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Pakeitimas 52
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą 
toliau pateiktą poziciją;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 53
Cornelia Ernst

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą 
toliau pateiktą poziciją;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 55
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) siekiant užtikrinti veiksmingumą ir 
sumažinti sąnaudas, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) 2018/1240 6 straipsnio 3 
dalyje, ETIAS reikmėms turėtų būti 
pakartotinai naudojami aparatinės ir 
programinės įrangos komponentai, 
sukurti atvykimo ir išvykimo sistemos 
(AIS) reikmėms, siekiant sukurti bendrai 
naudojamą tapatybės duomenų saugyklą. 
Ši saugykla, naudojama tiek ETIAS 
prašytojų, tiek AIS užregistruotų trečiųjų 
šalių piliečių raidiniams skaitmeniniams 
tapatybės duomenims saugoti, turėtų būti 
sukurta taip, kad ją būtų galima išplėsti ir 
kad ateityje ji galėtų tapti bendra tapatybės 
duomenų saugykla.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2019/817 sukurtame 
Europos paieškos portale (EPP) 
kompetentingoms institucijoms bus 
suteikta galimybė vienu metu pateikti 
užklausas dėl pagrindinių sistemų, o 
bendri rezultatai bus rodomi viename 
ekrane.

Or. en

Pakeitimas 57
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
įgyvendinti ETIAS tikslai, taip pat norint 
toliau siekti Šengeno informacinės 
sistemos (toliau – SIS) tikslų, būtina į 
automatinių patikrinimų aprėptį įtraukti 
naujų kategorijų perspėjimus, atsiradusius 
neseniai persvarsčius SIS, t. y. perspėjimus 
dėl asmenų tikslinio patikrinimo ir 
perspėjimus dėl neteisėtų migrantų, dėl 
kurių priimtas sprendimas grąžinti;

Or. en

Pakeitimas 58
Fabienne Keller
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sąlygos, kuriomis ETIAS centrinis 
padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai 
ETIAS tikslais gali susipažinti su kitose ES 
informacinėse sistemose saugomais 
duomenimis, turėtų būti reglamentuotos 
aiškiomis ir tiksliomis taisyklėmis, 
susijusiomis su ETIAS centrinio padalinio 
ir ETIAS nacionalinių padalinių prieiga 
prie kitose ES informacinėse sistemose 
saugomų duomenų, užklausų tipu ir 
duomenų kategorijomis; visais atvejais 
neturėtų būti viršijama tai, kas tikrai būtina 
jų pareigoms atlikti. Be to, ETIAS prašymo 
byloje saugomi duomenys turėtų būti 
matomi tik toms valstybėms narėms, kurios 
valdo pagrindines informacines sistemas, 
atsižvelgiant į jų dalyvavimo sąlygas. 
Pavyzdžiui, šio reglamento nuostatos, 
susijusios su Šengeno informacine sistema 
ir Vizų informacine sistema, yra nuostatos, 
grindžiamos visomis Šengeno acquis 

(10) prieigos teisės ir sąlygos, kuriomis 
ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS 
nacionaliniai padaliniai ETIAS tikslais gali 
susipažinti su kitose ES informacinėse 
sistemose saugomais duomenimis, turėtų 
būti reglamentuotos aiškiomis ir tiksliomis 
taisyklėmis, susijusiomis su ETIAS 
centrinio padalinio ir ETIAS nacionalinių 
padalinių prieiga prie kitose ES 
informacinėse sistemose saugomų 
duomenų, užklausų tipu ir duomenų 
kategorijomis; visais atvejais neturėtų būti 
viršijama tai, kas tikrai būtina jų pareigoms 
atlikti. Be to, ETIAS prašymo byloje 
saugomi duomenys turėtų būti matomi tik 
toms valstybėms narėms, kurios valdo 
pagrindines informacines sistemas, 
atsižvelgiant į jų dalyvavimo sąlygas. 
Pavyzdžiui, šio reglamento nuostatos, 
susijusios su Šengeno informacine sistema 
ir Vizų informacine sistema, yra nuostatos, 
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nuostatomis, kurioms taikomi Tarybos 
sprendimai35dėl Šengeno acquis nuostatų, 
susijusių su Šengeno informacine sistema 
ir Vizų informacine sistema, taikymo;

grindžiamos visomis Šengeno acquis 
nuostatomis, kurioms taikomi Tarybos 
sprendimai 35 dėl Šengeno acquis 
nuostatų, susijusių su Šengeno informacine 
sistema ir Vizų informacine sistema, 
taikymo;

_________________
35 2010 m. birželio 29 d. Tarybos 
sprendimas 2010/365/ES dėl Šengeno 
acquis nuostatų, susijusių su Šengeno 
informacine sistema, taikymo Bulgarijos 
Respublikoje ir Rumunijoje (OL L 166, 
2010 7 1, p. 17); 2017 m. balandžio 25 d. 
Tarybos sprendimas (ES) 2017/733 dėl su 
Šengeno informacine sistema susijusių 
Šengeno acquis nuostatų taikymo Kroatijos 
Respublikoje (OL L 108, 2017 4 26, p. 31); 
2017 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas 
(ES) 2017/1908 dėl tam tikrų Šengeno 
acquis nuostatų, susijusių su Vizų 
informacine sistema, pradėjimo taikyti 
Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (OL 
L 269, 2017 10 19, p. 39–43); 2018 m. 
birželio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 
2018/934 dėl likusių Šengeno acquis 
nuostatų, susijusių su Šengeno informacine 
sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos 
Respublikoje ir Rumunijoje (OL L 165, 
2018 7 2, p. 37).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
73 straipsnį už ETIAS informacinės 
sistemos kūrimą ir plėtojimą turėtų būti 
atsakinga Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2018/172636įsteigta 
Europos didelės apimties IT sistemų 

(11) pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
73 straipsnį už ETIAS informacinės 
sistemos kūrimą ir techninį plėtojimą 
turėtų būti atsakinga Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2018/1726 36 
įsteigta Europos didelės apimties IT 
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laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“);

sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-
LISA“);

_________________
36 2018 m. lapkričio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūros („eu-LISA“), kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
1987/2006 ir Tarybos sprendimas 
2007/533/TVR bei panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 
295, 2018 11 21, p. 99).

Or. en

Pakeitimas 61
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
3 straipsnio 1 dalies 23 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23) kitos ES informacinės sistemos – 
atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Vizų 
informacinė sistema (VIS), Šengeno 
informacinė sistema (SIS) ir Europos 
nuosprendžių registrų informacinė 
sistema, skirta trečiųjų šalių piliečiams 
(ECRIS – TCN).;

23) kitos ES informacinės sistemos – 
atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Vizų 
informacinė sistema (VIS) ir Šengeno 
informacinė sistema (SIS);

Or. en

Pagrindimas

ETIAS prieiga prie ECRIS-TCN viršija pastarojo tikslus, nes jie iš pradžių buvo numatyti, 
todėl nesilaikoma tikslo apribojimo principo.  Be to, duomenys apie apkaltinamuosius 
nuosprendžius yra jautresni ir jiems taikomos specialios apsaugos priemonės, todėl kyla 
abejonių dėl proporcingumo principo laikymosi juos tvarkant papildomais ETIAS tikslais.
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Pakeitimas 62
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
3 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23) kitos ES informacinės sistemos – 
atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Vizų 
informacinė sistema (VIS), Šengeno 
informacinė sistema (SIS) ir Europos 
nuosprendžių registrų informacinė 
sistema, skirta trečiųjų šalių piliečiams 
(ECRIS – TCN).;

23) kitos ES informacinės sistemos – 
atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Vizų 
informacinė sistema (VIS) ir Šengeno 
informacinė sistema (SIS);

Or. en

Pakeitimas 63
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
3 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23) kitos ES informacinės sistemos – 
atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Vizų 
informacinė sistema (VIS), Šengeno 
informacinė sistema (SIS) ir Europos 
nuosprendžių registrų informacinė sistema, 
skirta trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS – 
TCN).;

23) kitos ES informacinės sistemos – 
atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), Vizų 
informacinė sistema (VIS), Šengeno 
informacinė sistema (SIS), Eurodac ir 
Europos nuosprendžių registrų informacinė 
sistema, skirta trečiųjų šalių piliečiams 
(ECRIS-TCN).“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 4 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2018/1240
7 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ETIAS centrinis padalinys 
reguliariai teikia ataskaitas Komisijai ir 
„eu-Lisa“ dėl klaidingų atitikčių, 
nustatytų atliekant 20 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą automatizuotą tvarkymą. ETIAS 
centrinis padalinys prašo ETIAS 
nacionalinių padalinių bendradarbiauti ir 
gauti informacijos šiuo klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė ETIAS centrinio padalinio užduotis – patikrinti atitiktis, nustatytas atliekant 
automatizuotą ETIAS prašymų tvarkymą, įvairiose informacinėse sistemose. ETIAS centrinis 
padalinys, bendradarbiaudamas su ETIAS nacionaliniais padaliniais, turėtų galėti rengti 
klaidingų atitikčių statistinius duomenis ir taip pat analizuoti pagrindinius klausimus.

Pakeitimas 65
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) 2018/1240
7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
7 straipsnio 3b dalis

ETIAS centrinis padalinys teikia 
periodines ataskaitas Komisijai ir „eu-
LISA“ apie klaidingas atitiktis, nustatytas 
atliekant 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
automatizuotą tvarkymą. ETIAS centrinis 
padalinys prašo ETIAS nacionalinių 
padalinių bendradarbiauti ir gauti 
informacijos šiuo klausimu.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[Sąveikumas grindžiamas Europos 
paieškos portalu (EPP), sukurtu pagal 
Reglamento (ES) 2018/XXX (Sąveikumo 
reglamentas) 6 straipsnį. Pereinamuoju 
laikotarpiu, iki bus sukurtas EPP, 
automatizuotas tvarkymas grindžiamas 
eu-LISA šios dalies tikslu sukurta 
priemone. Pagal to reglamento 52 
straipsnį ši priemonė naudojama kaip 
pagrindas kuriant ir diegiant EPP.]

[Sąveikumas grindžiamas Europos 
paieškos portalu (EPP), sukurtu pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2019/817 (Sąveikumo 
reglamentas) 6 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 67
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad būtų galima atlikti 20 
straipsnio 2 dalies c punkte, m punkto ii 
papunktyje, o punkte ir 23 straipsnio 1 
dalyje nurodytus patikrinimus, atliekamas 
11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
automatizuotas tvarkymas, kuris sudaro 
sąlygas ETIAS centrinei sistemai teikti 
užklausą Reglamentu (ES) 2018/1860 
(patikrinimas kertant sieną) sukurtai SIS 
dėl tokių 17 straipsnio 2 dalies a–d ir k 
punktuose nurodytų duomenų:

4. Kad būtų galima atlikti 
20 straipsnio 2 dalies c punkte, m punkto 
ii papunktyje bei o punkte ir 23 straipsnio 1 
dalyje nurodytus patikrinimus, atliekamas 
11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
automatizuotas tvarkymas, kuris sudaro 
sąlygas ETIAS centrinei sistemai teikti 
užklausą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2018/1861 (patikrinimas 
kertant sieną) ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2018/1860 
(grąžinimas) sukurtai SIS dėl tokių 
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17 straipsnio 2 dalies a–d ir k punktuose 
nurodytų duomenų:

Or. en

Pakeitimas 68
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 6 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gimimo šalis;

Or. en

Pakeitimas 69
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2019/1240
11 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius atitikčių, 11 straipsnyje nurodyta 
priemonė ETIAS centriniam padaliniui 
prašymo byloje suteikia laikiną prieigą prie 
rezultatų, kuri galioja tol, kol baigiamas 
tvarkymas rankiniu būdu pagal 22 
straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį. 
Jeigu duomenys, prie kurių suteikta 
prieiga, atitinka prašymą pateikusio asmens 
duomenis, arba, jeigu lieka abejonių, 
prašymo byloje įrašomas unikalus 
duomenų, dėl kurių nustatyta atitiktis, 
identifikavimo kodas.

Nustačius atitikčių, 11 straipsnyje nurodyta 
priemonė ETIAS centriniam padaliniui 
prašymo byloje (tik skaitymo formatu) 
suteikia laikiną prieigą prie rezultatų, kuri 
galioja tol, kol baigiamas tvarkymas 
rankiniu būdu pagal 22 straipsnio 2 dalį ir 
23 straipsnio 2 dalį. Jeigu duomenys, prie 
kurių suteikta prieiga, atitinka prašymą 
pateikusio asmens duomenis, arba, jeigu 
lieka abejonių, prašymo byloje įrašomas 
unikalus duomenų, dėl kurių nustatyta 
atitiktis, identifikavimo kodas.

Or. en
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Pakeitimas 70
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius atitikčių, 11 straipsnyje nurodyta 
priemonė ETIAS centriniam padaliniui 
prašymo byloje suteikia laikiną prieigą prie 
rezultatų, kuri galioja tol, kol baigiamas 
tvarkymas rankiniu būdu pagal 22 
straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį. 
Jeigu duomenys, prie kurių suteikta 
prieiga, atitinka prašymą pateikusio asmens 
duomenis, arba, jeigu lieka abejonių, 
prašymo byloje įrašomas unikalus 
duomenų, dėl kurių nustatyta atitiktis, 
identifikavimo kodas.

Nustačius atitikčių, 11 straipsnyje nurodyta 
priemonė ETIAS centriniam padaliniui 
prašymo byloje tik skaitymo formatu 
suteikia laikiną prieigą prie rezultatų, kuri 
galioja tol, kol baigiamas tvarkymas 
rankiniu būdu pagal 22 straipsnio 2 dalį ir 
23 straipsnio 2 dalį. Jeigu duomenys, prie 
kurių suteikta prieiga, atitinka prašymą 
pateikusio asmens duomenis, arba, jeigu 
lieka abejonių, prašymo byloje įrašomas 
unikalus duomenų, dėl kurių nustatyta 
atitiktis, identifikavimo kodas.

Or. en

Pakeitimas 71
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius atitikčių, 11 straipsnyje 
nurodyta priemonė ETIAS centriniam 
padaliniui prašymo byloje suteikia laikiną 
prieigą prie rezultatų, kuri galioja tol, kol 
baigiamas tvarkymas rankiniu būdu pagal 
22 straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį. 
Jeigu duomenys, prie kurių suteikta 
prieiga, atitinka prašymą pateikusio asmens 
duomenis, arba, jeigu lieka abejonių, 
prašymo byloje įrašomas unikalus 
duomenų, dėl kurių nustatyta atitiktis, 
identifikavimo kodas.

Nustačius atitikčių, EPP ETIAS centriniam 
padaliniui suteikia laikiną prieigą tik 
skaitymo formatu prie automatizuoto 
tvarkymo rezultatų prašymo byloje, kuri 
galioja tol, kol baigiamas tvarkymas 
rankiniu būdu pagal 22 straipsnio 2 dalį ir 
23 straipsnio 2 dalį. Jeigu duomenys, prie 
kurių suteikta prieiga, atitinka prašymą 
pateikusio asmens duomenis, arba, jeigu 
lieka abejonių, prašymo byloje įrašomas 
unikalus duomenų, dėl kurių nustatyta 
atitiktis, identifikavimo kodas.
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Or. en

Pakeitimas 72
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Atitiktis nustatoma, jeigu visi arba 
tam tikri užklausai naudoti ETIAS prašymo 
bylos duomenys visiškai arba iš dalies 
atitinka duomenis, esančius kitų ES 
informacinių sistemų, kurioms buvo 
pateikta užklausa, įraše, perspėjime arba 
byloje. Komisija įgyvendinimo aktu 
apibrėžia dalinę atitiktį, įskaitant tikimybės 
dydį.

9. Atitiktis nustatoma, jeigu visi arba 
tam tikri užklausai naudoti ETIAS prašymo 
bylos duomenys visiškai arba iš dalies 
atitinka duomenis, esančius kitų ES 
informacinių sistemų, kurioms buvo 
pateikta užklausa, įraše, perspėjime arba 
byloje. Siekiant išvengti klaidingų 
atitikčių, visos duomenis įvedusios 
institucijos užtikrina jų aukštą kokybę ir 
tikslumą. Komisija deleguotuoju aktu 
apibrėžia dalinę atitiktį, įskaitant tikimybės 
dydį.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Atitiktis nustatoma, jeigu visi arba 
tam tikri užklausai naudoti ETIAS prašymo 
bylos duomenys visiškai arba iš dalies 
atitinka duomenis, esančius kitų ES 
informacinių sistemų, kurioms buvo 
pateikta užklausa, įraše, perspėjime arba 
byloje. Komisija įgyvendinimo aktu 
apibrėžia dalinę atitiktį, įskaitant tikimybės 

9. Atitiktis nustatoma, jeigu visi arba 
tam tikri užklausai naudoti ETIAS prašymo 
bylos duomenys visiškai arba iš dalies 
atitinka duomenis, esančius kitų ES 
informacinių sistemų, kurioms buvo 
pateikta užklausa, įraše, perspėjime arba 
byloje. Komisija įgyvendinimo aktu 
apibrėžia dalinį atitikimą, įskaitant 
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dydį. tikimybės dydį, kad būtų apribotas 
klaidingų atitikčių skaičius ir ETIAS 
užklausų skaičius iki to, kas yra būtina.

Or. en

Pakeitimas 74
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Atitiktis nustatoma, jeigu visi arba 
tam tikri užklausai naudoti ETIAS prašymo 
bylos duomenys visiškai arba iš dalies 
atitinka duomenis, esančius kitų ES 
informacinių sistemų, kurioms buvo 
pateikta užklausa, įraše, perspėjime arba 
byloje. Komisija įgyvendinimo aktu 
apibrėžia dalinę atitiktį, įskaitant tikimybės 
dydį.

9. Atitiktis nustatoma, jeigu visi arba 
tam tikri užklausai naudoti ETIAS prašymo 
bylos duomenys visiškai arba iš dalies 
atitinka duomenis, esančius kitų ES 
informacinių sistemų, kurioms buvo 
pateikta užklausa, įraše, perspėjime arba 
byloje. Komisija deleguotuoju aktu 
apibrėžia dalinę atitiktį, įskaitant tikimybės 
dydį.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. 1 dalies tikslu Komisija 
įgyvendinimo aktu nustato 24 straipsnio 6 
dalies c punkto ii papunkčio ir 54 
straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, 
susijusių su duomenų saugojimu, 
įgyvendinimo technines sąlygas.

10. 1 dalies tikslu Komisija 
įgyvendinimo aktu nustato 24 straipsnio 6 
dalies c punkto ii papunkčio ir 54 
straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, 
susijusių su duomenų saugojimu, 
įgyvendinimo technines sąlygas, tuo pat 
metu visapusiškai laikydamasi duomenų 
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kiekio mažinimo principo ir atitinkamų 
saugojimo laikotarpių.

Or. en

Pakeitimas 76
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1244
11 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. 1 dalies tikslu Komisija 
įgyvendinimo aktu nustato 24 straipsnio 6 
dalies c punkto ii papunkčio ir 54 
straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, 
susijusių su duomenų saugojimu, 
įgyvendinimo technines sąlygas.

10. 1 dalies tikslu 
Komisija deleguotuoju aktu nustato 24 
straipsnio 6 dalies c punkto ii papunkčio ir 
54 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, 
susijusių su duomenų saugojimu, 
įgyvendinimo technines sąlygas, 
laikydamasi duomenų kiekio mažinimo 
principo ir galiojančių terminų.

Or. en

Pagrindimas

Dėl laikinos tiesioginės skirtingų institucijų prieigos prie sistemų, jeigu jos iš pradžių 
neturėjo prieigos, kyla pavojus, kad duomenys bus saugomi dviejose (ar daugiau) skirtingose 
sistemose arba teisės aktų leidėjai prailgins iš pradžių sutartą duomenų saugojimo laikotarpį. 
Šie du principai pažeistų bendruosius ES duomenų apsaugos teisę ir principus. Bet kuriuo 
atveju tai yra esminis klausimas, todėl jis turėtų būti sprendžiamas deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 77
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. 1 dalies tikslu Komisija 
įgyvendinimo aktu nustato 24 straipsnio 6 

10. 1 dalies tikslu 
Komisija deleguotuoju aktu nustato 24 
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dalies c punkto ii papunkčio ir 54 
straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, 
susijusių su duomenų saugojimu, 
įgyvendinimo technines sąlygas.

straipsnio 6 dalies c punkto ii papunkčio ir 
54 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, 
susijusių su duomenų saugojimu, 
įgyvendinimo technines sąlygas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 8 dalies 
ir 29 straipsnio 9 dalies tikslais ETIAS 
prašymo byloje registruojant duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, nurodoma 
duomenų kilmė. Tai apima perspėjimo rūšį, 
išskyrus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
perspėjimus, duomenų šaltinį (kurie yra iš 
kitų ES informacinių sistemų ir kurie yra 
Europolo duomenys), duomenų, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, šaltinyje naudojamą 
unikalų identifikavimo numerį, valstybę 
narę, kuri įvedė arba pateikė duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, ir, jei įmanoma, 
duomenų įvedimo į kitas ES informacines 
sistemas arba Europolo duomenų datą ir 
laiką.

25 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 8 dalies 
ir 29 straipsnio 9 dalies tikslais ETIAS 
prašymo byloje registruojant duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, nurodoma 
duomenų kilmė. Tai apima perspėjimo rūšį, 
išskyrus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
perspėjimus, duomenų šaltinį (kurie yra iš 
kitų ES informacinių sistemų ir kurie yra 
Europolo duomenys), duomenų, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, šaltinyje naudojamą 
unikalų identifikavimo numerį, valstybę 
narę, kuri įvedė arba pateikė duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, ir, jei įmanoma, 
duomenų įvedimo į kitas ES informacines 
sistemas arba Europolo duomenų datą ir 
laiką. Jeigu nustačius atitiktį priimamas 
neigiamas sprendimas, nedarant poveikio 
ES informacinėje sistemoje dėl kurios 
nustatyta atitiktis nustatytiems 
apribojimams, prašytojas informuojamas 
apie sistemą, kuri nustatė atitiktį, siekiant 
užtikrinti prašytojo teisę į veiksmingą 
teisių gynimo priemonę.

Or. en

Pakeitimas 79
Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 8 dalies 
ir 29 straipsnio 9 dalies tikslais ETIAS 
prašymo byloje registruojant duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, nurodoma 
duomenų kilmė. Tai apima perspėjimo rūšį, 
išskyrus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
perspėjimus, duomenų šaltinį (kurie yra iš 
kitų ES informacinių sistemų ir kurie yra 
Europolo duomenys), duomenų, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, šaltinyje naudojamą 
unikalų identifikavimo numerį, valstybę 
narę, kuri įvedė arba pateikė duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, ir, jei įmanoma, 
duomenų įvedimo į kitas ES informacines 
sistemas arba Europolo duomenų datą ir 
laiką.

25 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 8 dalies 
ir 29 straipsnio 9 dalies tikslais ETIAS 
prašymo byloje registruojant duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, nurodoma 
duomenų kilmė. Tai apima perspėjimo rūšį, 
išskyrus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
perspėjimus, duomenų šaltinį (kurie yra iš 
kitų ES informacinių sistemų ir kurie yra 
Europolo duomenys), duomenų, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, šaltinyje naudojamą 
unikalų identifikavimo numerį, valstybę 
narę, kuri įvedė arba pateikė duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, ir, jei įmanoma, 
duomenų įvedimo į kitas ES informacines 
sistemas arba Europolo duomenų datą ir 
laiką. Jeigu nustačius atitiktį priimamas 
neigiamas sprendimas, nedarant poveikio 
ES informacinėje sistemoje dėl kurios 
nustatyta atitiktis nustatytiems 
apribojimams, prašytojas informuojamas 
apie sistemą, kuri nustatė atitiktį, siekiant 
užtikrinti prašytojo teisę į veiksmingą 
teisių gynimo priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad asmenys, kurių prašymai buvo atmesti, žinotų, kad įrašas egzistuoja, ir tai, 
kuri informacinė sistema nustatė atitiktį, dėl kurios jų prašymai buvo atmesti. Tai suteiks 
jiems galimybę naudotis savo individualiomis teisėmis pagal ETIAS reglamentą, taip pat 
pagal teisines priemones kitose ES informacinėse sistemose, kaip nurodyta atitinkamame 
EPRS tyrime.

Pakeitimas 80
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
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11 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 8 dalies 
ir 29 straipsnio 9 dalies tikslais ETIAS 
prašymo byloje registruojant duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, nurodoma 
duomenų kilmė. Tai apima perspėjimo rūšį, 
išskyrus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
perspėjimus, duomenų šaltinį (kurie yra iš 
kitų ES informacinių sistemų ir kurie yra 
Europolo duomenys), duomenų, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, šaltinyje naudojamą 
unikalų identifikavimo numerį, valstybę 
narę, kuri įvedė arba pateikė duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, ir, jei įmanoma, 
duomenų įvedimo į kitas ES informacines 
sistemas arba Europolo duomenų datą ir 
laiką.

25 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 8 dalies 
ir 29 straipsnio 9 dalies tikslais ETIAS 
prašymo byloje registruojant duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, nurodoma 
duomenų kilmė. Tai apima perspėjimo rūšį, 
išskyrus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
perspėjimus, duomenų šaltinį (kurie yra iš 
kitų ES informacinių sistemų ir kurie yra 
Europolo duomenys), duomenų, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, šaltinyje naudojamą 
unikalų identifikavimo numerį, valstybę 
narę, kuri įvedė arba pateikė duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, ir, jei įmanoma, 
duomenų įvedimo į kitas ES informacines 
sistemas arba Europolo duomenų datą ir 
laiką. Jeigu nustačius atitiktį priimamas 
neigiamas sprendimas, nedarant poveikio 
ES informacinėje sistemoje dėl kurios 
nustatyta atitiktis nustatytiems 
apribojimams, prašytojas informuojamas 
apie sistemą, kuri nustatė atitiktį, siekiant 
užtikrinti prašytojo teisę į veiksmingą 
teisių gynimo priemonę.

Or. en

Pakeitimas 81
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 8 dalies 
ir 29 straipsnio 9 dalies tikslais ETIAS 
prašymo byloje registruojant duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, nurodoma 
duomenų kilmė. Tai apima perspėjimo rūšį, 
išskyrus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
perspėjimus, duomenų šaltinį (kurie yra iš 

25 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio 8 dalies 
ir 29 straipsnio 9 dalies tikslais ETIAS 
prašymo byloje registruojant duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, nurodoma 
duomenų kilmė. Tai apima perspėjimo rūšį, 
išskyrus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
perspėjimus, duomenų šaltinį (kurie yra iš 
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kitų ES informacinių sistemų ir kurie yra 
Europolo duomenys), duomenų, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, šaltinyje naudojamą 
unikalų identifikavimo numerį, valstybę 
narę, kuri įvedė arba pateikė duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, ir, jei įmanoma, 
duomenų įvedimo į kitas ES informacines 
sistemas arba Europolo duomenų datą ir 
laiką.

kitų ES informacinių sistemų ir kurie yra 
Europolo duomenys), duomenų, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, šaltinyje naudojamą 
unikalų identifikavimo numerį, valstybę 
narę, kuri įvedė arba pateikė duomenis, dėl 
kurių nustatyta atitiktis, ir, jei įmanoma, 
duomenų įvedimo į kitas ES informacines 
sistemas arba Europolo duomenų datą ir 
laiką. Kai dėl atitikties priimamas 
neigiamas sprendimas, prašytojas 
informuojamas apie sistemą, kuri nustatė 
atitiktį, siekiant užtikrinti prašytojo teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą.

Or. en

Pakeitimas 82
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) 2017/2226 6, 14 ir 17 
straipsnių tikslais, taikant automatizuotą 
procesą, naudojant šio reglamento 6 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą 
saugią ryšių infrastruktūrą, teikiama 
užklausa ETIAS centrinei sistemai dėl šio 
reglamento 47 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos informacijos ir atsisiunčiama 
tokia informacija, taip pat prašymo 
numeris ir ETIAS kelionės leidimo 
galiojimo pabaiga, o įrašas apie atvykimą ir 
išvykimą AIS atitinkamai atnaujinamas.;

Reglamento (ES) 2017/2226 6, 14, 17 ir 
18 straipsnių tikslais, taikant automatizuotą 
procesą, naudojant šio reglamento 
6 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą 
saugią ryšių infrastruktūrą, teikiama 
užklausa ETIAS centrinei sistemai dėl šio 
reglamento 47 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos informacijos ir atsisiunčiama 
tokia informacija, taip pat prašymo 
numeris ir ETIAS kelionės leidimo 
galiojimo pabaiga, o įrašas apie atvykimą ir 
išvykimą arba įrašas apie atsisakymą leisti 
atvykti AIS atitinkamai atnaujinamas.“;

Or. en

Pakeitimas 83
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 5 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) 2017/2226 6, 14 ir 17 
straipsnių tikslais, taikant automatizuotą 
procesą, naudojant šio reglamento 6 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą 
saugią ryšių infrastruktūrą, teikiama 
užklausa ETIAS centrinei sistemai dėl šio 
reglamento 47 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos informacijos ir atsisiunčiama 
tokia informacija, taip pat prašymo 
numeris ir ETIAS kelionės leidimo 
galiojimo pabaiga, o įrašas apie atvykimą ir 
išvykimą AIS atitinkamai atnaujinamas.;

Reglamento (ES) 2017/2226 6, 14 ir 17 
straipsnių tikslais, taikant automatizuotą 
procesą, naudojant šio reglamento 6 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą 
saugią ryšių infrastruktūrą, teikiama 
užklausa ETIAS centrinei sistemai dėl šio 
reglamento 47 straipsnio 2 dalyje a-c 
punktuose nurodytos informacijos ir 
atsisiunčiama tokia informacija, taip pat 
prašymo numeris ir ETIAS kelionės 
leidimo galiojimo pabaiga, o įrašas apie 
atvykimą ir išvykimą AIS atitinkamai 
atnaujinamas.“;

Or. en

Pagrindimas

Tai reiškia, kad duomenys turi būti saugomi atsižvelgiant į tikslo apribojimą, o AIS 
neregistruoti papildomų duomenų, kurie nėra būtini jos tikslui pasiekti.

Pakeitimas 84
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
11a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) 2017/2226 6, 14 ir 17 
straipsnių tikslais, taikant automatizuotą 
procesą, naudojant šio reglamento 6 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą 
saugią ryšių infrastruktūrą, teikiama 
užklausa ETIAS centrinei sistemai dėl šio 
reglamento 47 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos informacijos ir atsisiunčiama 
tokia informacija, taip pat prašymo 
numeris ir ETIAS kelionės leidimo 
galiojimo pabaiga, o įrašas apie atvykimą ir 

Reglamento (ES) 2017/2226 6, 14 ir 17 
straipsnių tikslais, taikant automatizuotą 
procesą, naudojant šio reglamento 6 
straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą 
saugią ryšių infrastruktūrą, teikiama 
užklausa ETIAS centrinei sistemai dėl šio 
reglamento 47 straipsnio 2 dalyje a-c 
punktuose nurodytos informacijos ir 
atsisiunčiama tokia informacija, taip pat 
prašymo numeris ir ETIAS kelionės 
leidimo galiojimo pabaiga, o įrašas apie 
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išvykimą AIS atitinkamai atnaujinamas.; atvykimą ir išvykimą AIS atitinkamai 
atnaujinamas.“;

Or. en

Pakeitimas 85
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
12 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies tikslu turi būti sudarytas 
Europos Sąjungos ir Interpolo 
bendradarbiavimo susitarimas. Šiame 
bendradarbiavimo susitarime nustatomos 
keitimosi informacija ir asmens duomenų 
apsaugos užtikrinimo sąlygos.;

2. 1 dalies tikslu turi būti sudarytas 
Europos Sąjungos ir Interpolo 
bendradarbiavimo susitarimas. Šiame 
bendradarbiavimo susitarime nustatomos 
keitimosi informacija ir asmens duomenų 
apsaugos užtikrinimo sąlygos.; Šiuo 
bendradarbiavimo susitarimu, be kita ko, 
ir bet kuriuo atveju užtikrinama, kad būtų 
saugomi visi atitinkami registracijos 
įrašai, kad Interpolo perspėjimo duomenų 
savininkui nebūtų atskleista jokia 
informacija ir kad bet kuriuo atveju 
duomenys nebūtų toliau perduodami.;

Or. en

Pakeitimas 86
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
12 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies tikslu turi būti sudarytas 
Europos Sąjungos ir Interpolo 
bendradarbiavimo susitarimas. Šiame 
bendradarbiavimo susitarime nustatomos 
keitimosi informacija ir asmens duomenų 

2. 1 dalies tikslu turi būti sudarytas 
Europos Sąjungos ir Interpolo 
bendradarbiavimo susitarimas. Šiame 
bendradarbiavimo susitarime nustatomos 
keitimosi informacija ir privatumo bei 
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apsaugos užtikrinimo sąlygos.; asmens duomenų apsaugos užtikrinimo 
sąlygos.; Bendradarbiavimo susitarimu 
užtikrinama, kad būtų saugomi visi 
atitinkami įrašai, kad šaliai, dėl kurios 
paskelbtas Interpolo perspėjimas, nebūtų 
atskleidžiama jokia informacija, o asmens 
duomenys nebūtų perduodami toliau.

Or. en

Pakeitimas 87
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 pastraipa
Reglamentas 2018/1240
12 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies tikslu turi būti sudarytas 
Europos Sąjungos ir Interpolo 
bendradarbiavimo susitarimas. Šiame 
bendradarbiavimo susitarime nustatomos 
keitimosi informacija ir asmens duomenų 
apsaugos užtikrinimo sąlygos.;

2. Jei 1 dalies įgyvendinimas 
neužtikrinamas, ETIAS neteikia užklausų 
Interpolo duomenų bazėms.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
12 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies tikslu turi būti sudarytas 
Europos Sąjungos ir Interpolo 
bendradarbiavimo susitarimas. Šiame 
bendradarbiavimo susitarime nustatomos 
keitimosi informacija ir asmens duomenų 
apsaugos užtikrinimo sąlygos.;

2. 1 dalies tikslu turi būti sudarytas 
Europos Sąjungos ir Interpolo 
bendradarbiavimo susitarimas. Šiame 
bendradarbiavimo susitarime nustatomos 
keitimosi informacija ir asmens duomenų 
apsaugos užtikrinimo sąlygos bei 
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vadovaujamasi SESV 218 straipsniu;

Or. en

Pakeitimas 89
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
20 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) ar prašytojas yra asmuo, kurio 
duomenys įrašyti ECRIS-TCN dėl 
teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų;

(n) ar prašytojas yra asmuo, kurio 
duomenys įrašyti ECRIS-TCN dėl 
teroristinių nusikaltimų pastaruosius 20 
metų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų, 
išvardytų šio reglamento priede per 
pastaruosius dešimt metų, įrašyti į 
ECRIS-TCN, kai už tas nusikalstamas 
veikas pagal nacionalinę teisę baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, 
kurio ilgiausias terminas – bent treji 
metai;

Or. en

Pakeitimas 90
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
20 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) ar prašytojas yra asmuo, kurio 
duomenys įrašyti ECRIS-TCN dėl 
teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų;

n) ar prašytojas yra asmuo, kurio 
duomenys įrašyti ECRIS-TCN, baustas už 
nusikalstamą veiką, paminėtą šio 
reglamento priede, jei už tą nusikalstamą 
veiką pagal nacionalinę teisę per 
pastaruosius dešimt metų, o teroristinių 
nusikaltimų atveju – per pastaruosius 20 
metų, baudžiama laisvės atėmimo bausme 
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arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas 
– bent treji metai.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis priedo, kuriame numatytas duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius 
aktualumo laiko apribojimas, logikos ir atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės neturi 
suderintos jų nacionalinių nuosprendžių registrų duomenų saugojimo laikotarpių sistemos, 
labai svarbu nustatyti laiko apribojimus ir atitikčiai, o ne tik nusikalstamos veikos rūšims ir 
(arba) sunkumui.

Pakeitimas 91
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 pastraipa
Reglamentas (ES) 2018/1240
20 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) ar prašytojas yra asmuo, kurio 
duomenys įrašyti ECRIS-TCN dėl 
teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių 
nusikalstamų veikų;

n) ar prašytojas yra asmuo, kurio 
duomenys įrašyti ECRIS-TCN, baustas už 
nusikalstamą veiką, paminėtą šio 
reglamento priede, jei už tą nusikalstamą 
veiką pagal nacionalinę teisę per 
pastaruosius dešimt metų, o teroristinių 
nusikaltimų atveju – per pastaruosius 20 
metų, baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas 
– bent treji metai.

Or. en

Pakeitimas 92
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 20 straipsnio 2 dalis papildoma 
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šiuo punktu:
„(na) ar prašytojas yra asmuo dėl kurio 
SIS yra įvestas perspėjimas dėl 
grąžinimo“

Or. en

Pakeitimas 93
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 20 straipsnio 2 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:
ETIAS centrinė sistema pateikia užklausą 
per EPP tam, kad palygintų atitinkamus 
duomenis, nurodytus 17 straipsnio 
2 dalies a, aa, b, c, d, f, g, j, k ir 
m punktuose ir 17 straipsnio 8 dalyje, su 
duomenimis, esančiais įraše, byloje arba 
perspėjime, užregistruotame prašymo 
byloje, saugomoje ETIAS centrinėje 
sistemoje, SIS, AIS, VIS, sistemoje 
Eurodac, ECRIS-TCN, Europolo 
duomenyse ir Interpolo SLTD ir TDAWN 
duomenų bazėse

Or. en

Pakeitimas 94
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„ca) perspėjimas apie nelegalius 
migrantus, dėl kurių priimtas sprendimas 
grąžinti“



AM\1214744LT.docx 27/50 PE658.805v01-00

LT

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 dalies b punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atliekant 1 dalyje nurodytą 
palyginimą nustatoma viena arba kelios 
atitiktys, ETIAS centrinė sistema nusiunčia 
automatinį pranešimą ETIAS centriniam 
padaliniui. Nusiuntus pranešimą, ETIAS 
centriniam padaliniui suteikiama prieiga 
prie prašymo bylos ir visų susietų prašymo 
bylų, kad jis galėtų patikrinti, ar prašytojo 
asmens duomenys atitinka perspėjime 
nurodytus asmens duomenis, dėl kurių 
nustatyta ta atitiktis, ir, jei duomenų 
atitikimas patvirtinamas, ETIAS centrinė 
sistema siunčia automatinį pranešimą 
perspėjimą įvedusios valstybės narės 
SIRENE biurui. Atitinkamas SIRENE 
biuras savo ruožtu tikrina, ar prašytojo 
asmens duomenys atitinka perspėjime 
nurodytus asmens duomenis, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, ir imasi reikiamų 
tolesnių veiksmų.;

2. Jei atliekant 1 dalyje nurodytą 
palyginimą nustatoma viena arba kelios 
atitiktys, ETIAS centrinė sistema nusiunčia 
automatinį pranešimą ETIAS centriniam 
padaliniui. Nusiuntus pranešimą, ETIAS 
centriniam padaliniui suteikiama laikina 
prieiga prie prašymo bylos ir visų susietų 
prašymo bylų, kad jis galėtų patikrinti, ar 
prašytojo asmens duomenys atitinka 
perspėjime nurodytus asmens duomenis, 
dėl kurių nustatyta ta atitiktis, ir, jei 
duomenų atitikimas patvirtinamas, ETIAS 
centrinė sistema siunčia automatinį 
pranešimą perspėjimą įvedusios valstybės 
narės SIRENE biurui Atitinkamas SIRENE 
biuras savo ruožtu tikrina, ar prašytojo 
asmens duomenys atitinka perspėjime 
nurodytus asmens duomenis, dėl kurių 
nustatyta atitiktis, ir imasi reikiamų 
tolesnių veiksmų.;

Or. en

Pakeitimas 96
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
1 straipsnio 25a dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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da) Reglamento (ES) 2018/1860 
(grąžinimas) 4 straipsniui;

Or. en

Pakeitimas 97
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
25 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ETIAS nacionaliniai padaliniai 
taip pat turi prieigą prie nacionalinių 
nuosprendžių registrų, kad 1 dalyje 
nurodytais tikslais gautų informacijos apie 
trečiosios šalies pilietį arba asmenis be 
pilietybės, nuteistus už teroristinį 
nusikaltimą arba kitą sunkią nusikalstamą 
veiką.

2. Jei gaunama atitiktis atlikus 
20 straipsnio 2 dalies n punkte nurodytą 
patikrinimą, tinkamai įgalioti ETIAS 
nacionalinių padalinių darbuotojai, 
laikydamiesi nacionalinės teisės, taip pat 
turi prieigą prie savo atitinkamų valstybių 
narių nacionalinių nuosprendžių registrų, 
kad 1 dalyje nurodytais tikslais gautų 
informacijos apie trečiųjų šalių piliečius ir 
asmenis be pilietybės, nuteistus už 
teroristinį nusikaltimą arba bet kokią kitą 
nusikalstamą veiką, nurodytą šio 
reglamento priede.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
25 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ETIAS nacionaliniai padaliniai taip 
pat turi prieigą prie nacionalinių 
nuosprendžių registrų, kad 1 dalyje 
nurodytais tikslais gautų informacijos apie 

2. ETIAS nacionaliniai padaliniai taip 
pat turi prieigą prie nacionalinių 
nuosprendžių registrų, kad 1 dalyje 
nurodytais tikslais gautų informacijos apie 
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trečiosios šalies pilietį arba asmenis be 
pilietybės, nuteistus už teroristinį 
nusikaltimą arba kitą sunkią nusikalstamą 
veiką.

trečiosios šalies pilietį arba asmenis be 
pilietybės, nuteistus už teroristinį 
nusikaltimą arba kokias kitas sunkias 
nusikalstamas veikas, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) 2018/1240 priede.

Or. en

Pakeitimas 99
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
25 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ETIAS nacionaliniai padaliniai taip 
pat turi prieigą prie nacionalinių 
nuosprendžių registrų, kad 1 dalyje 
nurodytais tikslais gautų informacijos apie 
trečiosios šalies pilietį arba asmenis be 
pilietybės, nuteistus už teroristinį 
nusikaltimą arba kitą sunkią nusikalstamą 
veiką.

2. ETIAS nacionaliniai padaliniai taip 
pat turi prieigą prie nacionalinių 
nuosprendžių registrų, kad, vadovaujantis 
nacionaline teise, 1 dalyje nurodytais 
tikslais gautų informacijos apie trečiosios 
šalies pilietį arba asmenis be pilietybės, 
nuteistus už teroristinį nusikaltimą arba bet 
kokią kitą sunkią nusikalstamą veiką.

Or. en

Pakeitimas 100
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) į 26 straipsnį įterpiama ši dalis:
(3a)nustačius atitiktį dėl SIS grąžinimo, 
prašymą tvarkančios valstybės narės 
ETIAS nacionalinis padalinys:
a) kai prie sprendimo grąžinti pridedamas 
draudimas atvykti, nedelsiant informuoja 
perspėjančiąją valstybę narę pasikeisdama 
papildoma informacija.Perspėjimą 
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pateikusi valstybė narė tuojau pat ištrina 
perspėjimą dėl grąžinimo ir pateikia 
perspėjimą dėl draudimo atvykti ir 
apsigyventi pagal Reglamento (ES) 
2018/1861 24 straipsnio 1 dalies b punktą
b) jei sprendimas grąžinti priimtas be 
draudimo atvykti, vykdančioji valstybė 
narė tuojau pat, pasikeisdama papildoma 
informacija, informuoja perspėjimą 
pateikusią valstybę narę, kad perspėjimą 
pateikusi valstybė narė nedelsdama 
ištrintų perspėjimą dėl grąžinimo.

Or. en

Pakeitimas 101
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2018/1240
38 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) 38 straipsnio 2 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:
c) pareiškimas, kuriame nurodomos 
priežastys, dėl kurių atsisakyta išduoti 
kelionės leidimą, nurodant taikytinas 
priežastis iš išvardytųjų 37 straipsnio 1 ir 
2 dalyse, įskaitant informaciją apie tai, 
kurioje informacinėje sistemoje nustatyta 
atitiktis, dėl kurios prašymas buvo 
atmestas, kad prašytojas galėtų pateikti 
apeliacinį skundą. Tai nedaro poveikio 
jokiems naudojimosi teise į informaciją 
apribojimams, nustatytiems Reglamente 
(EB) Nr. 767/2008, Reglamente (ES) 
2017/2226, Reglamente (ES) 2018/1861 ir 
Reglamente (ES) 2019/816;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ES chartijos 47 straipsnyje ir EŽTK 13 straipsnyje įtvirtintą teisę į veiksmingą 
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teisinę gynybą, prašytojui turėtų būti pakankamai aiškiai nurodyta (-os) priežastis (-ys), dėl 
kurios (-ių) atsisakoma leisti veiksmingai pasinaudoti savo apeliaciniu skundu ir užginčyti 
atmetimo priežastis. Todėl labai svarbu, kad asmenys, kurių prašymai buvo atmesti, žinotų, 
kad įrašas egzistuoja, o taip pat tai, kuri informacinė sistema nustatė atitiktį, kuo remianti jų 
prašymai buvo atmesti. Tai suteiks jiems galimybę naudotis savo individualiomis teisėmis 
pagal ETIAS reglamentą, taip pat pagal teisines priemones kitose ES informacinėse 
sistemose.

Pakeitimas 102
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2018/1240
45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) įterpiamas šis straipsnis: „45a
Pagalbos vežėjams centras
1.ETIAS centriniame padalinyje 
įsteigiamas Pagalbos vežėjams centras, 
siekiant padėti vežėjams įgyvendinti šio 
reglamento 45 straipsnį, Reglamento (ES) 
2017/2226 [AIS] 13 straipsnį ir pasiūlymo 
COM (2018) 302 [VIS] 45b straipsnį.
2.Pagalbos vežėjams centras atsako už:
a) konsultuojantis su valstybėmis narėmis 
sukuriamą ir tvarkomą centrinį vežėjų, 
komerciniais tikslais vežančių keleivius 
prie išorės sienų, registrą.
b) vežėjams teikiamą operatyvinę ir 
techninę pagalbą, susijusią su 
užklausomis dėl keleivių pagal šio 
reglamento 45 straipsnį, Reglamento (ES) 
2017/2226 [AIS] 13 straipsnį ir pasiūlymo 
COM (2018) 302 [VIS] 45b straipsnį.
3.Tinkamai įgalioti Pagalbos vežėjams 
centro darbuotojai turi prieigą prie 
bendroje TDS, ETIAS centrinėje 
sistemoje, AIS centrinėje sistemoje ir VIS 
centrinėje sistemoje saugomų duomenų 
bylų, kad galėtų patikrinti keleivių statusą 
ir suteikti 2 dalies b punkte nurodytą 
operatyvinę paramą.
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Komisija priima įgyvendinimo aktą, 
kuriuo nustatomos 2 dalies a punkte 
nurodytų vežėjų registracijos ir 3 dalyje 
nurodyto Pagalbos vežėjams centro 
personalo prieigos prie ETIAS, AIS ir VIS 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 103
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2018/1240
69 straipsnio 1 pastraipos ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) 69 straipsnio 1 punktas 
papildomas šiuo punktu:
ca) duomenys, kuriais naudojantis 
užtikrinamas sąveikumas su kitomis 
informacinėmis sistemomis apdorojant 
taikomąsias programas, ypač tais atvejais, 
kai duomenys tvarkomi rankiniu būdu;

Or. en

Pakeitimas 104
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 b dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2018/1240
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) 69 straipsnio 4 dalis pakeičiama 
taip:
4. Tokie įrašai gali būti naudojami tik 
duomenų tvarkymo priimtinumui stebėti, 
siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir 
vientisumą bei užtikrinti prašytojo teisę į 
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veiksmingą teisinę gynybą. Registracijos 
žurnalai tinkamomis priemonėmis 
apsaugomi nuo neleistinos prieigos. Jie 
ištrinami praėjus vieniems metams nuo 
54 straipsnyje nurodyto saugojimo 
laikotarpio pabaigos, jeigu jie nereikalingi 
jau pradėtoms stebėsenos procedūroms 
vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 105
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 c dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2018/1240
69 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12c) 69 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
4a) 4 dalies tikslais Komisija deleguotuoju 
aktu nustato jo įgyvendinimo technines 
sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 106
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 dalies c punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
88 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 11 straipsnyje nurodytas 
sąveikumas su ECRIS-TCN sukuriamas 
pradėjus veikti [bendrai TDS] (numatyta 
2022 m.) ETIAS pradeda veikti 
nepriklausomai nuo to, ar bus sukurtas 
minėtas sąveikumas su ECRIS-TCN.

6. 11 straipsnyje nurodytas 
sąveikumas su ECRIS-TCN sukuriamas 
pradėjus veikti [bendrai TDS] (numatyta 
2022 m.) 
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Or. en

Pakeitimas 107
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 dalies c punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
88 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. ETIAS pradeda veikti 
nepriklausomai nuo to, ar bus sudarytas 12 
straipsnio 2 dalyje nurodytas Europos 
Sąjungos ir Interpolo bendradarbiavimo 
susitarimas, ir nepriklausomai nuo to, ar 
bus galima teikti užklausas Interpolo 
duomenų bazėms..

7. ETIAS pradeda veikti 
nepriklausomai nuo to, ar bus galima teikti 
užklausas Interpolo duomenų bazėms..

Or. en

Pakeitimas 108
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 dalies c punktas
Reglamentas 2018/1240
88 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. ETIAS pradeda veikti 
nepriklausomai nuo to, ar bus sudarytas 
12 straipsnio 2 dalyje nurodytas Europos 
Sąjungos ir Interpolo bendradarbiavimo 
susitarimas, ir nepriklausomai nuo to, ar 
bus galima teikti užklausas Interpolo 
duomenų bazėms..

7. ETIAS neteikia užklausų Interpolo 
duomenų bazėms tol, kol neįsigalioja 
Europos Sąjungos ir Interpolo 
bendradarbiavimo susitarimas, nurodytas 
12 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 109
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 a dalis (nauja)
Reglamentas 2018/1240
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) 89 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:
a) 2 dalis pakeičiama taip:
„(2) 6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 
9 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 
17 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse, 18 straipsnio 
4 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje, 
31 straipsnyje, 33 straipsnio 2 dalyje, 
36 straipsnio 4 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 54 straipsnio 2 dalyje, 69 
straipsnio 4 a dalyje, 83 straipsnio 1 ir 
3 dalyse bei 85 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 m. 
spalio 9 d. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 110
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 b dalis (nauja)
Reglamentas 2018/1240
89 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13b) 89 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 6 straipsnio 4 dalyje, 
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11 straipsnio 9 ir 10 dalyse, 17 straipsnio 
3, 5 ir 6 dalyse, 18 straipsnio 4 dalyje, 
27 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnyje, 
33 straipsnio 2 dalyje, 36 straipsnio 
4 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 
54 straipsnio 2 dalyje, 83 straipsnio 1 ir 
3 dalyse bei 85 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 111
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 c dalis (nauja)
Reglamentas 2018/1240
89 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13c) 89 straipsnio 6 dalis pakeičiama 
taip:
6. Pagal 6 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 
9 ir 10 dalis, 17 straipsnio 3, 5 arba 6 dalį, 
18 straipsnio 4 dalį, 27 straipsnio 3 dalį, 
31 straipsnį, 33 straipsnio 2 dalį, 
36 straipsnio 4 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 
54 straipsnio 2 dalį, 83 straipsnio 1 arba 
3 dalį, arba 85 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
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iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 112
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 d dalis (nauja)
Reglamentas 2018/1240
92 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13d) 92 straipsnio 5 punktas 
papildomas šiuo punktu:
-a) užklausų teikimas ECRIS-TCN per 
ETIAS;

Or. en

Pakeitimas 113
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieigą prie VIS duomenų turi tik tinkamai 
įgalioti kiekvienos valstybės narės 
institucijų darbuotojai, įskaitant tinkamai 
įgaliotus ETIAS nacionalinių padalinių 
darbuotojus, paskirtus pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2018/1240 8 straipsnį*, turinčių 
kompetencijos įgyvendinti 15–22 
straipsniuose nustatytus tikslus, ir 
tinkamai įgalioti kiekvienos valstybės 
narės nacionalinių institucijų bei ES 
įstaigų, turinčių kompetencijos 
įgyvendinti [Reglamento 2018/xx dėl 
sąveikumo 20 ir 21 straipsniuose] 

Prieigą prie VIS duomenų turi tik tinkamai 
įgalioti kiekvienos valstybės narės 
institucijų arba ES įstaigų darbuotojai, 
įskaitant tinkamai įgaliotus ETIAS 
nacionalinių padalinių darbuotojus, 
turinčių kompetencijos įgyvendinti 6a ir 6b 
straipsniuose, bei 15-22, 22g straipsniuose 
ir Reglamento 2019/817 dėl sąveikumo 20 
ir 21 straipsniuose nustatytus tikslus.
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nustatytus tikslus; šios prieigos apimtis yra 
tik tokia, kokia yra būtina užduotims 
atlikti siekiant tų tikslų, ir turėtų būti 
proporcinga siekiamiems tikslams.“;

Or. en

Pakeitimas 114
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18b, 18c ir 18d straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 115
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18b straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nuo ETIAS veikimo pradžios, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2018/1240 88 
straipsnio 1 dalyje, centrinė vizų 
informacinė sistema (CS-VIS) sujungiama 
su Reglamento (ES) 2018/1240 11 
straipsnyje nurodyta EPP, kad būtų galima 
atlikti Reglamento (ES) 2018/1240 11 
straipsnyje nurodytą automatizuotą 
tvarkymą.

Or. en
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Pakeitimas 116
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18b straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant Reglamento (ES) 
2018/1240 11 straipsnyje nurodytą 
automatizuotą tvarkymą sudaromos 
sąlygos atlikti to reglamento 20 straipsnyje 
numatytus patikrinimus ir to reglamento 22 
ir 26 straipsniuose numatytus paskesnius 
patikrinimus.   Kad būtų galima atlikti 
Reglamento (ES) 2018/1240 20 straipsnio 
2 dalies i punkte nustatytus patikrinimus, 
ETIAS centrinė sistema naudoja to 
reglamento 11 straipsnyje nurodytą 
priemonę, kad pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį palygintų ETIAS 
duomenis su VIS duomenimis, ir naudoja 
II priedo lentelėje pateiktus atitikmenis.

2. Atliekant Reglamento (ES) 
2018/1240 11 straipsnyje nurodytą 
automatizuotą tvarkymą sudaromos 
sąlygos atlikti to reglamento 20 straipsnyje 
numatytus patikrinimus ir to reglamento 22 
ir 26 straipsniuose numatytus paskesnius 
patikrinimus.

Kad būtų galima atlikti Reglamento (ES) 
2018/1240 20 straipsnio 2 dalies i punkte 
nustatytus patikrinimus, ETIAS centrinė 
sistema naudoja EPP, kad pagal to 
reglamento 11 straipsnio 8 dalį palygintų 
ETIAS duomenis su VIS duomenimis, ir 
naudoja II priedo lentelėje pateiktus 
atitikmenis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18c straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį susipažinti su VIS 

1. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 7 straipsnį Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūroje įsteigtas 
ETIAS centrinis padalinys, siekdamas 
atlikti Reglamentu (ES) 2018/1240 jam 
pavestas užduotis, turi teisę pagal to 
reglamento 11 straipsnio 8 dalį susipažinti 
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atitinkamais duomenimis ir jų ieškoti. su VIS atitinkamais duomenimis tik 
skaitymo formatu ir jų ieškoti.

Or. en

Pakeitimas 118
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18c straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį susipažinti su VIS 
atitinkamais duomenimis ir jų ieškoti.

1. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 7 straipsnį Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūroje įsteigtas 
ETIAS centrinis padalinys, siekdamas 
atlikti Reglamentu (ES) 2018/1240 jam 
pavestas užduotis, turi teisę pagal to 
reglamento 11 straipsnio 8 dalį susipažinti 
su VIS atitinkamais duomenimis tik 
skaitymo formatu ir jų ieškoti.

Or. en

Pakeitimas 119
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18c straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį susipažinti su VIS 
atitinkamais duomenimis ir jų ieškoti.

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį susipažinti su VIS 
atitinkamais duomenimis tik skaitymo 
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formatu ir jų ieškoti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18d straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
8 straipsnio 1 dalį paskirti ETIAS 
nacionaliniai padaliniai turi prieigą prie 
VIS ir gali susipažinti su joje saugomais 
duomenimis tik skaitymo formatu, kad 
pagal to reglamento 8 straipsnio 2 dalį 
išnagrinėtų prašymus dėl kelionės leidimo. 
ETIAS nacionaliniai padaliniai gali 
susipažinti su šio reglamento 9–14 
straipsniuose nurodytais duomenimis.

2. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 8 straipsnio 1 dalį paskirti 
ETIAS nacionaliniai padaliniai turi laikiną 
prieigą prie VIS susipažinimui su joje 
saugomais duomenimis tik skaitymo 
formatu, kad pagal to reglamento 8 
straipsnio 2 dalį išnagrinėtų prašymus dėl 
kelionės leidimo. ETIAS nacionaliniai 
padaliniai gali susipažinti su šio 
reglamento 9–14 straipsniuose nurodytais 
duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 121
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
34a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) įterpiamas šis straipsnis: Išbraukta.
„34 a straipsnis Įrašų saugojimas
Siekiant susipažinti su šio reglamento 18b 
straipsnyje nurodytais duomenimis, 
kiekvienos duomenų tvarkymo operacijos, 
atliktos SIS ir ETIAS, įrašas saugomas 
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pagal šio reglamento 34 straipsnį ir 
Reglamento (ES) 2018/1240 69 
straipsnį.;“

Or. en

Pakeitimas 122
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis: „45a 
straipsnis
Pagalbos vežėjams centras
1.ETIAS centriniame padalinyje 
įsteigiamas Pagalbos vežėjams centras, 
siekiant padėti vežėjams įgyvendinti 
Reglamento (ES) 2018/1240 [ETIAS] 45 
straipsnį, Reglamento (ES) 2017/2226 
[AIS] 13 straipsnį ir pasiūlymo COM 
(2018) 302 [VIS] 45b straipsnį.
2.Pagalbos vežėjams centras atsako už:
a) konsultuojantis su valstybėmis narėmis 
sukuriamą ir tvarkomą centrinį vežėjų, 
komerciniais tikslais vežančių keleivius 
prie išorės sienų, registrą.
b) vežėjams teikiamą operatyvinę ir 
techninę pagalbą, susijusią su 
užklausomis dėl keleivių pagal 
Reglamento (ES) 2018/1240 [ETIAs] 45 
straipsnį, Reglamento (ES) 2017/2226 
[AIS] 13 straipsnį ir pasiūlymo COM 
(2018) 302 [VIS] 45b straipsnį.
3.Tinkamai įgalioti Pagalbos vežėjams 
centro darbuotojai turi prieigą prie 
bendroje TDS, ETIAS centrinėje 
sistemoje, AIS centrinėje sistemoje ir VIS 
centrinėje sistemoje saugomų duomenų 
bylų, kad galėtų patikrinti keleivių statusą 
ir suteikti 2 dalies b punkte nurodytą 



AM\1214744LT.docx 43/50 PE658.805v01-00

LT

operatyvinę paramą.
4. Komisija priima įgyvendinimo aktą, 
kuriuo nustatomos 2 dalies a punkte 
nurodytų vežėjų registracijos ir 3 dalyje 
nurodyto Pagalbos vežėjams centro 
personalo prieigos prie ETIAS, AIS ir VIS 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 123
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) priedas tampa I priedu, ir 
pridedamas šis priedas:

Išbraukta.

„II priedas
18b straipsnyje nurodyta atitikmenų 
lentelė
Reglamento 2018/1240 17 straipsnio 2 
dalyje nurodyti duomenys, siunčiami 
ETIAS centrinės sistemos„

Or. en

Pakeitimas 124
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (ES) 2017/2226
8a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu sukuriamas trečiosios šalies piliečio, 
kuriam netaikomas vizos reikalavimas, 
atvykimo / išvykimo įrašas, automatizuotas 

Jeigu sukuriamas trečiosios šalies piliečio, 
kuriam netaikomas vizos reikalavimas, 
atvykimo / išvykimo įrašas arba 
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procesas sudaro sąlygas AIS centrinei 
sistemai atlikti šiuos veiksmus:

atsisakymo leisti atvykti įrašas, 
automatizuotas procesas sudaro sąlygas 
AIS centrinei sistemai atlikti šiuos 
veiksmus:

Or. en

Pakeitimas 125
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipa
Reglamentas (ES) 2017/2226
8a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atnaujinti atsisakymo leisti atvykti 
įrašą AIS pagal šio reglamento 
18 straipsnio 1 dalies b punktą.

Or. en

Pakeitimas 126
Jorge Buxadé Villalba

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2226
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) įterpiamas šis straipsnis: „13 a 
straipsnis
Pagalbos vežėjams centras
1.ETIAS centriniame padalinyje 
įsteigiamas Pagalbos vežėjams centras, 
siekiant padėti vežėjams įgyvendinti 
Reglamento (ES) 2018/1240 [ETIAS] 45 
straipsnį, šio reglamento 13 straipsnį ir 
pasiūlymo COM (2018) 302 [VIS] 45b 
straipsnį.
2.Pagalbos vežėjams centras atsako už:
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a) konsultuojantis su valstybėmis narėmis 
sukuriamą ir tvarkomą centrinį vežėjų, 
komerciniais tikslais vežančių keleivius 
prie išorės sienų, registrą.
b) vežėjams teikiamą operatyvinę ir 
techninę pagalbą, susijusią su 
užklausomis dėl keleivių pagal 
Reglamento (ES) 2018/1240 [ETIAs] 45 
straipsnį, Reglamento (ES) 2017/2226 
[AIS] 13 straipsnį ir pasiūlymo COM 
(2018) 302 [VIS] 45b straipsnį.
3.Tinkamai įgalioti Pagalbos vežėjams 
centro darbuotojai turi prieigą prie 
bendroje TDS, ETIAS centrinėje 
sistemoje, AIS centrinėje sistemoje ir VIS 
centrinėje sistemoje saugomų duomenų 
bylų, kad galėtų patikrinti keleivių statusą 
ir suteikti 2 dalies b punkte nurodytą 
operatyvinę paramą.
Komisija priima įgyvendinimo aktą, 
kuriuo nustatomos 2 dalies a punkte 
nurodytų vežėjų registracijos ir 3 dalyje 
nurodyto Pagalbos vežėjams centro 
personalo prieigos prie ETIAS, AIS ir VIS 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 127
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa
Reglamentas (ES) 2017/2226
25 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį susipažinti su VIS 
duomenimis ir jų ieškoti.

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

Or. en

Pagrindimas

Prieigos prie ES sistemų teisės reglamentuojamos pirminiais teisės aktais, susijusiais su 
kiekviena iš jų. Remtis sistemų sąveika, taigi vien tik technine galimybe turėti tiesioginę 
prieigą, kad visoms institucijoms ir (arba) naudotojams būtų suteikta tiesioginė prieiga prie 
visų sistemų, yra pavojinga, jei nėra atsižvelgiama į tikslų apribojimo ir proporcingumo 
principą. Priešingu atveju, jeigu atlikus paiešką pagal tam tikrą sistemą nustatoma atitiktis, 
institucijų, kurioms nenumatyta suteikti prieigą prie tos sistemos vardu taikoma įprasta 
prašymo suteikti prieigą prie duomenų procedūra.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa
Reglamentas (ES) 2017/2226
25 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį susipažinti su VIS 
duomenimis ir jų ieškoti.

1. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 7 straipsnį Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūroje įsteigtas 
ETIAS centrinis padalinys, siekdamas 
atlikti Reglamentu (ES) 2018/1240 jam 
pavestas užduotis, turi teisę pagal to 
reglamento 11 straipsnio 8 dalį tik 
skaitymo formatu susipažinti su VIS 
duomenimis ir jų ieškoti.

Or. en

Pakeitimas 129
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa
Reglamentas (ES) 2017/2226
25 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį susipažinti su VIS 
duomenimis ir jų ieškoti.

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį tik skaitymo formatu 
susipažinti su VIS duomenimis tik 
skaitymo formatu ir jų ieškoti.

Or. en

Pakeitimas 130
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa
Reglamentas (ES) 2017/2226
25 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį susipažinti su VIS 
duomenimis ir jų ieškoti.

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę pagal to reglamento 11 
straipsnio 8 dalį tik skaitymo formatu 
susipažinti su VIS duomenimis tik 
skaitymo formatu ir jų ieškoti.

Or. en

Pakeitimas 131
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa
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Reglamentas (ES) 2017/2226
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 24, 25, 26 ir 27 straipsnius iš AIS 
gauti duomenys gali būti saugomi 
nacionalinėse bylose, o pagal 25a straipsnį 
iš AIS gauti duomenys gali būti saugomi 
ETIAS prašymų bylose tik kai atskirais 
atvejais tai būtina tikslams, dėl kurių 
duomenys buvo gauti, pasiekti ir laikantis 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų, visų pirma 
duomenų apsaugos srityje, ir ne ilgiau nei 
tai yra griežtai reikalinga tuo konkrečiu 
atveju.;

Pagal 24, 25, 26 ir 27 straipsnius iš AIS 
gauti duomenys gali būti saugomi 
nacionalinėse bylose, o pagal 25a straipsnį 
iš AIS gauti duomenys gali būti saugomi 
ETIAS prašymų bylose tik kai atskirais 
atvejais tai būtina tikslams, dėl kurių 
duomenys buvo gauti, pasiekti ir laikantis 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų, visų pirma 
duomenų apsaugos srityje, ir ne ilgiau nei 
tai yra griežtai reikalinga tuo konkrečiu 
atveju.;

Or. en

Pakeitimas 132
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1861
36 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 133
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas
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Reglamentas (ES) 2018/1861
36 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę tik skaitymo formatu 
susipažinti su į SIS įvestais atitinkamais 
duomenimis ir jų ieškoti. Šiai prieigai ir 
paieškai taikomos 36 straipsnio 4–8 dalių 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 134
Patrick Breyer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1861
36 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
7 straipsnį Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūroje įsteigtas ETIAS 
centrinis padalinys, siekdamas atlikti 
Reglamentu (ES) 2018/1240 jam pavestas 
užduotis, turi teisę tik skaitymo formatu 
susipažinti su į SIS įvestais atitinkamais 
duomenimis ir jų ieškoti. Šiai prieigai ir 
paieškai taikomos 36 straipsnio 4–8 dalių 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 135
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1861
36 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 7 straipsnį Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūroje įsteigtas 
ETIAS centrinis padalinys, siekdamas 
atlikti Reglamentu (ES) 2018/1240 jam 
pavestas užduotis, turi teisę tik skaitymo 
formatu susipažinti su SIS atitinkamais 
duomenimis ir jų ieškoti. Šiai prieigai ir 
paieškai taikomos 36 straipsnio 4–8 dalių 
nuostatos.

Or. en


