeru zadetka osrednji sistem 
[ali CIR] samodejno zagotovi pristojnemu 
organu informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami iz 
člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi 
informacijami o identiteti. Take 
informacije o identiteti se uporabljajo samo 
za namene preverjanja identitete zadevnega 
državljana tretje države. Rezultat iskanja v 
osrednjem sistemu se lahko uporabi samo 
za namene vložitve zahtevka v skladu s 
členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ 
ali zahtevka iz člena 16(4) te uredbe ali za 
namene upravljanja meja [ter za 
olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v sistemu 
ECRIS-TCN].;

5. V primeru zadetka osrednji sistem 
[ali CIR] samodejno zagotovi pristojnemu 
organu informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami iz 
člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi 
informacijami o identiteti. Take 
informacije o identiteti se uporabljajo samo 
za namene preverjanja identitete zadevnega 
državljana tretje države. Rezultat iskanja v 
osrednjem sistemu se lahko uporabi samo 
za namene vložitve zahtevka v skladu s 
členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ 
ali zahtevka iz člena 16(4) te uredbe ter za 
olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v sistemu 
ECRIS-TCN.;

Or. en

Predlog spremembe 79
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primeru zadetka osrednji sistem 
[ali CIR] samodejno zagotovi pristojnemu 
organu informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami iz 
člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi 
informacijami o identiteti. Take 
informacije o identiteti se uporabljajo samo 
za namene preverjanja identitete zadevnega 
državljana tretje države. Rezultat iskanja v 

5. V primeru zadetka osrednji sistem 
[ali CIR] samodejno zagotovi pristojnemu 
organu informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami iz 
člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi 
informacijami o identiteti. Take 
informacije o identiteti se uporabljajo samo 
za namene preverjanja identitete zadevnega 
državljana tretje države. Rezultat iskanja v 
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osrednjem sistemu se lahko uporabi samo 
za namene vložitve zahtevka v skladu s 
členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ 
ali zahtevka iz člena 16(4) te uredbe ali za 
namene upravljanja meja [ter za 
olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].;

osrednjem sistemu se lahko uporabi samo 
za namene vložitve zahtevka v skladu s 
členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ 
ali zahtevka iz člena 17(3) te uredbe ali za 
namene podpiranja ciljev iz člena 4(a) 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

Or. en

Predlog spremembe 80
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do podatkov ECRIS-TCN v [CIR] 
in iskanja po njih. Vendar pa ima dostop 
samo do podatkovnih zapisov, ki jim je 
dodana oznaka v skladu s členom 5(1)(c) te 
uredbe.

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do podatkov ECRIS-TCN v [CIR] 
in iskanja po njih. Vendar pa ima dostop 
samo do podatkovnih zapisov, ki jim je 
dodana oznaka v skladu s členom 5(1)(c) te 
uredbe. Pri tem nima dostopa do 
podatkovnih zapisov o osebah z dvojnim 
državljanstvom.

Or. en

Obrazložitev

Osebe z dvojnim državljanstvom po definiciji ne bodo zaprosile za odobritev ETIAS, saj so 
državljani EU in zato uživajo pravice prostega gibanja po EU. Tako ni treba primerjati 
odobritev ETIAS s podatkovnimi zapisi o dvojnih državljanih, saj načeloma ne bo zadetkov. 
To je mogoče z označevanjem ali blokiranjem podatkovnih zapisov o dvojnih državljanih.

Predlog spremembe 81
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Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do podatkov ECRIS-TCN v [CIR] 
in iskanja po njih. Vendar pa ima dostop 
samo do podatkovnih zapisov, ki jim je 
dodana oznaka v skladu s členom 5(1)(c) te 
uredbe.

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do podatkov ECRIS-TCN v [CIR] 
in iskanja po njih v načinu „samo za 
branje“. Vendar pa ima dostop samo do 
podatkovnih zapisov, ki jim je dodana 
oznaka v skladu s členom 5(1)(c) te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 82
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije 
za mejno in obalno stražo v skladu s 
členom 7 Uredbe (EU) 2018/1240, ima za 
namene opravljanja nalog, ki so ji 
dodeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, 
pravico do dostopa do podatkov ECRIS-
TCN v [CIR] in iskanja po njih. Vendar pa 
ima dostop samo do podatkovnih zapisov, 
ki jim je dodana oznaka v skladu s členom 
5(1)(c) te uredbe.

1. Centralna enota ETIAS ima v 
skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2018/1240 
za namene opravljanja nalog, ki so ji 
dodeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, 
pravico do dostopa do podatkov ECRIS-
TCN v [CIR] in iskanja po njih v načinu 
„samo za branje“. Vendar pa ima dostop 
samo do podatkovnih zapisov, ki jim je 
dodana oznaka v skladu s členom 5(1)(c) te 
uredbe.
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Or. en

Predlog spremembe 83
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (EU) 2019/816
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po izteku obdobja hrambe iz 
odstavka 1 osrednji organ države članice 
izreka obsodbe iz osrednjega sistema [in 
CIR] izbriše podatkovni zapis, vključno z 
morebitnimi prstnimi odtisi, podobami 
obraza ali oznakami iz člena 5(1)(c). Kadar 
se iz nacionalne kazenske evidence 
izbrišejo podatki, ki se nanašajo na 
obsodbo zaradi terorističnega kaznivega 
dejanja ali drugega hudega kaznivega 
dejanja iz člena 5(1)(c), informacije o 
drugih obsodbah iste osebe pa se ohranijo, 
se iz podatkovnega zapisa odstrani le 
oznaka iz člena 5(1)(c). Ta izbris se opravi 
samodejno, kadar je mogoče, v vsakem 
primeru pa najpozneje v enem mesecu po 
izteku obdobja hrambe.;

2. Po izteku obdobja hrambe iz 
odstavka 1 osrednji organ države članice 
izreka obsodbe iz osrednjega sistema [in 
CIR] izbriše podatkovni zapis, vključno z 
morebitnimi prstnimi odtisi, podobami 
obraza ali oznakami iz člena 5(1)(c). Kadar 
se iz nacionalne kazenske evidence 
izbrišejo podatki, ki se nanašajo 
na obsodbo zaradi terorističnega kaznivega 
dejanja ali drugega hudega kaznivega 
dejanja, navedenega v Prilogi k Uredbi 
(EU) 2018/1240, informacije o drugih 
obsodbah iste osebe pa se ohranijo, se iz 
podatkovnega zapisa odstrani le oznaka iz 
člena 5(1)(c). Ta izbris se izvede 
samodejno, kadar je mogoče, v vsakem 
primeru pa najpozneje v enem tednu po 
izteku obdobja hrambe.;

Or. en

Predlog spremembe 84
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (EU) 2019/816
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po izteku obdobja hrambe iz 
odstavka 1 osrednji organ države članice 

2. Po izteku obdobja hrambe iz 
odstavka 1 osrednji organ države članice 
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izreka obsodbe iz osrednjega sistema [in 
CIR] izbriše podatkovni zapis, vključno z 
morebitnimi prstnimi odtisi, podobami 
obraza ali oznakami iz člena 5(1)(c). Kadar 
se iz nacionalne kazenske evidence 
izbrišejo podatki, ki se nanašajo na 
obsodbo zaradi terorističnega kaznivega 
dejanja ali drugega hudega kaznivega 
dejanja iz člena 5(1)(c), informacije o 
drugih obsodbah iste osebe pa se ohranijo, 
se iz podatkovnega zapisa odstrani le 
oznaka iz člena 5(1)(c). Ta izbris se opravi 
samodejno, kadar je mogoče, v vsakem 
primeru pa najpozneje v enem mesecu po 
izteku obdobja hrambe.;

izreka obsodbe iz osrednjega sistema [in 
CIR] izbriše podatkovni zapis, vključno z 
morebitnimi prstnimi odtisi, podobami 
obraza ali oznakami iz člena 5(1)(c). Kadar 
se iz nacionalne kazenske evidence 
izbrišejo podatki, ki se nanašajo na 
obsodbo zaradi terorističnega kaznivega 
dejanja ali drugega hudega kaznivega 
dejanja iz člena 5(1)(c), informacije o 
drugih obsodbah iste osebe pa se ohranijo, 
se iz podatkovnega zapisa odstrani le 
oznaka iz člena 5(1)(c). Ta izbris se 
praviloma izvede samodejno, kadar je 
mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje v 
enem tednu po izteku obdobja hrambe.;

Or. en

Predlog spremembe 85
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) v členu 22 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

(8) v členu 24 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

Or. en

Predlog spremembe 86
Jorge Buxadé Villalba

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2019/816
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
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držav, in za namene upravljanja meja [ter 
za olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].;

držav, ter za namene olajševanja in 
podpiranja pravilne identifikacije oseb in 
za namene podpiranja ciljev ETIAS o 
ugotavljanju, ali bi prisotnost prosilcev 
ETIAS na ozemlju Unije predstavljala 
varnostno grožnjo za javno politiko, 
notranjo varnost ali mednarodne odnose 
držav članic.;

Or. en

Predlog spremembe 87
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2019/816
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, in za namene upravljanja meja [ter 
za olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].;

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, ter za podpiranje ciljev iz člena 4(a) 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta.;

Or. en

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

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2019/816
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 

1. Podatki v osrednjem sistemu in v 
CIR se obdelujejo le za namene določitve 
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držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, in za namene upravljanja meja [ter 
za olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v sistemu 
ECRIS-TCN].;

držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, ter za olajševanje in podpiranje 
pravilne identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN za namene ETIAS.;

Or. en

Predlog spremembe 89
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2019/816
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, in za namene upravljanja meja [ter 
za olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].;

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, ter za podpiranje ciljev Uredbe 
(EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta 
in Sveta, kot so navedeni v členu 4(a).;

Or. en

Predlog spremembe 90
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2019/816
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 

1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
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držav, in za namene upravljanja meja [ter 
za olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].;

držav, ter za podpiranje ciljev Uredbe 
(EU) št. 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta, kot so navedeni v 
členu 4(a).;

Or. en

Predlog spremembe 91
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) v členu 30(4) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

(9) v členu 32(3) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

Or. en

Predlog spremembe 92
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
Uredba (EU) 2019/816
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke, ki ne 
omogočajo identifikacije posameznikov, v 
zvezi z evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s členom 
5(1)(c).;

„Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke, ki ne 
omogočajo identifikacije posameznikov, v 
zvezi z evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s členom 
5(1)(c).“;

Komisija in Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov te statistične podatke ocenita po 
enem letu in nato vsaki dve leti in pri tem 
ocenita nujnost in sorazmernost širjenja 
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namenov ECRIS-TCN za upravljanje 
meja, zlasti za določbe člena 4(a) Uredbe 
(EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta 
in Sveta. Ta poročila o oceni se 
posredujejo Evropskemu parlamentu in 
Svetu ter se objavijo.

Or. en

Predlog spremembe 93
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
Uredba (EU) 2019/816
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke, ki ne 
omogočajo identifikacije posameznikov, v 
zvezi z evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s členom 
5(1)(c).;

„Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke, ki ne 
omogočajo identifikacije posameznikov, v 
zvezi z evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s členom 
5(1)(c). Agencija eu-LISA zagotovi, da 
identifikacija posameznikov na podlagi 
teh statističnih podatkov ni mogoča.
Komisija, Evropski parlament in Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov te 
statistične podatke ocenijo po enem letu in 
nato vsaki dve leti in pri tem ocenijo 
nujnost in sorazmernost širjenja namenov 
ECRIS-TCN za določbe člena 4(a) Uredbe 
(EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta 
in Sveta.

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
Uredba (EU) 2019/816
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke, ki ne 
omogočajo identifikacije posameznikov, v 
zvezi z evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s členom 
5(1)(c).;

„Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke, ki ne 
omogočajo identifikacije posameznikov, v 
zvezi z evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s členom 
5(1)(c).

Komisija, Evropski parlament in Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov te 
statistične podatke ocenijo po enem letu in 
nato vsaki dve leti in pri tem ocenijo 
nujnost in sorazmernost širjenja namenov 
ECRIS-TCN za upravljanje meja, zlasti za 
določbe člena 4(a) Uredbe (EU) 
2018/1240 Evropskega parlamenta in 
Sveta.;

Or. en

Obrazložitev

Širjenje namenov kazenskopravnega sistema za cilje upravljanja meja je izredno pomembno, 
zato bi morali biti zbrani statistični podatki sozakonodajalcema v pomoč pri ocenjevanju 
nujnosti in sorazmernosti, da lahko po potrebi uvedeta ustrezne popravne ukrepe.

Predlog spremembe 95
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) 2019/816
Člen 31 (1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a Vodenje dnevnikov za namene Člen 31a
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ETIAS Vodenje dnevnikov za namene 
interoperabilnosti z ETIAS

Or. en

Predlog spremembe 96
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Grapini, Isabel Santos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (EU) 2019/816
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Korelacijska tabela iz člena 7a Korelacijska tabela iz člena 7a

Ustrezni podatki ECRIS-TCN iz člena 
5(1) te uredbe v [CIR], na podlagi katerih 
bi bilo treba preveriti podatke ETIAS
priimek
prejšnja imena
ime ali imena
psevdonimi in/ali privzeta imena (alias)
datum rojstva
kraj rojstva (mesto in država)
kraj rojstva (mesto in država)
spol
državljanstvo ali državljanstva
državljanstvo ali državljanstva
vrsta potne listine ali identifikacijskega 
dokumenta osebe
številka potne listine ali identifikacijskega 
dokumenta osebe
ime organa izdajatelja

Or. en


