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Ændringsforslag 52
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning 
ved førstebehandling;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. en

Ændringsforslag 53
Cornelia Ernst

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning 
ved førstebehandling;

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 55
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Af effektivitetshensyn og for at 
mindske omkostningerne bør ETIAS som 
fastsat i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 
2018/1240 genbruge de hardware- og 
softwarekomponenter, der blev udviklet 
med henblik på ind- og udrejsesystemet i 
forbindelse med udviklingen af et fælles 
identitetsregister. Dette register, der skal 
anvendes til lagring af alfanumeriske 
identitetsoplysninger vedrørende både 
ETIAS-ansøgere og 
tredjelandsstatsborgere, der er registreret i 
ind- og udrejsesystemet, bør udvikles på en 
sådan måde, at det kan udvides og blive det 
fremtidige fælles identitetsregister.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Den europæiske søgeportal (ESP), 
der blev oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2019/817, vil 
sætte de kompetente myndigheder i stand 
til samtidigt at foretage søgninger i de 
underliggende systemer, og de 
kombinerede resultater vil blive vist på en 
enkelt skærm.

Or. en

Ændringsforslag 57
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 58
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Fabienne Keller

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

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

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Betingelserne for, hvordan den 
centrale ETIAS-enhed og de nationale 
ETIAS-enheder søger i oplysninger, der er 
lagret i andre EU-informationssystemer 
med henblik på ETIAS, bør sikres ved 
hjælp af klare og præcise regler vedrørende 
den centrale ETIAS-enheds og de nationale 
ETIAS-enheders adgang til data, der er 
lagret i andre EU-informationssystemer, 
typen af søgninger og kategorierne af data, 
som alt sammen bør begrænses til det, der 
er strengt nødvendigt for, at de kan udføre 
deres opgaver. På samme måde bør 
oplysninger, der er lagret i en ETIAS-
ansøgningsmappe, kun være synlige for de 
medlemsstater, der i overensstemmelse 
med betingelserne for deres deltagelse 

(10) Adgangsrettighederne og 
betingelserne for, hvordan den centrale 
ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-
enheder søger i oplysninger, der er lagret i 
andre EU-informationssystemer med 
henblik på ETIAS, bør sikres ved hjælp af 
klare og præcise regler vedrørende den 
centrale ETIAS-enheds og de nationale 
ETIAS-enheders adgang til data, der er 
lagret i andre EU-informationssystemer, 
typen af søgninger og kategorierne af data, 
som alt sammen bør begrænses til det, der 
er strengt nødvendigt for, at de kan udføre 
deres opgaver. På samme måde bør 
oplysninger, der er lagret i en ETIAS-
ansøgningsmappe, kun være synlige for de 
medlemsstater, der i overensstemmelse 



AM\1214744DA.docx 7/52 PE658.805v01-00

DA

driver de bagved liggende 
informationssystemer. For eksempel udgør 
denne forordnings bestemmelser 
vedrørende Schengeninformationssystemet 
og visuminformationssystemet 
bestemmelser, der bygger på alle 
bestemmelser i Schengenreglerne, for 
hvilke Rådets afgørelser35om anvendelsen 
af Schengenreglernes bestemmelser om 
Schengeninformationssystemet og 
visuminformationssystemet er relevante.

med betingelserne for deres deltagelse 
driver de bagved liggende 
informationssystemer. For eksempel udgør 
denne forordnings bestemmelser 
vedrørende Schengeninformationssystemet 
og visuminformationssystemet 
bestemmelser, der bygger på alle 
bestemmelser i Schengenreglerne, for 
hvilke Rådets afgørelser35 om anvendelsen 
af Schengenreglernes bestemmelser om 
Schengeninformationssystemet og 
visuminformationssystemet er relevante.

_________________ _________________
35 Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. 
juni 2010 om anvendelse af 
Schengenreglernes bestemmelser om 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Bulgarien og Rumænien 
(EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17). Rådets 
afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 
om anvendelsen af bestemmelserne i 
Schengenreglerne for så vidt angår 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Kroatien (EUT L 108 af 
26.4.2017, s. 31). Rådets afgørelse (EU) 
2017/1908 af 12. oktober 2017 om 
anvendelse af visse bestemmelser i 
Schengenreglerne om 
visuminformationssystemet i Republikken 
Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 
19.10.2017, s. 39). Rådets afgørelse (EU) 
2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse 
af de resterende bestemmelser i 
Schengenreglerne om 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Bulgarien og Rumænien 
(EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).

35 Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. 
juni 2010 om anvendelse af 
Schengenreglernes bestemmelser om 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Bulgarien og Rumænien 
(EUT L 166 af 1.7.2010, s.  17). Rådets 
afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 
om anvendelsen af bestemmelserne i 
Schengenreglerne for så vidt angår 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Kroatien (EUT L 108 af 
26.4.2017, s.  31). Rådets afgørelse (EU) 
2017/1908 af 12. oktober 2017 om 
anvendelse af visse bestemmelser i 
Schengenreglerne om 
visuminformationssystemet i Republikken 
Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 
19.10.2017, s.  39). Rådets afgørelse (EU) 
2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse 
af de resterende bestemmelser i 
Schengenreglerne om 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Bulgarien og Rumænien 
(EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 60
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 73 i forordning 
(EU) 2018/1240 bør Det Europæiske 
Agentur for den Operationelle Forvaltning 
af Store IT-Systemer inden for Området 
med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 
("eu-LISA"), der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/172636, være ansvarligt for 
udformnings- og udviklingsfasen for 
ETIAS-informationssystemet.

(11) I henhold til artikel 73 i forordning 
(EU) 2018/1240 bør Det Europæiske 
Agentur for den Operationelle Forvaltning 
af Store IT-Systemer inden for Området 
med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 
("eu-LISA"), der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/172636, være ansvarligt for 
udformningen og den tekniske 
udviklingsfase for ETIAS-
informationssystemet.

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

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) "andre EU-informationssystemer": 
ind- og udrejsesystemet ("EES"), 
visuminformationssystemet ("VIS"), 
Schengeninformationssystemet ("SIS") 
og det europæiske informationssystem til 
udveksling af oplysninger fra 
strafferegistre vedrørende 
tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN").

23) "andre EU-informationssystemer": 
ind- og udrejsesystemet ("EES"), 
visuminformationssystemet ("VIS") og 
Schengeninformationssystemet ("SIS")
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Or. en

Begrundelse

Adgang for ETIAS til ECRIS-TCN ligger uden for formålene med sidstnævnte, således som de 
oprindeligt var tænkt, og respekterer dermed ikke princippet om formålsbegrænsning. 
Desuden er oplysninger om straffedomme mere følsomme og underlagt særlige 
beskyttelsesforanstaltninger, hvorfor der opstår tvivl om overholdelsen af 
proportionalitetsprincippet, hvis de behandles yderligere med henblik på ETIAS.

Ændringsforslag 62
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) "andre EU-informationssystemer": 
ind- og udrejsesystemet ("EES"), 
visuminformationssystemet ("VIS"), 
Schengeninformationssystemet ("SIS") 
og det europæiske informationssystem til 
udveksling af oplysninger fra 
strafferegistre vedrørende 
tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN").

23) "andre EU-informationssystemer": 
ind- og udrejsesystemet ("EES"), 
visuminformationssystemet ("VIS") og 
Schengeninformationssystemet ("SIS")

Or. en

Ændringsforslag 63
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) "andre EU-informationssystemer": 
ind- og udrejsesystemet ("EES"), 
visuminformationssystemet ("VIS"), 
Schengeninformationssystemet ("SIS") og 
det europæiske informationssystem til 

23) "andre EU-informationssystemer": 
ind- og udrejsesystemet ("EES"), 
visuminformationssystemet ("VIS"), 
Schengeninformationssystemet ("SIS"), 
Eurodac og det europæiske 
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udveksling af oplysninger fra 
strafferegistre vedrørende 
tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN").

informationssystem til udveksling af 
oplysninger fra strafferegistre vedrørende 
tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN")."

Or. en

Ændringsforslag 64
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den centrale ETIAS-enhed 
underretter regelmæssigt Kommissionen 
og eu-LISA om forkerte hit, som 
genereres under den automatiserede 
behandling, der er omhandlet i artikel 20, 
stk. 2. Den centrale ETIAS-enhed skal 
søge samarbejde med og oplysninger fra 
de nationale ETIAS-enheder i den 
forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Den centrale ETIAS-enheds kerneopgave er at kontrollere de hit, der genereres under den 
automatiserede behandling af ETIAS-ansøgninger, i forskellige informationssystemer. Den 
centrale ETIAS-enhed bør kunne udarbejde statistikker over de forkerte hit, som genereres, 
og også analysere de underliggende spørgsmål i samarbejde med de nationale ETIAS-
enheder.

Ændringsforslag 65
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Artikel 7, stk. 3b

Den centrale ETIAS-enhed underretter 
regelmæssigt Kommissionen og eu-LISA 
om forkerte hit, som genereres under den 
automatiserede behandling, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 2.Den centrale 
ETIAS-enhed skal søge samarbejde med 
og oplysninger fra de nationale ETIAS-
enheder i den forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 66
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[Interoperabiliteten sikres ved hjælp af den 
europæiske søgeportal ("ESP"), der 
indføres ved artikel 6 i forordning (EU) 
2018/XXX (interoperabilitet). I 
overgangsperioden, inden ESP er 
tilgængelig, sker den automatiserede 
behandling ved brug af et værktøj, som 
eu-LISA har udviklet med henblik på 
dette stykke. Dette værktøj anvendes som 
grundlag for udviklingen og 
gennemførelsen af ESP, jf. nævnte 
forordnings artikel 52].

[interoperabiliteten sikres ved hjælp af den 
europæiske søgeportal ("ESP"), der 
indføres ved artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/817 (interoperabilitet).

Or. en

Ændringsforslag 67
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at foretage den i 
artikel 20, stk. 2, litra c), artikel 20, stk. 2, 
litra m), nr. ii), artikel 20, stk. 2, litra o), og 
artikel 23, stk. 1, omhandlede kontrol skal 
den i artikel 11, stk. 1, omhandlede 
automatiserede behandling gøre det muligt 
for det centrale ETIAS-system at søge i 
SIS, der blev oprettet ved forordning (EU) 
2018/1860 (ind- og udrejsekontrol), ved 
brug af følgende oplysninger i artikel 17, 
stk. 2, litra a)-d), og artikel 17, stk. 2, litra 
k):

4. Med henblik på at foretage den i 
artikel 20, stk. 2, litra c), artikel 20, stk. 2, 
litra m), nr. ii), artikel 20, stk. 2, litra o), og 
artikel 23, stk. 1, omhandlede kontrol skal 
den i artikel 11, stk. 1, omhandlede 
automatiserede behandling gøre det muligt 
for det centrale ETIAS-system at søge i 
SIS, der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1861 (ind- og udrejsekontrol) og 
(EU) 2018/1860 (tilbagesendelse), ved 
brug af følgende oplysninger i artikel 17, 
stk. 2, litra a)-d), og artikel 17, stk. 2, litra 
k):

Or. en

Ændringsforslag 68
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fødeland

Or. en

Ændringsforslag 69
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2019/1240
Artikel 11 – stk. 8 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der fås et hit, skal det i artikel 11 
omhandlede værktøj midlertidigt stille 
resultaterne i ansøgningsmappen til 
rådighed for den centrale ETIAS-enhed, 
indtil den manuelle behandling i henhold 
til artikel 22, stk. 2, og artikel 23, stk. 2, er 
tilendebragt. Hvis oplysningerne svarer til 
ansøgerens oplysninger, eller hvis der 
fortsat hersker tvivl, gemmes den entydige 
ID-kode for de oplysninger, der gav hittet, i 
ansøgningsmappen.

Når der fås et hit, skal det i artikel 11 
omhandlede værktøj midlertidigt stille 
resultaterne i ansøgningsmappen til 
rådighed for den centrale ETIAS-enhed i 
skrivebeskyttet format, indtil den manuelle 
behandling i henhold til artikel 22, stk. 2, 
og artikel 23, stk. 2, er tilendebragt. Hvis 
oplysningerne svarer til ansøgerens 
oplysninger, eller hvis der fortsat hersker 
tvivl, gemmes den entydige ID-kode for de 
oplysninger, der gav hittet, i 
ansøgningsmappen.

Or. en

Ændringsforslag 70
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der fås et hit, skal det i artikel 11 
omhandlede værktøj midlertidigt stille 
resultaterne i ansøgningsmappen til 
rådighed for den centrale ETIAS-enhed, 
indtil den manuelle behandling i henhold 
til artikel 22, stk. 2, og artikel 23, stk. 2, er 
tilendebragt. Hvis oplysningerne svarer til 
ansøgerens oplysninger, eller hvis der 
fortsat hersker tvivl, gemmes den entydige 
ID-kode for de oplysninger, der gav hittet, i 
ansøgningsmappen.

Når der fås et hit, skal det i artikel 11 
omhandlede værktøj give midlertidig 
skrivebeskyttet adgang til resultaterne i 
ansøgningsmappen for den centrale 
ETIAS-enhed, indtil den manuelle 
behandling i henhold til artikel 22, stk. 2, 
og artikel 23, stk. 2, er tilendebragt. Hvis 
oplysningerne svarer til ansøgerens 
oplysninger, eller hvis der fortsat hersker 
tvivl, gemmes den entydige ID-kode for de 
oplysninger, der gav hittet, i 
ansøgningsmappen.

Or. en

Ændringsforslag 71
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der fås et hit, skal det i artikel 11 
omhandlede værktøj midlertidigt stille 
resultaterne i ansøgningsmappen til 
rådighed for den centrale ETIAS-enhed, 
indtil den manuelle behandling i henhold 
til artikel 22, stk. 2, og artikel 23, stk. 2, er 
tilendebragt. Hvis oplysningerne svarer til 
ansøgerens oplysninger, eller hvis der 
fortsat hersker tvivl, gemmes den entydige 
ID-kode for de oplysninger, der gav hittet, i 
ansøgningsmappen.

Når der fås et hit, skal ESP give 
midlertidig og skrivebeskyttet adgang til 
resultaterne i ansøgningsmappen for den 
centrale ETIAS-enhed, indtil den manuelle 
behandling i henhold til artikel 22, stk. 2, 
og artikel 23, stk. 2, er tilendebragt. Hvis 
oplysningerne svarer til ansøgerens 
oplysninger, eller hvis der fortsat hersker 
tvivl, gemmes den entydige ID-kode for de 
oplysninger, der gav hittet, i 
ansøgningsmappen.

Or. en

Ændringsforslag 72
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis alle eller nogle af 
oplysningerne i ETIAS-
ansøgningsmappen, der anvendes til 
søgningen, stemmer helt eller delvis 
overens med oplysningerne i et register, en 
indberetning eller en mappe i et af de 
øvrige EU-informationssystemer, der søges 
i, skal det give et hit. Kommissionen 
definerer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt, hvad der skal 
forstås ved delvis overensstemmelse, 
herunder sandsynlighedsgrad.

9. Hvis alle eller nogle af 
oplysningerne i ETIAS-
ansøgningsmappen, der anvendes til 
søgningen, stemmer helt eller delvis 
overens med oplysningerne i et register, en 
indberetning eller en mappe i et af de 
øvrige EU-informationssystemer, der søges 
i, skal det give et hit. For at undgå 
forkerte hit skal alle myndigheder, der 
indfører oplysninger, sikre, at disse er af 
høj kvalitet og nøjagtighed. 
Kommissionen definerer ved hjælp af en 
delegeret retsakt, hvad der skal forstås ved 
delvis overensstemmelse, herunder 
sandsynlighedsgrad.

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis alle eller nogle af 
oplysningerne i ETIAS-
ansøgningsmappen, der anvendes til 
søgningen, stemmer helt eller delvis 
overens med oplysningerne i et register, en 
indberetning eller en mappe i et af de 
øvrige EU-informationssystemer, der søges 
i, skal det give et hit. Kommissionen 
definerer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt, hvad der skal 
forstås ved delvis overensstemmelse, 
herunder sandsynlighedsgrad.

9. Hvis alle eller nogle af 
oplysningerne i ETIAS-
ansøgningsmappen, der anvendes til 
søgningen, stemmer helt eller delvis 
overens med oplysningerne i et register, en 
indberetning eller en mappe i et af de 
øvrige EU-informationssystemer, der søges 
i, skal det give et hit. Kommissionen 
definerer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt hvad der skal forstås 
ved delvis overensstemmelse, herunder 
sandsynlighedsgrad for at begrænse 
antallet af forkerte hit og begrænse 
antallet af søgninger i ETIAS til, hvad der 
er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 74
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis alle eller nogle af 
oplysningerne i ETIAS-
ansøgningsmappen, der anvendes til 
søgningen, stemmer helt eller delvis 
overens med oplysningerne i et register, en 
indberetning eller en mappe i et af de 
øvrige EU-informationssystemer, der søges 

9. Hvis alle eller nogle af 
oplysningerne i ETIAS-
ansøgningsmappen, der anvendes til 
søgningen, stemmer helt eller delvis 
overens med oplysningerne i et register, en 
indberetning eller en mappe i et af de 
øvrige EU-informationssystemer, der søges 
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i, skal det give et hit. Kommissionen 
definerer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt, hvad der skal 
forstås ved delvis overensstemmelse, 
herunder sandsynlighedsgrad.

i, skal det give et hit. Kommissionen 
definerer ved hjælp af en delegeret retsakt, 
hvad der skal forstås ved delvis 
overensstemmelse, herunder 
sandsynlighedsgrad.

Or. en

Ændringsforslag 75
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med henblik på stk. 1 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt de tekniske 
betingelser for gennemførelsen af artikel 
24, stk. 6, litra c), nr. ii) og artikel 54, stk. 
1, litra b), vedrørende lagring af data.

10. Med henblik på stk. 1 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af en delegeret 
retsakt de tekniske betingelser for 
gennemførelsen af artikel 24, stk. 6, litra 
c), nr. ii) og artikel 54, stk. 1, litra b), 
vedrørende lagring af data, idet princippet 
om dataminimering og de relevante 
lagringsperioder overholdes fuldt ud.

Or. en

Ændringsforslag 76
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1244
Artikel 11 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med henblik på stk. 1 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt de tekniske 
betingelser for gennemførelsen af artikel 
24, stk. 6, litra c), nr. ii) og artikel 54, stk. 
1, litra b), vedrørende lagring af data.

10. Med henblik på stk. 1 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af en delegeret 
retsakt de tekniske betingelser for 
gennemførelsen af artikel 24, stk. 6, litra 
c), nr. ii) og artikel 54, stk. 1, litra b), 
vedrørende lagring af data, idet princippet 
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om dataminimering og de gældende 
tidsfrister efterleves.

Or. en

Begrundelse

Midlertidig, direkte adgang for forskellige myndigheder til systemer, hvortil de oprindeligt 
ikke havde adgang, indebærer enten risikoen for lagring af data i to (eller flere) forskellige 
systemer, eller en forlængelse af det tidsrum for lagring af data, som medlovgiverne 
oprindeligt blev enige om. Begge dele er i strid med de overordnede principper i EU's 
databeskyttelseslovgivning og principperne heri. Det er under alle omstændigheder et vigtigt 
spørgsmål og bør derfor behandles i en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 77
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Med henblik på stk. 1 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt de tekniske 
betingelser for gennemførelsen af artikel 
24, stk. 6, litra c), nr. ii) og artikel 54, stk. 
1, litra b), vedrørende lagring af data.

10. Med henblik på stk. 1 fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af en delegeret 
retsakt de tekniske betingelser for 
gennemførelsen af artikel 24, stk. 6, litra 
c), nr. ii) og artikel 54, stk. 1, litra b), 
vedrørende lagring af data.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 
28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal 

Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 
28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal 



PE658.805v01-00 18/52 AM\1214744DA.docx

DA

oplysningernes oprindelse angives, når der 
registreres oplysninger vedrørende hit i en 
ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter 
indberetningens type, dog med undtagelse 
af de indberetninger, der er omhandlet i 
artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre 
EU-informationssystemer eller 
Europoloplysninger), det entydige 
identifikationsnummer, der anvendes i den 
datakilde, der har afstedkommet hittet, og 
den medlemsstat, der har indlæst eller 
tilvejebragt de oplysninger, der har 
afstedkommet hittet, og eventuelt datoen 
og tidspunktet for indlæsningen af 
oplysningerne i andre EU-
informationssystemer eller 
Europoloplysninger.

oplysningernes oprindelse angives, når der 
registreres oplysninger vedrørende hit i en 
ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter 
indberetningens type, dog med undtagelse 
af de indberetninger, der er omhandlet i 
artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre 
EU-informationssystemer eller 
Europoloplysninger), det entydige 
identifikationsnummer, der anvendes i den 
datakilde, der har afstedkommet hittet, og 
den medlemsstat, der har indlæst eller 
tilvejebragt de oplysninger, der har 
afstedkommet hittet, og eventuelt datoen 
og tidspunktet for indlæsningen af 
oplysningerne i andre EU-
informationssystemer eller 
Europoloplysninger. Når et hit fører til en 
negativ afgørelse, og uden at det berører 
eventuelle begrænsninger i det EU-
informationssystem, der har 
afstedkommet hittet, underrettes 
ansøgeren om, hvilket system der har 
genereret hittet, for at sikre 
vedkommendes ret til effektive retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 79
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 
28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal 
oplysningernes oprindelse angives, når der 
registreres oplysninger vedrørende hit i en 
ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter 
indberetningens type, dog med undtagelse 
af de indberetninger, der er omhandlet i 
artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre 
EU-informationssystemer eller 
Europoloplysninger), det entydige 
identifikationsnummer, der anvendes i den 

Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 
28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal 
oplysningernes oprindelse angives, når der 
registreres oplysninger vedrørende hit i en 
ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter 
indberetningens type, dog med undtagelse 
af de indberetninger, der er omhandlet i 
artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre 
EU-informationssystemer eller 
Europoloplysninger), det entydige 
identifikationsnummer, der anvendes i den 
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datakilde, der har afstedkommet hittet, og 
den medlemsstat, der har indlæst eller 
tilvejebragt de oplysninger, der har 
afstedkommet hittet, og eventuelt datoen 
og tidspunktet for indlæsningen af 
oplysningerne i andre EU-
informationssystemer eller 
Europoloplysninger.

datakilde, der har afstedkommet hittet, og 
den medlemsstat, der har indlæst eller 
tilvejebragt de oplysninger, der har 
afstedkommet hittet, og eventuelt datoen 
og tidspunktet for indlæsningen af 
oplysningerne i andre EU-
informationssystemer eller 
Europoloplysninger. Når et hit fører til en 
negativ afgørelse, og uden at det berører 
eventuelle begrænsninger i det EU-
informationssystem, der har 
afstedkommet hittet, underrettes 
ansøgeren om, hvilket system der har 
genereret hittet, for at sikre 
vedkommendes ret til effektive retsmidler.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at personer, hvis ansøgning er blevet afvist, har viden om, at der findes en 
registrering, og om, hvilket informationssystem der har genereret et hit, der førte til afvisning 
af deres ansøgning. Dette vil, som anført i den relevante EPRS-undersøgelse, sætte dem i 
stand til at udøve deres individuelle rettigheder i henhold til ETIAS-forordningen, men også i 
henhold til de retlige instrumenter i andre EU-informationssystemer.

Ændringsforslag 80
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 
28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal 
oplysningernes oprindelse angives, når der 
registreres oplysninger vedrørende hit i en 
ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter 
indberetningens type, dog med undtagelse 
af de indberetninger, der er omhandlet i 
artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre 
EU-informationssystemer eller 
Europoloplysninger), det entydige 
identifikationsnummer, der anvendes i den 
datakilde, der har afstedkommet hittet, og 

Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 
28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal 
oplysningernes oprindelse angives, når der 
registreres oplysninger vedrørende hit i en 
ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter 
indberetningens type, dog med undtagelse 
af de indberetninger, der er omhandlet i 
artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre 
EU-informationssystemer eller 
Europoloplysninger), det entydige 
identifikationsnummer, der anvendes i den 
datakilde, der har afstedkommet hittet, og 
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den medlemsstat, der har indlæst eller 
tilvejebragt de oplysninger, der har 
afstedkommet hittet, og eventuelt datoen 
og tidspunktet for indlæsningen af 
oplysningerne i andre EU-
informationssystemer eller 
Europoloplysninger.

den medlemsstat, der har indlæst eller 
tilvejebragt de oplysninger, der har 
afstedkommet hittet, og eventuelt datoen 
og tidspunktet for indlæsningen af 
oplysningerne i andre EU-
informationssystemer eller 
Europoloplysninger. Når et hit fører til en 
negativ afgørelse, og uden at det berører 
eventuelle begrænsninger i det 
pågældende EU-informationssystem, der 
har afstedkommet hittet, underrettes 
ansøgeren om, hvilket system der har 
genereret hittet, for at sikre 
vedkommendes ret til effektive retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 81
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 
28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal 
oplysningernes oprindelse angives, når der 
registreres oplysninger vedrørende hit i en 
ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter 
indberetningens type, dog med undtagelse 
af de indberetninger, der er omhandlet i 
artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre 
EU-informationssystemer eller 
Europoloplysninger), det entydige 
identifikationsnummer, der anvendes i den 
datakilde, der har afstedkommet hittet, og 
den medlemsstat, der har indlæst eller 
tilvejebragt de oplysninger, der har 
afstedkommet hittet, og eventuelt datoen 
og tidspunktet for indlæsningen af 
oplysningerne i andre EU-
informationssystemer eller 
Europoloplysninger.

Med henblik på artikel 25, stk. 2, artikel 
28, stk. 8, og artikel 29, stk. 9, skal 
oplysningernes oprindelse angives, når der 
registreres oplysninger vedrørende hit i en 
ETIAS-ansøgningsmappe. Dette omfatter 
indberetningens type, dog med undtagelse 
af de indberetninger, der er omhandlet i 
artikel 23, stk. 1, datakilden (hvilke andre 
EU-informationssystemer eller 
Europoloplysninger), det entydige 
identifikationsnummer, der anvendes i den 
datakilde, der har afstedkommet hittet, og 
den medlemsstat, der har indlæst eller 
tilvejebragt de oplysninger, der har 
afstedkommet hittet, og eventuelt datoen 
og tidspunktet for indlæsningen af 
oplysningerne i andre EU-
informationssystemer eller 
Europoloplysninger. Når et hit fører til en 
negativ afgørelse, underrettes ansøgeren 
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om, hvilket system der har genereret 
hittet, for at sikre ansøgerens ret til 
effektive retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 82
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 6, 14 og 17 i 
forordning (EU) 2017/2226 foretages der 
ved hjælp af en automatiseret proces ved 
brug af den sikre 
kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 6, 
stk. 2, litra d), en søgning i og import fra 
det centrale ETIAS-system af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 47, stk. 2, samt 
ansøgningsnummeret og udløbet af 
ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode 
og en tilsvarende opdatering af ind- og 
udrejseregistret i ind- og udrejsesystemet.

Med henblik på artikel 6, 14, 17 og 18 i 
forordning (EU) 2017/2226 foretages der 
ved hjælp af en automatiseret proces ved 
brug af den sikre 
kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 6, 
stk. 2, litra d), en søgning i og import fra 
det centrale ETIAS-system af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 47, stk. 2, samt 
ansøgningsnummeret og udløbet af 
ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode 
og en tilsvarende opdatering af ind- og 
udrejseregistreringen eller registreringen 
af nægtelse af indrejse i ind- og 
udrejsesystemet.

Or. en

Ændringsforslag 83
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 6, 14 og 17 i Med henblik på artikel 6, 14 og 17 i 
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forordning (EU) 2017/2226 foretages der 
ved hjælp af en automatiseret proces ved 
brug af den sikre 
kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 6, 
stk. 2, litra d), en søgning i og import fra 
det centrale ETIAS-system af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 47, stk. 2, samt 
ansøgningsnummeret og udløbet af 
ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode 
og en tilsvarende opdatering af ind- og 
udrejseregistret i ind- og udrejsesystemet.

forordning (EU) 2017/2226 foretages der 
ved hjælp af en automatiseret proces ved 
brug af den sikre 
kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 6, 
stk. 2, litra d), en søgning i og import fra 
det centrale ETIAS-system af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 47, stk. 2, litra a)-c), 
samt ansøgningsnummeret og udløbet af 
ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode 
og en tilsvarende opdatering af ind- og 
udrejseregistreringen i ind- og 
udrejsesystemet.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at overholde princippet om formålsbegrænsning i forbindelse med lagring af 
data og undgå registrering af yderligere data i ind- og udrejsesystemet, som ikke er 
nødvendige til dets formål.

Ændringsforslag 84
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 6, 14 og 17 i 
forordning (EU) 2017/2226 foretages der 
ved hjælp af en automatiseret proces ved 
brug af den sikre 
kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 6, 
stk. 2, litra d), en søgning i og import fra 
det centrale ETIAS-system af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 47, stk. 2, samt 
ansøgningsnummeret og udløbet af 
ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode 
og en tilsvarende opdatering af ind- og 
udrejseregistret i ind- og udrejsesystemet.

Med henblik på artikel 6, 14 og 17 i 
forordning (EU) 2017/2226 foretages der 
ved hjælp af en automatiseret proces ved 
brug af den sikre 
kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 6, 
stk. 2, litra d), en søgning i og import fra 
det centrale ETIAS-system af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 47, stk. 2, litra a)-c), 
samt ansøgningsnummeret og udløbet af 
ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode 
og en tilsvarende opdatering af ind- og 
udrejseregistreringen i ind- og 
udrejsesystemet.
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Or. en

Ændringsforslag 85
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 12 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 skal der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL. Denne 
samarbejdsaftale skal indeholde 
betingelserne for udveksling af oplysninger 
og sikring af beskyttelsen af 
personoplysninger.

2. Med henblik på stk. 1 skal der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL. Denne 
samarbejdsaftale skal indeholde 
betingelserne for udveksling af oplysninger 
og garantier for beskyttelsen af 
personoplysninger. Denne 
samarbejdsaftale skal bl.a. og under alle 
omstændigheder sikre, at alle relevante 
logge opbevares, at ingen oplysninger 
afsløres over for ejeren af oplysningerne i 
INTERPOL-indberetningen, og at der 
under alle omstændigheder ikke finder 
nogen videregivelse af oplysninger sted.

Or. en

Ændringsforslag 86
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 12 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 skal der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL. Denne 
samarbejdsaftale skal indeholde 
betingelserne for udveksling af oplysninger 
og sikring af beskyttelsen af 
personoplysninger.

2. Med henblik på stk. 1 skal der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL. Denne 
samarbejdsaftale skal indeholde 
betingelserne for udveksling af oplysninger 
og garantier for beskyttelsen af privatlivs- 
og personoplysninger. Samarbejdsaftalen 
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skal sikre, at alle relevante logge 
opbevares, at ingen oplysninger afsløres 
over for det land, der afstedkommer 
INTERPOL-indberetningen, og at der 
ikke finder nogen videregivelse af 
personoplysninger sted.

Or. en

Ændringsforslag 87
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6
Forordning 2018/1240
Artikel 12 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 skal der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL. 
Denne samarbejdsaftale skal indeholde 
betingelserne for udveksling af 
oplysninger og sikring af beskyttelsen af 
personoplysninger.

2. Hvis gennemførelsen af stk. 1 ikke 
er sikret, må ETIAS ikke søge i 
INTERPOL's databaser.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 12 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 skal der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL. Denne 
samarbejdsaftale skal indeholde 
betingelserne for udveksling af oplysninger 
og sikring af beskyttelsen af 

2. Med henblik på stk. 1 skal der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL. Denne 
samarbejdsaftale skal indeholde 
betingelserne for udveksling af oplysninger 
og garantier for beskyttelsen af 
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personoplysninger. personoplysninger og med forbehold af 
artikel 218 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 89
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) om ansøgeren svarer til en person, 
hvis oplysninger er registreret i ECRIS-
TCN på grund af terrorhandlinger og andre 
alvorlige strafbare handlinger.

n) om ansøgeren svarer til en person, 
hvis oplysninger er registreret i ECRIS-
TCN på grund af terrorhandlinger inden 
for de sidste 20 år eller andre alvorlige 
strafbare handlinger som anført i bilaget til 
denne forordning inden for de seneste ti 
år, såfremt de pågældende strafbare 
handlinger i henhold til national ret kan 
straffes med frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år.

Or. en

Ændringsforslag 90
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) om ansøgeren svarer til en person, 
hvis oplysninger er registreret i ECRIS-
TCN på grund af terrorhandlinger og 
andre alvorlige strafbare handlinger.

n) om ansøgeren svarer til en person, 
hvis oplysninger er registreret i ECRIS-
TCN, og som er dømt for en strafbar 
handling, der er opført i bilaget til denne 
forordning, hvis denne strafbare handling 
i henhold til national ret kan straffes med 
frihedsstraf eller en anden 
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frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år, inden 
for de seneste ti år og, ved 
terrorhandlinger, inden for de seneste 20 
år.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med tankegangen i bilaget, hvori der fastsættes en tidsbegrænsning for 
relevansen af oplysninger vedrørende domme, og eftersom medlemsstaterne ikke har et 
harmoniseret system for så vidt angår tidsrummet for lagring af oplysninger i deres nationale 
strafferegistre, er det vigtigt, at der også fastsættes en tidsbegrænsning for de hit, der kan 
afstedkommes, og ikke kun med hensyn til den strafbare handlings art/alvorlighed.

Ændringsforslag 91
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) om ansøgeren svarer til en person, 
hvis oplysninger er registreret i ECRIS-
TCN på grund af terrorhandlinger og 
andre alvorlige strafbare handlinger.

n) om ansøgeren svarer til en person, 
hvis oplysninger er registreret i ECRIS-
TCN, og som er dømt for en strafbar 
handling, der er opført i bilaget til denne 
forordning, hvis denne strafbare handling 
i henhold til national ret kan straffes med 
frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år, inden 
for de seneste ti år og, ved 
terrorhandlinger, inden for de seneste 20 
år.

Or. en

Ændringsforslag 92
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I artikel 20, stk. 2, indsættes 
følgende litra:
"na) om ansøgeren er genstand for en 
indberetning om tilbagesendelse i SIS"

Or. en

Ændringsforslag 93
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Artikel 20, stk. 2, første afsnit, 
affattes således:
ETIAS' centrale system iværksætter en 
forespørgsel ved brug af ESP for at 
sammenligne de relevante oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra 
a), aa), b), c), d), f), g), j), k) og m), og i 
artikel 17, stk. 8, med oplysningerne i et 
register, en mappe eller en indberetning, 
der er registreret i en ansøgningsmappe, 
der er lagret i ETIAS' centrale system, 
SIS, ind- og udrejsesystemet, VIS, 
Eurodac, ECRIS-TCN, 
Europoloplysningerne og i INTERPOL's 
SLTD- og TDAWN-databaser.

Or. en

Ændringsforslag 94
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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aa) I stk. 1 tilføjes følgende litra:
"ca) en indberetning om ulovlige 
migranter, der er omfattet af en afgørelse 
om tilbagesendelse"

Or. en

Ændringsforslag 95
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 – litra b
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
sammenligning giver et eller flere hit, 
sender det centrale ETIAS-system en 
automatiseret meddelelse til den centrale 
ETIAS-enhed. Når den centrale ETIAS-
enhed modtager en meddelelse, skal den 
have adgang til ansøgningsmappen og 
enhver anden tilknyttet ansøgningsmappe 
med henblik på at kontrollere, om 
ansøgerens personoplysninger svarer til 
personoplysningerne i den indberetning, 
der har udløst det pågældende hit, og hvis 
en overensstemmelse bekræftes, sender det 
centrale ETIAS-system en automatiseret 
meddelelse til SIRENE-kontoret i den 
medlemsstat, der foretog indberetningen. 
Det berørte SIRENE-kontor kontrollerer 
yderligere, om ansøgerens 
personoplysninger svarer til 
personoplysningerne i den indberetning, 
der har udløst hittet, og træffer eventuelle 
relevante foranstaltninger til opfølgning.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
sammenligning giver et eller flere hit, 
sender det centrale ETIAS-system en 
automatiseret meddelelse til den centrale 
ETIAS-enhed. Når den centrale ETIAS-
enhed modtager en meddelelse, skal den 
have midlertidig adgang til 
ansøgningsmappen og enhver anden 
tilknyttet ansøgningsmappe med henblik 
på at kontrollere, om ansøgerens 
personoplysninger svarer 
til personoplysningerne i den indberetning, 
der har udløst det pågældende hit, og hvis 
en overensstemmelse bekræftes, sender det 
centrale ETIAS-system en automatiseret 
meddelelse til SIRENE-kontoret i den 
medlemsstat, der foretog indberetningen. 
Det berørte SIRENE-kontor kontrollerer 
yderligere, om ansøgerens 
personoplysninger svarer til 
personoplysningerne i den indberetning, 
der har udløst hittet, og træffer eventuelle 
relevante foranstaltninger til opfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 96
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Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 10
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 25a – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Artikel 4 i forordning (EU) 
2018/1860 (tilbagesendelser)

Or. en

Ændringsforslag 97
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 10
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale ETIAS-enheder har 
også adgang til de nationale strafferegistre 
med henblik på at indhente oplysninger om 
tredjelandsstatsborgere og statsløse, der er 
dømt for en terrorhandling eller andre eller 
andre alvorlige strafbare handlinger, til 
de i stk. 1 omhandlede formål.

2. For så vidt som et hit følger af en 
kontrol i henhold til artikel 20, stk. 2, 
litra n), skal det behørigt bemyndigede 
personale i de nationale ETIAS-enheder i 
overensstemmelse med national 
lovgivning også have adgang til de 
nationale strafferegistre i deres respektive 
medlemsstat med henblik på at indhente 
oplysninger om tredjelandsstatsborgere og 
statsløse, der er dømt for en terrorhandling 
eller andre strafbare handlinger, som 
opført i bilaget til denne forordning, til de 
i stk. 1 omhandlede formål.

Or. en

Ændringsforslag 98
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 10
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Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 25a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale ETIAS-enheder har 
også adgang til de nationale strafferegistre 
med henblik på at indhente oplysninger om 
tredjelandsstatsborgere og statsløse, der er 
dømt for en terrorhandling eller andre eller 
andre alvorlige strafbare handlinger, til de 
i stk. 1 omhandlede formål.

2. De nationale ETIAS-enheder har 
også adgang til de nationale strafferegistre 
med henblik på at indhente oplysninger om 
tredjelandsstatsborgere og statsløse, der er 
dømt for en terrorhandling eller andre 
alvorlige strafbare handlinger, som 
specificeret i bilaget til forordning (EU) 
2018/1240, til de i stk. 1 omhandlede 
formål.

Or. en

Ændringsforslag 99
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 10
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 25a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale ETIAS-enheder har 
også adgang til de nationale strafferegistre 
med henblik på at indhente oplysninger om 
tredjelandsstatsborgere og statsløse, der er 
dømt for en terrorhandling eller andre eller 
andre alvorlige strafbare handlinger, til de i 
stk. 1 omhandlede formål.

2. De nationale ETIAS-enheder har 
også, i overensstemmelse med national 
lovgivning, adgang til de nationale 
strafferegistre med henblik på at indhente 
oplysninger om tredjelandsstatsborgere og 
statsløse, der er dømt for en terrorhandling 
eller andre alvorlige strafbare handlinger, 
til de i stk. 1 omhandlede formål.

Or. en

Ændringsforslag 100
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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11a. I artikel 26 indsættes følgende 
stykke:
3a.I tilfælde af hit om tilbagesendelse i 
SIS skal den nationale ETIAS-enhed i 
den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen:
a) hvis afgørelsen om tilbagesendelse er 
ledsaget af et indrejseforbud, omgående 
underrette den indberettende medlemsstat 
ved udveksling af supplerende 
information.Den indberettende 
medlemsstat sletter straks indberetningen 
om tilbagesendelse og indlæser en 
indberetning om nægtelse af indrejse og 
ophold i henhold til artikel 24, stk. 1, litra 
b), i forordning (EU) 2018/1861
b) hvis afgørelsen om tilbagesendelse ikke 
er ledsaget af et indrejseforbud, 
omgående underrette den indberettende 
medlemsstat herom ved udveksling af 
supplerende oplysninger, således at den 
indberettende medlemsstat straks sletter 
indberetningen om tilbagesendelse.

Or. en

Ændringsforslag 101
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 11 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 38 – stk. 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Artikel 38, stk. 2, litra c), affattes 
således:
c) en begrundelse for afslaget på 
rejsetilladelse med angivelse af de 
relevante grunde blandt dem, der er 
anført i artikel 37, stk. 1 og 2, herunder 
oplysninger om, hvilket 
informationssystem der har genereret et 
hit, som førte til afslag på ansøgningen, 
for at give ansøgeren mulighed for at 
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indgive en klage. Dette berører ikke 
eventuelle begrænsninger i udøvelsen af 
retten til oplysninger som fastsat i 
forordning (EF) nr. 767/2008, forordning 
(EU) 2017/2226, forordning (EU) 
2018/1861 og forordning (EU) 2019/816

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til retten til effektive retsmidler, jf. artikel 47 i EU's charter og artikel 13 
den europæiske menneskerettighedskonvention, bør en ansøger modtage tilstrækkeligt klar 
besked om grunden(e) til afslaget, så han eller hun effektivt kan anke afgørelsen og anfægte 
grundene til afslaget. Det er derfor afgørende, at personer, hvis ansøgning er blevet afvist, 
har viden om, at der findes en registrering, og om, hvilket informationssystem der har 
genereret et hit, der førte til afvisning af deres ansøgning. Dette vil sætte dem i stand til at 
udøve deres individuelle rettigheder i henhold til ETIAS-forordningen, men også i henhold til 
de retlige instrumenter i andre EU-informationssystemer.

Ændringsforslag 102
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 12 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Artikel 45a
Støttecenter for transportoperatører
1.I den centrale ETIAS-enhed oprettes 
der et center for støtte til 
transportoperatører med henblik på at 
støtte transportoperatører i 
gennemførelsen af artikel 45 i denne 
forordning, artikel 13 i forordning (EU) 
2017/2226 [ind- og udrejsesystemet] og 
artikel 45b i forslaget COM(2018)0302 
[VIS].
2.Støttecentret for transportoperatører er 
ansvarligt for:
a) i samråd med medlemsstaterne at 
oprette og opretholde et centralt register 
over transportoperatører, der i 
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kommercielt øjemed transporterer 
passagerer til de ydre grænser
b) at yde operationel og teknisk støtte til 
transportoperatørerne i forbindelse med 
de søgninger, der skal foretages for så vidt 
angår passagerer i henhold til artikel 45 i 
nærværende forordning, artikel 13 i 
forordning (EU) 2017/2226 [ind- og 
udrejsesystemet] og artikel 45b i forslaget 
COM(2018)0302 [VIS].
3.Det behørigt bemyndigede personale i 
støttecentret for transportoperatører skal 
have adgang til de datafiler, der er lagret i 
det fælles identitetsregister, det centrale 
ETIAS-system, det centrale ind- og 
udrejsesystem og det centrale VIS-system 
med det formål at kontrollere 
passagerernes status med henblik på at 
yde den operationelle støtte, der er 
omhandlet i stk. 2, litra b).
4. Kommissionen fastsætter ved en 
gennemførelsesretsakt reglerne for 
registrering af de transportoperatører, der 
er omhandlet i stk. 2, litra a), og for 
adgangen til ETIAS, ind- og 
udrejsesystemet og VIS for personalet i 
det i stk. 3 omhandlede støttecenter for 
transportoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 103
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 12 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 69 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. I artikel 69, stk. 1, tilføjes følgende 
som litra ca):
ca) de oplysninger, der anvendes gennem 
interoperabilitet med andre 
informationssystemer til behandling af 
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ansøgningerne, navnlig i forbindelse med 
manuel behandling

Or. en

Ændringsforslag 104
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 12 b (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 69 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b. Artikel 49, stk. 4, affattes således:
4. Disse logge må kun bruges til 
overvågning af, at behandlingen af 
oplysningerne opfylder betingelserne i 
databeskyttelsesøjemed, til at garantere 
oplysningernes sikkerhed og integritet 
samt til at garantere ansøgerens ret til 
effektive retsmidler. Loggene beskyttes 
med passende foranstaltninger mod 
uautoriseret adgang. De slettes et år efter 
udløbet af den lagringsperiode, der er 
omhandlet i artikel 54, hvis de ikke er 
nødvendige for kontrolprocedurer, som 
allerede er indledt.

Or. en

Ændringsforslag 105
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 12 c (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 69 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12c. I artikel 69 tilføjes følgende 
stykke:
4a. Med henblik på stk. 4 fastlægger 
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Kommissionen ved hjælp af en delegeret 
retsakt de tekniske betingelser for dens 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 106
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 – litra c
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 88 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den i artikel 11 omhandlede 
interoperabilitet med ECRIS-TCN starter, 
når [det fælles identitetsregister] 
idriftsættes, hvilket er planlagt til 2022. 
ETIAS vil blive idriftsat, uanset om der er 
skabt interoperabilitet med ECRIS-TCN.

6. Den i artikel 11 omhandlede 
interoperabilitet med ECRIS-TCN starter, 
når [det fælles identitetsregister] 
idriftsættes, hvilket er planlagt til 2022.

Or. en

Ændringsforslag 107
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 – litra c
Forordning 2018/1240
Artikel 88 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ETIAS vil blive idriftsat, uanset om 
der som omhandlet i artikel 12, stk. 2, er 
indgået en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL, og 
uanset om det er muligt at søge i 
INTERPOL's databaser.

7. ETIAS vil blive idriftsat, uanset om 
det er muligt at søge i INTERPOL's 
databaser.

Or. en
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Ændringsforslag 108
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 – litra c
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 88 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ETIAS vil blive idriftsat, uanset 
om der som omhandlet i artikel 12, stk. 2, 
er indgået en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL, og 
uanset om det er muligt at søge i 
INTERPOL's databaser.

7. ETIAS må ikke søge i 
INTERPOL's databaser, før en 
samarbejdsaftale mellem Den Europæiske 
Union og INTERPOL som omhandlet i 
artikel 12, stk. 2, er trådt i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 109
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. I artikel 89 foretages følgende 
ændringer:
a) Stk. 2 affattes således:
"2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 11, 
stk. 9, artikel 11, stk. 10, artikel 17, stk. 3, 
5 og 6, artikel 18, stk. 4, artikel 27, stk. 3, 
artikel 31, artikel 33, stk. 2, artikel 36, stk. 
4, artikel 39, stk. 2, artikel 54, stk. 2, 
artikel 69, stk. 4a, artikel 83, stk. 1 og 3, 
og artikel 85, stk. 3, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den 9. oktober 2018. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
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perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode."

Or. en

Ændringsforslag 110
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 b (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b. b) Stk. 3 affattes således:
3. Den i artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 9, 
artikel 11, stk. 10, artikel 17, stk. 3, 5 og 6, 
artikel 18, stk. 4, artikel 27, stk. 3, artikel 
31, artikel 33, stk. 2, artikel 36, stk. 4, 
artikel 39, stk. 2, artikel 54, stk. 2, artikel 
83, stk. 1 og 3, og artikel 85, stk. 3, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 111
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 c (nyt)
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Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13c. c) Stk. 6 affattes således:
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 9, artikel 
11, stk. 10, artikel 17, stk. 3, 5 eller 6, 
artikel 18, stk. 4, artikel 27, stk. 3, artikel 
31, artikel 33, stk. 2, artikel 36, stk. 4, 
artikel 39, stk. 2, artikel 54, stk. 2, artikel 
83, stk. 1 eller 3, eller artikel 85, stk. 3, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 
inden udløbet af denne frist begge har 
underrettet Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 112
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 d (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 92 – stk. 5 – litra –a)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13d. I artikel 92, stk. 5, indsættes 
følgende litra:
–a) søgning i ECRIS-TCN gennem 
ETIAS

Or. en

Ændringsforslag 113
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Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgangen til VIS med henblik på at søge i 
oplysninger er udelukkende forbeholdt 
behørigt bemyndigede medarbejdere hos 
myndighederne i hver medlemsstat, 
herunder behørigt bemyndigede 
medarbejdere i de nationale ETIAS-
enheder, der er udpeget i henhold til 
artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*, og som er 
kompetente med hensyn til de formål, der 
er fastsat i artikel 15-22, og behørigt 
bemyndigede medarbejdere hos de 
nationale myndigheder i hver medlemsstat 
og i EU-organer, som er kompetente med 
hensyn til de formål, der er fastsat i [artikel 
20 og 21 i forordning (EU) 2018/XXX om 
interoperabilitet], og er begrænset til de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af opgaverne i 
overensstemmelse med disse formål, samt 
skal stå i rimeligt forhold til de forfulgte 
mål."

Adgangen til VIS med henblik på at søge 
oplysninger er udelukkende forbeholdt 
behørigt bemyndigede medarbejdere hos 
myndighederne i hver medlemsstat og i de 
EU-organer, som er kompetente med 
hensyn til de formål, der er fastsat i artikel 
6a og 6b, artikel 15-22 og artikel 22g, 
samt de formål, der er fastsat i artikel 20 
og 21 i forordning 2019/817 om 
interoperabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 114
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18b, 18c og 18d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 115
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles "CS-VIS" til ESP for at 
muliggøre den automatiserede 
behandling, der er omhandlet i artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1240.

Or. en

Ændringsforslag 116
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den automatiserede behandling, der 
er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 
2018/1240, muliggør den kontrol, der er 
fastsat bestemmelser om i nævnte 
forordnings artikel 20, og den 
efterfølgende kontrol, der er omhandlet i 
samme forordnings artikel 22 og 26.   For 
at kunne foretage den kontrol, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra i), i 
forordning (EU) 2018/1240, anvender det 
centrale ETIAS-system det redskab, der er 
omhandlet i nævnte forordnings artikel 
11, til at sammenligne oplysninger i ETIAS 

2. Den automatiserede behandling, der 
er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 
2018/1240, muliggør den kontrol, der er 
fastsat bestemmelser om i nævnte 
forordnings artikel 20, og den 
efterfølgende kontrol, der er omhandlet i 
samme forordnings artikel 22 og 26.

For at kunne foretage den kontrol, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra i), i 
forordning (EU) 2018/1240, anvender det 
centrale ETIAS-system ESP til at 
sammenligne oplysninger i ETIAS med 
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med oplysninger i VIS, jf. nævnte 
forordnings artikel 11, stk. 8, ved brug af 
den sammenligningstabel, der findes i bilag 
II.

oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8, ved brug af den 
sammenligningstabel, der findes i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 117
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i VIS i skrivebeskyttet format 
og i overensstemmelse med nævnte 
forordnings artikel 11, stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 118
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
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pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8.

pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8, i et skrivebeskyttet 
format.

Or. en

Ændringsforslag 119
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) 767/2008
Artikel 18c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8, i skrivebeskyttet format.

Or. en

Ændringsforslag 120
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale ETIAS-enheder, der er 
udpeget i henhold til artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EU) 2018/1240, har adgang til 
og kan søge i skrivebeskyttede oplysninger 

2. De nationale ETIAS-enheder, der er 
udpeget i henhold til artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EU) 2018/1240, har 
midlertidig adgang til skrivebeskyttede 
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i VIS med henblik på at behandle 
ansøgninger om rejsetilladelse, jf. nævnte 
forordnings artikel 8, stk. 2. De nationale 
ETIAS-enheder kan søge i de oplysninger, 
der er omhandlet i denne forordnings 
artikel 9-14.

oplysninger i VIS med henblik på at 
behandle ansøgninger om rejsetilladelse, jf. 
nævnte forordnings artikel 8, stk. 2. De 
nationale ETIAS-enheder kan søge i de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 9-14.

Or. en

Ændringsforslag 121
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 34a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Følgende artikel indsættes: udgår
"Artikel 34a Opbevaring af logfiler
Med henblik på de søgninger, der er 
omhandlet i dennes forordnings artikel 
18b, opbevares der en logfil for hver 
databehandling, der foretages i VIS og 
ETIAS, jf. denne forordnings artikel 34 
og artikel 69 i forordning (EU) 
2018/1240."

Or. en

Ændringsforslag 122
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 767/2008 [VIS]
Artikel 45 b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Ny artikel 45 ba)
Støttecenter for transportoperatører
1.I den centrale ETIAS-enhed oprettes 
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der et center for støtte til 
transportoperatører med henblik på at 
støtte transportoperatører i 
gennemførelsen af artikel 45 i forordning 
(EU) 2018/1240 [ETIAS], artikel 13 i 
forordning (EU) 2017/2226 [ind- og 
udrejsesystemet] og artikel 45b i forslaget 
COM(2018)0302 [VIS].
2.Støttecentret for transportoperatører er 
ansvarligt for:
a) i samråd med medlemsstaterne at 
oprette og opretholde et centralt register 
over transportoperatører, der i 
kommercielt øjemed transporterer 
passagerer til de ydre grænser
b) at yde operationel og teknisk støtte til 
transportoperatørerne i forbindelse med 
de søgninger, der skal foretages for så vidt 
angår passagerer i henhold til artikel 45 i 
forordning (EU) 2018/1240 [ETIAS], 
artikel 13 i forordning (EU) 2017/2226 
[ind- og udrejsesystemet] og artikel 45b i 
forslaget COM(2018)0302 [VIS].
3.Det behørigt bemyndigede personale i 
støttecentret for transportoperatører skal 
have adgang til de datafiler, der er lagret i 
det fælles identitetsregister, det centrale 
ETIAS-system, det centrale ind- og 
udrejsesystem og det centrale VIS-system 
med det formål at kontrollere 
passagerernes status med henblik på at 
yde den operationelle støtte, der er 
omhandlet i stk. 2, litra b).
4. Kommissionen fastsætter ved en 
gennemførelsesretsakt reglerne for 
registrering af de transportoperatører, der 
er omhandlet i stk. 2, litra a), og for 
adgang til ETIAS, ind- og udrejsesystemet 
og VIS for personalet i det i stk. 3 
omhandlede støttecenter for 
transportoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 123
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Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) 767/2008
Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Bilaget benævnes "bilag I", og 
følgende bilag tilføjes:

udgår

"Bilag II
Sammenligningstabel som omhandlet i 
artikel 18b
Oplysninger i henhold til artikel 17, stk. 2, 
i forordning (EU) 2018/1240, som sendes 
fra det centrale ETIAS-system"

Or. en

Ændringsforslag 124
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 8a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der foretages en ind- eller 
udrejseregistrering af en 
tredjelandsstatsborger, der er fritaget for 
visumpligt, gør den automatiserede proces 
følgende muligt for ind- og 
udrejsesystemets centrale system:

Når der foretages en ind- eller 
udrejseregistrering eller en registrering af 
nægtelse af indrejse for en 
tredjelandsstatsborger, der er fritaget for 
visumpligt, gør den automatiserede proces 
følgende muligt for ind- og 
udrejsesystemets centrale system:

Or. en

Ændringsforslag 125
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
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Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 8a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at ajourføre registreringen af 
nægtelse af indrejse i ind- og 
udrejsesystemet, jf. denne forordnings 
artikel 18, stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 126
Jorge Buxadé Villalba

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 13a
Støttecenter for transportoperatører
1.I den centrale ETIAS-enhed oprettes 
der et center for støtte til 
transportoperatører med henblik på at 
støtte transportoperatører i 
gennemførelsen af artikel 45 i forordning 
(EU) 2018/1240 [ETIAS], artikel 13 i 
denne forordning og artikel 45b i 
forslaget COM(2018)0302 [VIS].
2.Støttecentret for transportoperatører er 
ansvarligt for:
a) i samråd med medlemsstaterne at 
oprette og opretholde et centralt register 
over transportoperatører, der i 
kommercielt øjemed transporterer 
passagerer til de ydre grænser
b) at yde operationel og teknisk støtte til 
transportoperatørerne i forbindelse med 
de søgninger, der skal foretages for så vidt 
angår passagerer i henhold til artikel 45 i 
forordning (EU) 2018/1240 [ETIAS], 
artikel 13 i forordning (EU) 2017/2226 
[ind- og udrejsesystemet] og artikel 45b i 
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forslaget COM(2018)0302 [VIS].
3.Det behørigt bemyndigede personale i 
støttecentret for transportoperatører skal 
have adgang til de datafiler, der er lagret i 
det fælles identitetsregister, det centrale 
ETIAS-system, det centrale ind- og 
udrejsesystem og det centrale VIS-system 
med det formål at kontrollere 
passagerernes status med henblik på at 
yde den operationelle støtte, der er 
omhandlet i stk. 2, litra b).
4. Kommissionen fastsætter ved en 
gennemførelsesretsakt reglerne for 
registrering af de transportoperatører, der 
er omhandlet i stk. 2, litra a), og for 
adgang til ETIAS, ind- og udrejsesystemet 
og VIS for personalet i det i stk. 3 
omhandlede støttecenter for 
transportoperatører.

Or. en

Ændringsforslag 127
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur 
for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 
7 i forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 
2018/1240, ret til at få adgang til og søge i 
relevante oplysninger i ind- og 
udrejsesystemet, jf. nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8.

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Adgangsrettigheder til EU-systemer er reguleret i den oprindelige lovgivning vedrørende 
hvert enkelt af disse. At bruge systemernes interoperabilitet, dvs. den rent tekniske mulighed 
for direkte adgang, med henblik på at give alle myndigheder/brugere adgang til alle systemer 
uden at tage hensyn til principperne om formålsbegrænsning og proportionalitet, er farligt. 
Tværtimod skal den normale procedure for anmodning om adgang til oplysninger gælde for 
de myndigheder, for hvilke der ikke oprindeligt var planlagt adgang til et givet system, i 
tilfælde af et hit, der hidrører fra en søgning i dette system.

Ændringsforslag 128
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet, jf. 
nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet i et 
skrivebeskyttet format og i 
overensstemmelse med nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 129
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 25a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet, jf. 
nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge oplysninger i 
ind- og udrejsesystemet i et skrivebeskyttet 
format, jf. nævnte forordnings artikel 11, 
stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 130
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet, jf. 
nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge oplysninger i 
ind- og udrejsesystemet i et skrivebeskyttet 
format, jf. nævnte forordnings artikel 11, 
stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 131
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2226
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Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, der er hentet fra ind- og 
udrejsesystemet i henhold til artikel 24, 25, 
26 og 27, må lagres i nationale registre, og 
oplysninger, der er hentet fra ind- og 
udrejsesystemet i henhold til artikel 25a, 
må kun lagres i ETIAS-ansøgningsmapper, 
hvis det er nødvendigt i det konkrete 
tilfælde, i overensstemmelse med det 
formål, hvortil de blev hentet, og relevant 
EU-ret, navnlig databeskyttelse, og kun så 
længe, det er strengt nødvendigt i det 
konkrete tilfælde.

Oplysninger, der er hentet fra ind- og 
udrejsesystemet i henhold til artikel 24, 25, 
26 og 27, må lagres i nationale registre, og 
oplysninger, der er hentet fra ind- og 
udrejsesystemet i henhold til artikel 25a, 
må kun lagres i ETIAS-ansøgningsmapper, 
hvis det er nødvendigt i det konkrete 
tilfælde, i overensstemmelse med det 
formål, hvortil de blev hentet, og i 
overensstemmelse med relevant EU-ret, 
navnlig om databeskyttelse, og kun så 
længe, det er strengt nødvendigt i det 
konkrete tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 132
Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur 
for Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 
7 i forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 
2018/1240, ret til at få adgang til og søge i 
relevante oplysninger i SIS. 
Bestemmelserne i artikel 36, stk. 4-8, 
finder anvendelse på denne adgang og 
søgning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 133
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i SIS i et skrivebeskyttet 
format. Bestemmelserne i artikel 36, stk. 4-
8, finder anvendelse på denne adgang og 
søgning.

Or. en

Ændringsforslag 134
Patrick Breyer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i SIS i et skrivebeskyttet 
format. Bestemmelserne i artikel 36, stk. 4-
8, finder anvendelse på denne adgang og 
søgning.

Or. en
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Ændringsforslag 135
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den centrale ETIAS-enhed, der 
blev oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i SIS i et skrivebeskyttet 
format. Bestemmelserne i artikel 36, stk. 4-
8, finder anvendelse på denne adgang og 
søgning.

Or. en


