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Amendement 52
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt onderstaand standpunt in 
eerste lezing vast;

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 53
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt onderstaand standpunt in 
eerste lezing vast;

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Omwille van de efficiëntie en om 
de kosten te beperken, dient Etias 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1240, de voor het 
inreis-uitreissysteem (EES) ontwikkelde 
hardware- en softwarecomponenten te 
hergebruiken voor de ontwikkeling van het 
gedeelde identiteitsregister. Dit register, 
dat wordt gebruikt voor de opslag van de 

(5) Omwille van de efficiëntie en om 
de kosten te beperken, dient Etias 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1240, de voor het 
inreis-uitreissysteem (EES) ontwikkelde 
hardware- en softwarecomponenten te 
hergebruiken voor de ontwikkeling van het 
gedeelde identiteitsregister. Dit register, 
dat wordt gebruikt voor de opslag van de 
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alfanumerieke identiteitsgegevens van 
zowel Etias-aanvragers als in het EES 
geregistreerde onderdanen van derde 
landen, dient zodanig te worden 
ontwikkeld dat het in de toekomst kan 
uitgroeien tot het gemeenschappelijk 
identiteitsregister. In dezelfde geest dient 
het in te stellen instrument waarmee Etias 
zijn gegevens door middel van één 
zoekopdracht kan vergelijken met die van 
elk ander systeem, zodanig te worden 
ontwikkeld dat het kan uitgroeien tot het 
toekomstige Europese zoekportaal.

alfanumerieke identiteitsgegevens van 
zowel Etias-aanvragers als in het EES 
geregistreerde onderdanen van derde 
landen, dient zodanig te worden 
ontwikkeld dat het in de toekomst kan 
uitgroeien tot het gemeenschappelijk 
identiteitsregister.

Or. en

Amendement 55
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Omwille van de efficiëntie en om 
de kosten te beperken, dient Etias 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1240, de voor het 
inreis-uitreissysteem (EES) ontwikkelde 
hardware- en softwarecomponenten te 
hergebruiken voor de ontwikkeling van het 
gedeelde identiteitsregister. Dit register, 
dat wordt gebruikt voor de opslag van de 
alfanumerieke identiteitsgegevens van 
zowel Etias-aanvragers als in het EES 
geregistreerde onderdanen van derde 
landen, dient zodanig te worden 
ontwikkeld dat het in de toekomst kan 
uitgroeien tot het gemeenschappelijk 
identiteitsregister. In dezelfde geest dient 
het in te stellen instrument waarmee Etias 
zijn gegevens door middel van één 
zoekopdracht kan vergelijken met die van 
elk ander systeem, zodanig te worden 
ontwikkeld dat het kan uitgroeien tot het 
toekomstige Europese zoekportaal.

(5) Omwille van de efficiëntie en om 
de kosten te beperken, dient Etias 
overeenkomstig artikel 6, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1240, de voor het 
inreis-uitreissysteem (EES) ontwikkelde 
hardware- en softwarecomponenten te 
hergebruiken voor de ontwikkeling van het 
gedeelde identiteitsregister. Dit register, 
dat wordt gebruikt voor de opslag van de 
alfanumerieke identiteitsgegevens van 
zowel Etias-aanvragers als in het EES 
geregistreerde onderdanen van derde 
landen, dient zodanig te worden 
ontwikkeld dat het in de toekomst kan 
uitgroeien tot het gemeenschappelijk 
identiteitsregister.
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Or. en

Amendement 56
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het Europees zoekportaal (ESP), 
opgericht bij Verordening (EU) 2019/817 
van het Europees Parlement en de Raad, 
zal het voor bevoegde autoriteiten 
mogelijk maken de onderliggende 
systemen gelijktijdig te doorzoeken, 
waarbij de gecombineerde resultaten op 
één scherm zullen worden weergegeven.

Or. en

Amendement 57
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te waarborgen dat de 
doelstellingen van Etias volledig worden 
verwezenlijkt en die van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) te 
bevorderen, dient aan de automatische 
verificaties een nieuwe 
signaleringscategorie te worden 
toegevoegd, die bij de recente herziening 
van het SIS is ingevoerd, namelijk de 
signalering van personen die aan een 
onderzoekscontrole moeten worden 
onderworpen.

(7) Om te waarborgen dat de 
doelstellingen van Etias volledig worden 
verwezenlijkt en die van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) te 
bevorderen, dienen aan de automatische 
verificaties nieuwe 
signaleringscategorieën te worden 
toegevoegd, die bij de recente herziening 
van het SIS zijn ingevoerd, namelijk de 
signalering van personen die aan een 
onderzoekscontrole moeten worden 
onderworpen en de signalering van 
illegale migranten jegens wie een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd.
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Or. en

Amendement 58
Fabienne Keller

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het is mogelijk dat op meerdere 
tijdstippen informatie over eenzelfde 
onderdaan van een derde land werd 
opgeslagen, en dat, bijgevolg, deze 
informatie telkens van een andere aard of 
kwaliteit is. Het is belangrijk dat de 
centrale Etias-eenheid en de nationale 
Etias-eenheden deze gegevens – wanneer 
ze worden opgevraagd – gelijktijdig, en 
niet afzonderlijk, bestuderen. Met name in 
het geval van een door Ecris-TCN 
gesignaleerde treffer is het belangrijk dat 
de eenheden rekening houden met deze 
gegevens, of met het gebrek aan dergelijke 
gegevens.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De voorwaarden waaronder de 
centrale Etias-eenheid en de nationale 
Etias-eenheden de in andere EU-
informatiesystemen opgeslagen gegevens 
ten behoeve van Etias mogen raadplegen, 
dienen te worden gewaarborgd door middel 
van duidelijke en precieze voorschriften 
inzake de toegang van de centrale Etias-

(10) De voorwaarden waaronder de 
centrale Etias-eenheid en de nationale 
Etias-eenheden de in andere EU-
informatiesystemen opgeslagen gegevens 
ten behoeve van Etias mogen raadplegen 
en de toegangsrechten waarover zij 
beschikken, dienen te worden gewaarborgd 
door middel van duidelijke en precieze 
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eenheid en de nationale Etias-eenheden tot 
de in andere EU-informatiesystemen 
opgeslagen gegevens, het soort 
zoekopdrachten en gegevenscategorieën; 
de toegang dient steeds beperkt te blijven 
tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de 
uitoefening van hun taken. Evenzo dienen 
de in het Etias-aanvraagdossier opgeslagen 
gegevens alleen zichtbaar te zijn voor de 
lidstaten die de onderliggende 
informatiesystemen beheren, 
overeenkomstig de modaliteiten van hun 
deelname. Zo gaat het bij de bepalingen 
van deze verordening die betrekking 
hebben op het Schengeninformatiesysteem 
en het Visuminformatiesysteem 
bijvoorbeeld om bepalingen die 
voortbouwen op alle bepalingen van het 
Schengenacquis waarvoor de besluiten van 
de Raad35 inzake de toepassing van de 
bepalingen van het Schengenacquis die 
betrekking hebben op het 
Schengeninformatiesysteem en het 
Visuminformatiesysteem relevant zijn.

voorschriften inzake de toegang van de 
centrale Etias-eenheid en de nationale 
Etias-eenheden tot de in andere EU-
informatiesystemen opgeslagen gegevens, 
het soort zoekopdrachten en 
gegevenscategorieën; de toegang dient 
steeds beperkt te blijven tot hetgeen strikt 
noodzakelijk is voor de uitoefening van 
hun taken. Evenzo dienen de in het Etias-
aanvraagdossier opgeslagen gegevens 
alleen zichtbaar te zijn voor de lidstaten die 
de onderliggende informatiesystemen 
beheren, overeenkomstig de modaliteiten 
van hun deelname. Zo gaat het bij de 
bepalingen van deze verordening die 
betrekking hebben op het 
Schengeninformatiesysteem en het 
Visuminformatiesysteem bijvoorbeeld om 
bepalingen die voortbouwen op alle 
bepalingen van het Schengenacquis 
waarvoor de besluiten van de Raad35 
inzake de toepassing van de bepalingen 
van het Schengenacquis die betrekking 
hebben op het Schengeninformatiesysteem 
en het Visuminformatiesysteem relevant 
zijn.

_________________ _________________
35 Besluit 2010/365/EU van de Raad van 
29 juni 2010 betreffende de toepassing van 
de bepalingen van het Schengenacquis die 
betrekking hebben op het 
Schengeninformatiesysteem in de 
Republiek Bulgarije en Roemenië 
(PB L 166 van 1.7.2010, blz. 17). Besluit 
(EU) 2017/733 van de Raad van 25 april 
2017 betreffende de toepassing van de 
bepalingen van het Schengenacquis met 
betrekking tot het 
Schengeninformatiesysteem in de 
Republiek Kroatië (PB L 108 van 
26.4.2017, blz. 31). (PB L 108 van 
26.4.2017, blz. 31). [31] Besluit (EU) 
2017/1908 van de Raad van 12 oktober 
2017 betreffende de inwerkingstelling van 
bepaalde bepalingen van het 
Schengenacquis inzake het 
Visuminformatiesysteem in de Republiek 
Bulgarije en in Roemenië (PB L 269 van 

35 Besluit 2010/365/EU van de Raad van 
29 juni 2010 betreffende de toepassing van 
de bepalingen van het Schengenacquis die 
betrekking hebben op het 
Schengeninformatiesysteem in de 
Republiek Bulgarije en Roemenië 
(PB L 166 van 1.7.2010, blz. 17). Besluit 
(EU) 2017/733 van de Raad van 25 april 
2017 betreffende de toepassing van de 
bepalingen van het Schengenacquis met 
betrekking tot het 
Schengeninformatiesysteem in de 
Republiek Kroatië (PB L 108 van 
26.4.2017, blz. 31). Besluit (EU) 
2017/1908 van de Raad van 12 oktober 
2017 betreffende de inwerkingstelling van 
bepaalde bepalingen van het 
Schengenacquis inzake het 
Visuminformatiesysteem in de Republiek 
Bulgarije en in Roemenië (PB L 269 van 
19.10.2017, blz. 39). Besluit (EU) 
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19.10.2017, blz. 39). Besluit (EU) 
2018/934 van de Raad van 25 juni 2018 
betreffende de inwerkingstelling van de 
resterende bepalingen van het 
Schengenacquis die betrekking hebben op 
het Schengeninformatiesysteem in de 
Republiek Bulgarije en in Roemenië 
(PB L 165 van 2.7.2018, blz. 37).

2018/934 van de Raad van 25 juni 2018 
betreffende de inwerkingstelling van de 
resterende bepalingen van het 
Schengenacquis die betrekking hebben op 
het Schengeninformatiesysteem in de 
Republiek Bulgarije en in Roemenië 
(PB L 165 van 2.7.2018, blz. 37).

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overeenkomstig artikel 73 van 
Verordening (EU) 2018/1240 dient het 
Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(eu-LISA), dat is opgericht bij Verordening 
2018/1726 van het Europees Parlement en 
de Raad36, verantwoordelijk te zijn voor de 
ontwerp- en ontwikkelingsfase van het 
Etias-informatiesysteem.

(11) Overeenkomstig artikel 73 van 
Verordening (EU) 2018/1240 dient het 
Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(eu-LISA), dat is opgericht bij Verordening 
2018/1726 van het Europees Parlement en 
de Raad36, verantwoordelijk te zijn voor de 
fase van ontwerp en technische 
ontwikkeling van het Etias-
informatiesysteem.

_________________ _________________
36 Verordening (EU) 2018/1726 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor het 
operationeel beheer van grootschalige IT-
systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en 
Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 
1077/2011 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 
99).

36 Verordening (EU) 2018/1726 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor het 
operationeel beheer van grootschalige IT-
systemen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en 
Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 
1077/2011 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 
99).

Or. en
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Amendement 61
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 3 – lid 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23) “andere EU-informatiesystemen”: 
het inreis-uitreissysteem (EES), het 
Visuminformatiesysteem (VIS), het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) en het 
Europees Strafregister Informatiesysteem 
– Onderdanen van derde landen (ECRIS-
TCN).

23) “andere EU-informatiesystemen”: 
het inreis-uitreissysteem (EES), het 
Visuminformatiesysteem (VIS) en het 
Schengeninformatiesysteem (SIS).

Or. en

Motivering

Toegang van Etias tot het Ecris-TCN gaat verder dan de oorspronkelijk bedoelde doeleinden 
van het Ecris-TCN en is dus niet in overeenstemming met het doelbindingsbeginsel. 
Bovendien zijn gegevens over strafrechtelijke veroordelingen gevoeliger van aard en 
onderworpen aan speciale waarborgen, wat twijfel doet rijzen aangaande de naleving van het 
evenredigheidsbeginsel indien deze gegevens verder worden verwerkt met het oog op de 
aanvullende doelstellingen van Etias.

Amendement 62
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 3 – lid 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23) “andere EU-informatiesystemen”: 
het inreis-uitreissysteem (EES), het 
Visuminformatiesysteem (VIS), het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) en het 
Europees Strafregister Informatiesysteem 
– Onderdanen van derde landen (ECRIS-

23) “andere EU-informatiesystemen”: 
het inreis-uitreissysteem (EES), het 
Visuminformatiesysteem (VIS) en het 
Schengeninformatiesysteem (SIS).
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TCN).

Or. en

Amendement 63
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 3 – lid 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23) “andere EU-informatiesystemen”: 
het inreis-uitreissysteem (EES), het 
Visuminformatiesysteem (VIS), het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) en het 
Europees Strafregister Informatiesysteem – 
Onderdanen van derde landen (ECRIS-
TCN).

23) “andere EU-informatiesystemen”: 
het inreis-uitreissysteem (EES), het 
Visuminformatiesysteem (VIS), het 
Schengeninformatiesysteem (SIS), 
Eurodac en het Europees Strafregister 
Informatiesysteem – Onderdanen van 
derde landen (Ecris-TCN).

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De centrale Etias-eenheid legt 
periodieke verslagen voor aan de 
Commissie en eu-LISA met betrekking tot 
valse hits die zijn vastgesteld tijdens de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde 
geautomatiseerde verwerking. De centrale 
Etias-eenheid vraagt in dit verband de 
nationale Etias-eenheden om 
medewerking en informatie.
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Or. en

Motivering

De kerntaak van de centrale Etias-eenheid bestaat uit het verifiëren van de tijdens de 
geautomatiseerde verwerking van Etias-aanvragen gegenereerde hits door deze te vergelijken 
met verschillende informatiesystemen. De centrale Etias-eenheid zou in staat moeten zijn om 
statistieken samen te stellen over de gegenereerde valse hits en samen met de nationale Etias-
eenheden de onderliggende problemen te analyseren.

Amendement 65
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 7 wordt na lid 3 het volgende lid 
ingevoegd:

“3 bis. De centrale Etias-eenheid legt 
periodieke verslagen voor aan de 
Commissie en eu-LISA met betrekking tot 
valse hits die zijn vastgesteld tijdens de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde 
geautomatiseerde verwerking. De centrale 
Etias-eenheid zal in dit verband de 
nationale Etias-eenheden om 
medewerking en informatie vragen.”; 

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Voor de interoperabiliteit wordt 
gebruikgemaakt van het Europees 
zoekportaal, ingesteld bij artikel 6 van 
Verordening (EU) 2018/XXX 
(interoperabiliteitsverordening). 
Gedurende een overgangsperiode, totdat 
het Europees zoekportaal beschikbaar is, 
wordt voor de geautomatiseerde 
verwerking gebruikgemaakt van een 
instrument dat door eu-LISA is 
ontwikkeld met het oog op dit lid. Dit 
instrument wordt gebruikt als de basis 
voor de ontwikkeling en de 
tenuitvoerlegging van het Europees 
zoekportaal, overeenkomstig artikel 52 
van die verordening].

[Voor de interoperabiliteit wordt 
gebruikgemaakt van het Europees 
zoekportaal, ingesteld bij artikel 6 van 
Verordening (EU) 2019/817 van het 
Europees Parlement en de Raad 
(interoperabiliteitsverordening).

Or. en

Amendement 67
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor het verrichten van de in 
artikel 20, lid 2, onder c), m), punt ii), en 
o), en artikel 23, lid 1, bedoelde verificaties 
stelt de in artikel 11, lid 1, bedoelde 
geautomatiseerde verwerking het centrale 
Etias-systeem in staat om het bij 
Verordening (EU) 2018/1860 
(grenscontroles) ingestelde SIS te 
raadplegen aan de hand van de volgende 
gegevens bedoeld in artikel 17, lid 2, onder 
a) tot en met d), en artikel 17, lid 2, onder 
k):

4. Voor het verrichten van de in 
artikel 20, lid 2, onder c), m), punt ii), en 
o), en artikel 23, lid 1, bedoelde verificaties 
stelt de in artikel 11, lid 1, bedoelde 
geautomatiseerde verwerking het centrale 
Etias-systeem in staat om het bij 
Verordening (EU) 2018/1861 
(grenscontroles) en Verordening 
(EU)2018/1860 (terugkeer) van het 
Europees Parlement en de Raad 
ingestelde SIS te raadplegen aan de hand 
van de volgende gegevens bedoeld in 
artikel 17, lid 2, onder a) tot en met d), en 
artikel 17, lid 2, onder k):

Or. en
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Amendement 68
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 6 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) geboorteland;

Or. en

Amendement 69
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2019/1240
Artikel 11 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer hits worden vastgesteld, stelt het 
in artikel 11 bedoelde instrument de 
resultaten in het aanvraagdossier tijdelijk 
beschikbaar aan de centrale Etias-eenheid, 
tot het eind van de handmatige procedure 
uit hoofde van artikel 22, lid 2, en artikel 
23, lid 2. Indien de beschikbaar gestelde 
gegevens overeenkomen met die van de 
aanvrager, of indien er twijfel blijft 
bestaan, wordt de unieke identificatiecode 
van de gegevens die een hit hebben 
gegenereerd, in het aanvraagdossier 
bewaard.

Wanneer hits worden vastgesteld, stelt het 
in artikel 11 bedoelde instrument de 
resultaten in het aanvraagdossier in read-
onlyformaat tijdelijk beschikbaar aan de 
centrale Etias-eenheid, tot het eind van de 
handmatige procedure uit hoofde van 
artikel 22, lid 2, en artikel 23, lid 2. Indien 
de beschikbaar gestelde gegevens 
overeenkomen met die van de aanvrager, 
of indien er twijfel blijft bestaan, wordt de 
unieke identificatiecode van de gegevens 
die een hit hebben gegenereerd, in het 
aanvraagdossier bewaard.

Or. en

Amendement 70
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer hits worden vastgesteld, stelt het 
in artikel 11 bedoelde instrument de 
resultaten in het aanvraagdossier tijdelijk 
beschikbaar aan de centrale Etias-
eenheid, tot het eind van de handmatige 
procedure uit hoofde van artikel 22, lid 2, 
en artikel 23, lid 2. Indien de beschikbaar 
gestelde gegevens overeenkomen met die 
van de aanvrager, of indien er twijfel blijft 
bestaan, wordt de unieke identificatiecode 
van de gegevens die een hit hebben 
gegenereerd, in het aanvraagdossier 
bewaard.

Wanneer hits worden vastgesteld, biedt het 
in artikel 11 bedoelde instrument aan de 
centrale Etias-eenheid tijdelijke read-
onlytoegang tot de resultaten in het 
aanvraagdossier, tot het eind van de 
handmatige procedure uit hoofde van 
artikel 22, lid 2, en artikel 23, lid 2. Indien 
de beschikbaar gestelde gegevens 
overeenkomen met die van de aanvrager, 
of indien er twijfel blijft bestaan, wordt de 
unieke identificatiecode van de gegevens 
die een hit hebben gegenereerd, in het 
aanvraagdossier bewaard.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer hits worden vastgesteld, stelt het 
in artikel 11 bedoelde instrument de 
resultaten in het aanvraagdossier tijdelijk 
beschikbaar aan de centrale Etias-
eenheid, tot het eind van de handmatige 
procedure uit hoofde van artikel 22, lid 2, 
en artikel 23, lid 2. Indien de beschikbaar 
gestelde gegevens overeenkomen met die 
van de aanvrager, of indien er twijfel blijft 
bestaan, wordt de unieke identificatiecode 
van de gegevens die een hit hebben 
gegenereerd, in het aanvraagdossier 

Wanneer hits worden vastgesteld, biedt het 
ESP aan de centrale Etias-eenheid 
tijdelijke en read-onlytoegang tot de 
resultaten in het aanvraagdossier, tot het 
eind van de handmatige procedure uit 
hoofde van artikel 22, lid 2, en artikel 23, 
lid 2. Indien de beschikbaar gestelde 
gegevens overeenkomen met die van de 
aanvrager, of indien er twijfel blijft 
bestaan, wordt de unieke identificatiecode 
van de gegevens die een hit hebben 
gegenereerd, in het aanvraagdossier 
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bewaard. bewaard.

Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Een hit wordt gegenereerd wanneer 
alle of sommige voor de zoekopdracht 
gebruikte gegevens uit het Etias-
aanvraagdossier volledig of gedeeltelijk 
overeenstemmen met de gegevens in 
notities, dossiers of signaleringen in de 
andere geraadpleegde EU-
informatiesystemen. De Commissie legt 
door middel van een uitvoeringshandeling 
vast wanneer er sprake is van gedeeltelijke 
overeenstemming, met inbegrip van een 
mate van waarschijnlijkheid.

9. Een hit wordt gegenereerd wanneer 
alle of sommige voor de zoekopdracht 
gebruikte gegevens uit het Etias-
aanvraagdossier volledig of gedeeltelijk 
overeenstemmen met de gegevens in 
notities, dossiers of signaleringen in de 
andere geraadpleegde EU-
informatiesystemen. Om valse hits te 
vermijden, garanderen alle autoriteiten 
die gegevens invoeren dat deze gegevens 
accuraat en van goede kwaliteit zijn. De 
Commissie legt door middel van een 
gedelegeerde handeling vast wanneer er 
sprake is van gedeeltelijke 
overeenstemming, met inbegrip van een 
mate van waarschijnlijkheid.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Een hit wordt gegenereerd wanneer 9. Een hit wordt gegenereerd wanneer 
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alle of sommige voor de zoekopdracht 
gebruikte gegevens uit het Etias-
aanvraagdossier volledig of gedeeltelijk 
overeenstemmen met de gegevens in 
notities, dossiers of signaleringen in de 
andere geraadpleegde EU-
informatiesystemen. De Commissie legt 
door middel van een uitvoeringshandeling 
vast wanneer er sprake is van gedeeltelijke 
overeenstemming, met inbegrip van een 
mate van waarschijnlijkheid.

alle of sommige voor de zoekopdracht 
gebruikte gegevens uit het Etias-
aanvraagdossier volledig of gedeeltelijk 
overeenstemmen met de gegevens in 
notities, dossiers of signaleringen in de 
andere geraadpleegde EU-
informatiesystemen. De Commissie legt 
door middel van een uitvoeringshandeling 
vast wanneer er sprake is van gedeeltelijke 
overeenstemming, met inbegrip van een 
mate van waarschijnlijkheid, om het aantal 
valse hits te beperken en het aantal Etias-
zoekopdrachten tot het noodzakelijke te 
beperken.

Or. en

Amendement 74
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Een hit wordt gegenereerd wanneer 
alle of sommige voor de zoekopdracht 
gebruikte gegevens uit het Etias-
aanvraagdossier volledig of gedeeltelijk 
overeenstemmen met de gegevens in 
notities, dossiers of signaleringen in de 
andere geraadpleegde EU-
informatiesystemen. De Commissie legt 
door middel van een uitvoeringshandeling 
vast wanneer er sprake is van gedeeltelijke 
overeenstemming, met inbegrip van een 
mate van waarschijnlijkheid.

9. Een hit wordt gegenereerd wanneer 
alle of sommige voor de zoekopdracht 
gebruikte gegevens uit het Etias-
aanvraagdossier volledig of gedeeltelijk 
overeenstemmen met de gegevens in 
notities, dossiers of signaleringen in de 
andere geraadpleegde EU-
informatiesystemen. De Commissie legt 
door middel van een gedelegeerde 
handeling vast wanneer er sprake is van 
gedeeltelijke overeenstemming, met 
inbegrip van een mate van 
waarschijnlijkheid.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Voor de toepassing van lid 1 
definieert de Commissie door middel van 
een uitvoeringshandeling de technische 
modaliteiten voor de tenuitvoerlegging van 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), en 
artikel 54, lid 1, onder b), met betrekking 
tot de bewaring van gegevens.

10. Voor de toepassing van lid 1 
definieert de Commissie door middel van 
een gedelegeerde handeling de technische 
modaliteiten voor de tenuitvoerlegging van 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), en 
artikel 54, lid 1, onder b), met betrekking 
tot de bewaring van gegevens, waarbij zij 
het beginsel van minimale 
gegevensverwerking en de relevante 
bewaringstermijnen volledig eerbiedigt.

Or. en

Amendement 76
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1244
Artikel 11 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Voor de toepassing van lid 1 
definieert de Commissie door middel van 
een uitvoeringshandeling de technische 
modaliteiten voor de tenuitvoerlegging van 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), en 
artikel 54, lid 1, onder b), met betrekking 
tot de bewaring van gegevens.

10. Voor de toepassing van lid 1 
definieert de Commissie door middel van 
een gedelegeerde handeling de technische 
modaliteiten voor de tenuitvoerlegging van 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), en 
artikel 54, lid 1, onder b), met betrekking 
tot de bewaring van gegevens, waarbij zij 
het beginsel van minimale 
gegevensverwerking en de bestaande 
termijnen in acht neemt.

Or. en
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Motivering

De tijdelijke, rechtstreekse toegang voor verschillende autoriteiten tot systemen waartoe zij 
oorspronkelijk geen toegang hadden brengt het risico met zich mee dat gegevens in twee (of 
meer) verschillende systemen worden opgeslagen of dat de oorspronkelijk overeengekomen 
termijn voor de bewaring van gegevens door de medewetgevers wordt verlengd. Beide 
mogelijkheden vormen een schending van de algemene beginselen van de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Dit is in elk geval een centraal vraagstuk dat derhalve met een 
gedelegeerde handeling moet worden aangepakt.

Amendement 77
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Voor de toepassing van lid 1 
definieert de Commissie door middel van 
een uitvoeringshandeling de technische 
modaliteiten voor de tenuitvoerlegging van 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), en 
artikel 54, lid 1, onder b), met betrekking 
tot de bewaring van gegevens.

10. Voor de toepassing van lid 1 
definieert de Commissie door middel van 
een gedelegeerde handeling de technische 
modaliteiten voor de tenuitvoerlegging van 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), en 
artikel 54, lid 1, onder b), met betrekking 
tot de bewaring van gegevens.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, 
artikel 28, lid 8, en artikel 29, lid 9, wordt 
bij de registratie van de gegevens in 
verband met hits in het Etias-
aanvraagdossier, de herkomst van de 

Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, 
artikel 28, lid 8, en artikel 29, lid 9, wordt 
bij de registratie van de gegevens in 
verband met hits in het Etias-
aanvraagdossier, de herkomst van de 
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gegevens vermeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het soort signalering, behalve in 
geval van signaleringen bedoeld in 
artikel 23, lid 1, de bron van de gegevens 
(anders dan andere EU-informatiesystemen 
of Europol-gegevens), het unieke 
identificatienummer gebruikt in de bron 
van de gegevens die tot de hit hebben 
geleid en de lidstaat die de gegevens die tot 
de hit hebben geleid, heeft ingevoerd of 
aangeleverd, en, indien beschikbaar, de 
datum en het tijdstip waarop de gegevens 
in de andere EU-informatiesystemen of de 
Europol-gegevensbestanden werden 
opgenomen.

gegevens vermeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het soort signalering, behalve in 
geval van signaleringen bedoeld in 
artikel 23, lid 1, de bron van de gegevens 
(anders dan andere EU-informatiesystemen 
of Europol-gegevens), het unieke 
identificatienummer gebruikt in de bron 
van de gegevens die tot de hit hebben 
geleid en de lidstaat die de gegevens die tot 
de hit hebben geleid, heeft ingevoerd of 
aangeleverd, en, indien beschikbaar, de 
datum en het tijdstip waarop de gegevens 
in de andere EU-informatiesystemen of de 
Europol-gegevensbestanden werden 
opgenomen. Wanneer een hit een 
negatieve beslissing tot gevolg heeft, 
wordt de aanvrager, onverminderd 
bestaande beperkingen in het EU-
informatiesysteem dat de hit heeft 
gegenereerd, met het oog op het 
waarborgen van zijn recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte op de 
hoogte gebracht van het systeem dat de hit 
heeft gegenereerd.

Or. en

Amendement 79
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, 
artikel 28, lid 8, en artikel 29, lid 9, wordt 
bij de registratie van de gegevens in 
verband met hits in het Etias-
aanvraagdossier, de herkomst van de 
gegevens vermeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het soort signalering, behalve in 
geval van signaleringen bedoeld in 
artikel 23, lid 1, de bron van de gegevens 
(anders dan andere EU-informatiesystemen 

Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, 
artikel 28, lid 8, en artikel 29, lid 9, wordt 
bij de registratie van de gegevens in 
verband met hits in het Etias-
aanvraagdossier, de herkomst van de 
gegevens vermeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het soort signalering, behalve in 
geval van signaleringen bedoeld in 
artikel 23, lid 1, de bron van de gegevens 
(anders dan andere EU-informatiesystemen 
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of Europol-gegevens), het unieke 
identificatienummer gebruikt in de bron 
van de gegevens die tot de hit hebben 
geleid en de lidstaat die de gegevens die tot 
de hit hebben geleid, heeft ingevoerd of 
aangeleverd, en, indien beschikbaar, de 
datum en het tijdstip waarop de gegevens 
in de andere EU-informatiesystemen of de 
Europol-gegevensbestanden werden 
opgenomen.

of Europol-gegevens), het unieke 
identificatienummer gebruikt in de bron 
van de gegevens die tot de hit hebben 
geleid en de lidstaat die de gegevens die tot 
de hit hebben geleid, heeft ingevoerd of 
aangeleverd, en, indien beschikbaar, de 
datum en het tijdstip waarop de gegevens 
in de andere EU-informatiesystemen of de 
Europol-gegevensbestanden werden 
opgenomen. Wanneer een hit een 
negatieve beslissing tot gevolg heeft, 
wordt de aanvrager, onverminderd 
bestaande beperkingen in het EU-
informatiesysteem dat de hit heeft 
gegenereerd, met het oog op het 
waarborgen van zijn recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte op de 
hoogte gebracht van het systeem dat de hit 
heeft gegenereerd.

Or. en

Motivering

Het is cruciaal dat personen wier aanvragen worden geweigerd weten dat er een notitie 
bestaat en welk informatiesysteem een hit heeft gegenereerd die heeft geleid tot de weigering 
van hun aanvraag. Dit zal hen in staat stellen hun individuele rechten uit hoofde van de Etias-
verordening uit toe oefenen, alsook hun rechten uit hoofde van de rechtsinstrumenten in 
andere EU-informatiesystemen, zoals vermeld in de relevante EPRS-studie.

Amendement 80
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, 
artikel 28, lid 8, en artikel 29, lid 9, wordt 
bij de registratie van de gegevens in 
verband met hits in het Etias-
aanvraagdossier, de herkomst van de 
gegevens vermeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het soort signalering, behalve in 

Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, 
artikel 28, lid 8, en artikel 29, lid 9, wordt 
bij de registratie van de gegevens in 
verband met hits in het Etias-
aanvraagdossier, de herkomst van de 
gegevens vermeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het soort signalering, behalve in 
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geval van signaleringen bedoeld in 
artikel 23, lid 1, de bron van de gegevens 
(anders dan andere EU-informatiesystemen 
of Europol-gegevens), het unieke 
identificatienummer gebruikt in de bron 
van de gegevens die tot de hit hebben 
geleid en de lidstaat die de gegevens die tot 
de hit hebben geleid, heeft ingevoerd of 
aangeleverd, en, indien beschikbaar, de 
datum en het tijdstip waarop de gegevens 
in de andere EU-informatiesystemen of de 
Europol-gegevensbestanden werden 
opgenomen.

geval van signaleringen bedoeld in 
artikel 23, lid 1, de bron van de gegevens 
(anders dan andere EU-informatiesystemen 
of Europol-gegevens), het unieke 
identificatienummer gebruikt in de bron 
van de gegevens die tot de hit hebben 
geleid en de lidstaat die de gegevens die tot 
de hit hebben geleid, heeft ingevoerd of 
aangeleverd, en, indien beschikbaar, de 
datum en het tijdstip waarop de gegevens 
in de andere EU-informatiesystemen of de 
Europol-gegevensbestanden werden 
opgenomen. Wanneer een hit een 
negatieve beslissing tot gevolg heeft, 
wordt de aanvrager, onverminderd 
bestaande beperkingen in het EU-
informatiesysteem dat de hit heeft 
gegenereerd, met het oog op het 
waarborgen van zijn recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte op de 
hoogte gebracht van het systeem dat de hit 
heeft gegenereerd.

Or. en

Amendement 81
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, 
artikel 28, lid 8, en artikel 29, lid 9, wordt 
bij de registratie van de gegevens in 
verband met hits in het Etias-
aanvraagdossier, de herkomst van de 
gegevens vermeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het soort signalering, behalve in 
geval van signaleringen bedoeld in 
artikel 23, lid 1, de bron van de gegevens 
(anders dan andere EU-informatiesystemen 
of Europol-gegevens), het unieke 

Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, 
artikel 28, lid 8, en artikel 29, lid 9, wordt 
bij de registratie van de gegevens in 
verband met hits in het Etias-
aanvraagdossier, de herkomst van de 
gegevens vermeld. Daarbij gaat het onder 
meer om het soort signalering, behalve in 
geval van signaleringen bedoeld in 
artikel 23, lid 1, de bron van de gegevens 
(anders dan andere EU-informatiesystemen 
of Europol-gegevens), het unieke 
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identificatienummer gebruikt in de bron 
van de gegevens die tot de hit hebben 
geleid en de lidstaat die de gegevens die tot 
de hit hebben geleid, heeft ingevoerd of 
aangeleverd, en, indien beschikbaar, de 
datum en het tijdstip waarop de gegevens 
in de andere EU-informatiesystemen of de 
Europol-gegevensbestanden werden 
opgenomen.

identificatienummer gebruikt in de bron 
van de gegevens die tot de hit hebben 
geleid en de lidstaat die de gegevens die tot 
de hit hebben geleid, heeft ingevoerd of 
aangeleverd, en, indien beschikbaar, de 
datum en het tijdstip waarop de gegevens 
in de andere EU-informatiesystemen of de 
Europol-gegevensbestanden werden 
opgenomen. Wanneer een hit een 
negatieve beslissing tot gevolg heeft, 
wordt de aanvrager met het oog op het 
waarborgen van zijn recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte op de 
hoogte gebracht van het systeem dat de hit 
heeft gegenereerd.

Or. en

Amendement 82
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de artikelen 6, 14 
en 17 van Verordening (EU) 2017/2226 
wordt door middel van een 
geautomatiseerd proces waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de beveiligde 
communicatie-infrastructuur vermeld in 
artikel 6, lid 2, onder d), van deze 
verordening, de informatie bedoeld in 
artikel 47, lid 2, van deze verordening 
geraadpleegd en geïmporteerd uit het 
centrale Etias-systeem, evenals het 
aanvraagnummer en het eind van de 
geldigheidsduur van een Etias-
reisautorisatie, en wordt de inreis-
uitreisnotitie in het EES 
dienovereenkomstig bijgewerkt.

Voor de toepassing van de artikelen 6, 14, 
17 en 18 van Verordening (EU) 2017/2226 
wordt door middel van een 
geautomatiseerd proces waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de beveiligde 
communicatie-infrastructuur vermeld in 
artikel 6, lid 2, onder d), van deze 
verordening, de informatie bedoeld in 
artikel 47, lid 2, van deze verordening 
geraadpleegd en geïmporteerd uit het 
centrale Etias-systeem, evenals het 
aanvraagnummer en het eind van de 
geldigheidsduur van een Etias-
reisautorisatie, en wordt de inreis-
uitreisnotitie of de weigering van 
inreisnotitie in het EES 
dienovereenkomstig bijgewerkt.

Or. en
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Amendement 83
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de artikelen 6, 14 
en 17 van Verordening (EU) 2017/2226 
wordt door middel van een 
geautomatiseerd proces waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de beveiligde 
communicatie-infrastructuur vermeld in 
artikel 6, lid 2, onder d), van deze 
verordening, de informatie bedoeld in 
artikel 47, lid 2, van deze verordening 
geraadpleegd en geïmporteerd uit het 
centrale Etias-systeem, evenals het 
aanvraagnummer en het eind van de 
geldigheidsduur van een Etias-
reisautorisatie, en wordt de inreis-
uitreisnotitie in het EES 
dienovereenkomstig bijgewerkt.

Voor de toepassing van de artikelen 6, 14 
en 17 van Verordening (EU) 2017/2226 
wordt door middel van een 
geautomatiseerd proces waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de beveiligde 
communicatie-infrastructuur vermeld in 
artikel 6, lid 2, onder d), van deze 
verordening, de informatie bedoeld in 
artikel 47, lid 2, onder a) tot en met c), van 
deze verordening geraadpleegd en 
geïmporteerd uit het centrale Etias-
systeem, evenals het aanvraagnummer en 
het eind van de geldigheidsduur van een 
Etias-reisautorisatie, en wordt de inreis-
uitreisnotitie in het EES 
dienovereenkomstig bijgewerkt.

Or. en

Motivering

Dit is bedoeld om bij het opslaan van gegevens het doelbindingsbeginsel na te leven en te 
vermijden dat in het EES aanvullende gegevens worden geregistreerd die niet noodzakelijk 
zijn voor de werking van het systeem.

Amendement 84
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de artikelen 6, 14 Voor de toepassing van de artikelen 6, 14 
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en 17 van Verordening (EU) 2017/2226 
wordt door middel van een 
geautomatiseerd proces waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de beveiligde 
communicatie-infrastructuur vermeld in 
artikel 6, lid 2, onder d), van deze 
verordening, de informatie bedoeld in 
artikel 47, lid 2, van deze verordening 
geraadpleegd en geïmporteerd uit het 
centrale Etias-systeem, evenals het 
aanvraagnummer en het eind van de 
geldigheidsduur van een Etias-
reisautorisatie, en wordt de inreis-
uitreisnotitie in het EES 
dienovereenkomstig bijgewerkt.

en 17 van Verordening (EU) 2017/2226 
wordt door middel van een 
geautomatiseerd proces waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de beveiligde 
communicatie-infrastructuur vermeld in 
artikel 6, lid 2, onder d), van deze 
verordening, de informatie bedoeld in 
artikel 47, lid 2, onder a) tot en met c), van 
deze verordening geraadpleegd en 
geïmporteerd uit het centrale Etias-
systeem, evenals het aanvraagnummer en 
het eind van de geldigheidsduur van een 
Etias-reisautorisatie, en wordt de inreis-
uitreisnotitie in het EES 
dienovereenkomstig bijgewerkt.

Or. en

Amendement 85
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 12 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen de Europese Unie en Interpol. Deze 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in 
de modaliteiten voor de uitwisseling van 
informatie en waarborgen met betrekking 
tot de bescherming van persoonsgegevens.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen de Europese Unie en Interpol. Deze 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in 
de modaliteiten voor de uitwisseling van 
informatie en waarborgen met betrekking 
tot de bescherming van persoonsgegevens. 
Deze samenwerkingsovereenkomst 
garandeert onder meer en in elk geval dat 
alle relevante logbestanden worden 
bijgehouden, dat er geen informatie wordt 
bekendgemaakt aan de eigenaar van de 
gegevens van de Interpol-signalering en 
dat er in geen geval gegevens verder 
worden doorgegeven.

Or. en
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Amendement 86
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 12 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen de Europese Unie en Interpol. Deze 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in 
de modaliteiten voor de uitwisseling van 
informatie en waarborgen met betrekking 
tot de bescherming van persoonsgegevens.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen de Europese Unie en Interpol. Deze 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in 
de modaliteiten voor de uitwisseling van 
informatie en waarborgen met betrekking 
tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens. De 
samenwerkingsovereenkomst garandeert 
dat alle relevante logbestanden worden 
bijgehouden, dat er geen informatie wordt 
bekendgemaakt aan het land dat 
aanleiding heeft gegeven tot de Interpol-
signalering en dat er in geen geval 
gegevens verder worden doorgegeven.

Or. en

Amendement 87
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 12 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen de Europese Unie en Interpol. 
Deze samenwerkingsovereenkomst 
voorziet in de modaliteiten voor de 
uitwisseling van informatie en 
waarborgen met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens.

2. Als de tenuitvoerlegging van lid 1 
niet is gegarandeerd, raadpleegt Etias de 
Interpol-databanken niet.
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Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 12 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen de Europese Unie en Interpol. Deze 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in 
de modaliteiten voor de uitwisseling van 
informatie en waarborgen met betrekking 
tot de bescherming van persoonsgegevens.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen de Europese Unie en Interpol. Deze 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in 
de modaliteiten voor de uitwisseling van 
informatie en waarborgen met betrekking 
tot de bescherming van persoonsgegevens 
en is onderhevig aan artikel 218 VWEU.

Or. en

Amendement 89
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 20 – lid 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) of de aanvrager een persoon is 
wiens gegevens zijn geregistreerd in 
ECRIS-TCN in verband met terroristische 
misdrijven en andere ernstige strafbare 
feiten;

n) of de aanvrager een persoon is 
wiens gegevens zijn geregistreerd in Ecris-
TCN in verband met terroristische 
misdrijven gedurende de voorbije twintig 
jaar of andere ernstige strafbare feiten 
zoals vermeld in de bijlage bij deze 
verordening gedurende de voorbije tien 
jaar, indien deze strafbare feiten naar 
nationaal recht strafbaar zijn gesteld met 
een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
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met een maximumduur van ten minste 
drie jaar;

Or. en

Amendement 90
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 20 – lid 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) of de aanvrager een persoon is 
wiens gegevens zijn geregistreerd in 
ECRIS-TCN in verband met terroristische 
misdrijven en andere ernstige strafbare 
feiten;

n) of de aanvrager een persoon is 
wiens gegevens zijn geregistreerd in Ecris-
TCN in verband met een veroordeling 
gedurende de voorbije tien jaar voor een 
strafbaar feit vermeld in de bijlage bij 
deze verordening, indien dit strafbaar feit 
naar nationaal recht strafbaar is gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumduur van ten minste 
drie jaar, of, in het geval van terroristische 
misdrijven, in verband met een 
veroordeling gedurende de voorbije 
twintig jaar;

Or. en

Motivering

In navolging van de logica van de bijlage, die de relevantie van de gegevens in verband met 
veroordelingen in de tijd beperkt, en aangezien lidstaten geen geharmoniseerd systeem 
hebben voor de bewaringstermijnen van gegevens in hun nationale strafregisters, is het 
essentieel dat ook wordt voorzien in een tijdsbeperking voor de hits die kunnen worden 
gegenereerd, en niet alleen voor het soort/de ernst van het strafbaar feit.

Amendement 91
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – lid 7
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 20 – lid 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) of de aanvrager een persoon is 
wiens gegevens zijn geregistreerd in 
ECRIS-TCN in verband met terroristische 
misdrijven en andere ernstige strafbare 
feiten;

n) of de aanvrager een persoon is 
wiens gegevens zijn geregistreerd in Ecris-
TCN in verband met een veroordeling 
gedurende de voorbij tien jaar voor een 
strafbaar feit vermeld in de bijlage bij 
deze verordening, indien dit strafbaar feit 
naar nationaal recht strafbaar is gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumduur van ten minste 
drie jaar, of, in het geval van terroristische 
misdrijven, in verband met een 
veroordeling gedurende de voorbije 
twintig jaar;

Or. en

Amendement 92
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) in artikel 20, lid 2, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
“n bis) of er ten aanzien van de aanvrager 
in SIS een signalering inzake terugkeer is 
ingevoerd;”;

Or. en

Amendement 93
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) in artikel 20, lid 2, wordt de eerste 
alinea vervangen door:
“Het centrale Etias-systeem geeft een 
zoekopdracht door het ESP te gebruiken 
om de relevante gegevens bedoeld in 
artikel 17, lid 2, onder a), a bis), b), c), d), 
f), g), j), k) en m), en in artikel 17, lid 8, te 
vergelijken met de gegevens in een notitie, 
dossier of signalering in een aanvraag die 
is opgeslagen in het centrale Etias-
systeem, het SIS, het EES, VIS, Eurodac, 
Ecris-TCN, de Europol-gegevens en de 
Interpol-databanken SLTD en TDAWN.”;

Or. en

Amendement 94
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) aan lid 1 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
“c bis) een signalering van illegale 
migranten jegens wie een terugkeerbesluit 
is uitgevaardigd.”;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 9 – letter b
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 23 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de in lid 1 bedoelde 
vergelijking één of meer hits oplevert, 
zendt het centrale Etias-systeem een 
geautomatiseerde kennisgeving naar de 
centrale Etias-eenheid. Als de centrale 
Etias-eenheid in kennis is gesteld, heeft zij 
toegang tot het aanvraagdossier en de 
eventueel daaraan verbonden 
aanvraagdossiers om te verifiëren of de 
persoonsgegevens van de aanvrager 
overeenkomen met de persoonsgegevens in 
de signalering die de hit heeft gegenereerd 
en indien dat het geval is, stuurt het 
centrale Etias-systeem een 
geautomatiseerde kennisgeving naar het 
Sirene-bureau van de lidstaat die de 
signalering heeft ingevoerd. Het betrokken 
Sirene-bureau verifieert of de 
persoonsgegevens van de aanvrager 
overeenstemmen met de persoonsgegevens 
in de signalering die de hit heeft 
gegenereerd en treft alle passende follow-
upmaatregelen.

2. Als de in lid 1 bedoelde 
vergelijking één of meer hits oplevert, 
zendt het centrale Etias-systeem een 
geautomatiseerde kennisgeving naar de 
centrale Etias-eenheid. Als de centrale 
Etias-eenheid in kennis is gesteld, heeft zij 
tijdelijke toegang tot het aanvraagdossier 
en de eventueel daaraan verbonden 
aanvraagdossiers om te verifiëren of de 
persoonsgegevens van de aanvrager 
overeenkomen met de persoonsgegevens in 
de signalering die de hit heeft gegenereerd 
en indien dat het geval is, stuurt het 
centrale Etias-systeem een 
geautomatiseerde kennisgeving naar het 
Sirene-bureau van de lidstaat die de 
signalering heeft ingevoerd. Het betrokken 
Sirene-bureau verifieert of de 
persoonsgegevens van de aanvrager 
overeenstemmen met de persoonsgegevens 
in de signalering die de hit heeft 
gegenereerd en treft alle passende follow-
upmaatregelen.

Or. en

Amendement 96
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 25 bis – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) artikel 4 van Verordening (EU) 
2018/1860 (terugkeer);

Or. en

Amendement 97
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale Etias-eenheden 
hebben ook toegang tot de nationale 
strafregisters om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden de informatie te verkrijgen over 
onderdanen van derde landen en staatlozen 
die zijn veroordeeld wegens een 
terroristisch misdrijf of een ander ernstig 
strafbaar feit.

2. Als een hit voortvloeit uit een 
verificatie overeenkomstig artikel 20, lid 
2, onder n), hebben de naar behoren 
gemachtigde personeelsleden van de 
nationale Etias-eenheden met 
inachtneming van het nationale recht ook 
toegang tot de nationale strafregisters van 
hun respectieve lidstaten om voor de in lid 
1 bedoelde doeleinden de informatie te 
verkrijgen over onderdanen van derde 
landen en staatlozen die zijn veroordeeld 
wegens een terroristisch misdrijf of enig 
ander in de bijlage bij deze verordening 
opgenomen strafbaar feit.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale Etias-eenheden 
hebben ook toegang tot de nationale 
strafregisters om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden de informatie te verkrijgen over 
onderdanen van derde landen en staatlozen 
die zijn veroordeeld wegens een 
terroristisch misdrijf of een ander ernstig 
strafbaar feit.

2. De nationale Etias-eenheden 
hebben ook toegang tot de nationale 
strafregisters om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden de informatie te verkrijgen over 
onderdanen van derde landen en staatlozen 
die zijn veroordeeld wegens een 
terroristisch misdrijf of enig ander ernstig 
strafbaar feit opgenomen in de bijlage bij 
Verordening (EU) 2018/1240.

Or. en
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Amendement 99
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 10
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale Etias-eenheden 
hebben ook toegang tot de nationale 
strafregisters om voor de in lid 1 bedoelde 
doeleinden de informatie te verkrijgen over 
onderdanen van derde landen en staatlozen 
die zijn veroordeeld wegens een 
terroristisch misdrijf of een ander ernstig 
strafbaar feit.

2. De nationale Etias-eenheden 
hebben, met inachtneming van het 
nationale recht, ook toegang tot de 
nationale strafregisters om voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden de informatie te 
verkrijgen over onderdanen van derde 
landen en staatlozen die zijn veroordeeld 
wegens een terroristisch misdrijf of enig 
ander ernstig strafbaar feit.

Or. en

Amendement 100
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) in artikel 26 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
“3 bis. Indien er een hit wordt 
gegenereerd op basis van SIS Terugkeer 
gaat de nationale Etias-eenheid van de 
lidstaat die de aanvraag verwerkt over tot:
a) het onmiddellijk informeren van de 
signalerende lidstaat via de uitwisseling 
van aanvullende informatie indien het 
terugkeerbesluit vergezeld gaat van een 
inreisverbod; de signalerende lidstaat wist 
de signalering inzake terugkeer 
onmiddellijk en neemt een signalering 
met het oog op weigering van toegang en 
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verblijf op overeenkomstig artikel 24, 
lid 1, onder b), van Verordening (EU) 
2018/1861;
b) het onmiddellijk informeren van de 
signalerende lidstaat via de uitwisseling 
van aanvullende informatie indien het 
terugkeerbesluit niet vergezeld gaat van 
een inreisverbod, opdat de signalerende 
lidstaat de signalering inzake terugkeer 
onmiddellijk wist.”;

Or. en

Amendement 101
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 11 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 38 – lid 2 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) in artikel 38, lid 2, wordt 
punt c) vervangen door:
“c) de vermelding van de gronden voor de 
weigering van de reisautorisatie, met 
opgave van de toepasselijke gronden uit 
de lijst in artikel 37, leden 1 en 2, met 
inbegrip van informatie met betrekking tot 
welk informatiesysteem een hit heeft 
gegenereerd die heeft geleid tot weigering 
van de aanvraag, zodat de aanvrager 
beroep kan instellen; dit doet geen 
afbreuk aan beperkingen van de 
uitoefening van het recht op informatie 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
767/2008, Verordening (EU) nr. 
2017/2226, Verordening (EU) nr. 
2018/1861 en Verordening (EU) nr. 
2019/816;”;

Or. en
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Motivering

In light of the right to an effective remedy as enshrined in Article 47 of the EU Charter and 
Article 13 ECHR, an applicant should receive sufficiently clear indication of the ground(s) for 
refusal to efficiently exercise his or her appeal and contest the reasons for refusal. It is 
therefore crucial that individuals whose applications were refused have knowledge that a 
record exists, and which information system has generated a hit that led to the refusal of their 
application. This will enable them to exercise their individual rights under the ETIAS 
Regulation, but also under the legal instruments in other EU information systems.

Amendement 102
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 12 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het volgende nieuwe 
artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 45 bis
Centrum voor bijstand aan vervoerders

1. Binnen de centrale Etias-eenheid wordt 
een Centrum voor bijstand aan 
vervoerders opgericht teneinde 
vervoerders te ondersteunen bij de 
tenuitvoerlegging van artikel 45 van deze 
verordening, artikel 13 van Verordening 
(EU) 2017/2226 (EES) en artikel 45 ter 
van voorstel COM (2018) 302 (VIS).
2. Het Centrum voor bijstand aan 
vervoerders is verantwoordelijk voor:
(a) het vaststellen en onderhouden, in 
overleg met de lidstaten, van een centraal 
register van vervoerders die voor 
commerciële doeleinden passagiers 
vervoeren naar de buitengrenzen;
(b) het verstrekken van operationele en 
technische ondersteuning aan vervoerders 
in verband met de zoekopdrachten die 
overeenkomstig artikel 45 van deze 
verordening, artikel 13 van Verordening 
(EU) 2017/2226 (EES) en artikel 45 ter 
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van voorstel COM (2018) 302 (VIS) met 
betrekking tot passagiers moeten worden 
uitgevoerd.
3. De naar behoren gemachtigde 
personeelsleden van het Centrum voor 
bijstand aan vervoerders hebben toegang 
tot de in het gemeenschappelijk 
identiteitsregister, het centrale Etias-
systeem, het centrale EES-systeem en het 
centrale VIS-systeem opgeslagen 
gegevensbestanden met het oog op het 
verifiëren van de status van de passagiers 
teneinde de in lid 2, onder b), bedoelde 
operationele ondersteuning te bieden.
4. De Commissie stelt door middel van een 
uitvoeringshandeling de regels vast in 
verband met de registratie van de in lid 2, 
onder a), bedoelde vervoerders en in 
verband met de in lid 3 bedoelde toegang 
tot Etias, het EES en het VIS voor de 
personeelsleden van het Centrum voor 
bijstand aan vervoerders.”;

Or. en

Amendement 103
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 12 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 69 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) in artikel 69, lid 1, wordt 
een nieuwe letter c bis) ingevoegd:
“c bis) de gegevens gebruikt door middel 
van interoperabiliteit met andere 
informatiesystemen voor de verwerking 
van de aanvragen, met name in gevallen 
van handmatige verwerking;”;

Or. en
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Amendement 104
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 12 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 69 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) artikel 69, lid 4, wordt 
vervangen door:
“4. Deze logbestanden mogen uitsluitend 
worden gebruikt voor het monitoren van 
de toelaatbaarheid van de 
gegevensverwerking, voor het verzekeren 
van de gegevensbeveiliging en -integriteit 
en voor het waarborgen van het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte 
van de aanvrager. De logbestanden 
worden met passende maatregelen tegen 
onrechtmatige toegang beschermd. De 
logbestanden worden één jaar na het 
verstrijken van de in artikel 54 bedoelde 
bewaringstermijn gewist indien zij niet 
nodig zijn voor reeds aangevangen 
monitoringprocedures.”;

Or. en

Amendement 105
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 12 quater (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 69 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) aan artikel 69 wordt een 
nieuw lid toegevoegd:
“4 bis. Voor de toepassing van lid 4 legt 
de Commissie door middel van een 



AM\1214744NL.docx 37/55 PE658.805v01-00

NL

gedelegeerde handeling de technische 
modaliteiten voor de tenuitvoerlegging 
ervan vast.”;

Or. en

Amendement 106
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 13 – letter c
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 88 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in artikel 11 bedoelde 
interoperabiliteit met ECRIS-TCN begint 
met de ingebruikneming van [het 
gemeenschappelijk identiteitsregister], die 
voor 2022 gepland staat. De operaties van 
Etias gaan van start, ongeacht of die 
interoperabiliteit met ECRIS-TCN tot 
stand is gebracht.

6. De in artikel 11 bedoelde 
interoperabiliteit met Ecris-TCN begint 
met de ingebruikneming van [het 
gemeenschappelijk identiteitsregister], die 
voor 2022 gepland staat.

Or. en

Amendement 107
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 13 – letter c
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 88 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Etias start zijn operaties ongeacht 
of er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Interpol als 
bedoeld in artikel 12, lid 2, is gesloten en 
ongeacht of het mogelijk is om de 
databanken van Interpol te raadplegen.

7. Etias start zijn operaties ongeacht 
of het mogelijk is om de databanken van 
Interpol te raadplegen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 13 – letter c
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 88 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Etias start zijn operaties ongeacht 
of er een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Interpol als 
bedoeld in artikel 12, lid 2, is gesloten en 
ongeacht of het mogelijk is om de 
databanken van Interpol te raadplegen.

7. Etias doorzoekt de Interpol-
databanken niet voordat een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en Interpol als bedoeld in 
artikel 12, lid 2, in werking is getreden.

Or. en

Amendement 109
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 13 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 89 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) artikel 89 wordt als volgt 
gewijzigd:
(a) lid 2 wordt vervangen door:
“2. De in artikel 6, lid 4, artikel 11, lid 9, 
artikel 11, lid 10, artikel 17, leden 3, 5 en 
6, artikel 18, lid 4, artikel 27, lid 3, 
artikel 31, artikel 33, lid 2, artikel 36, 
lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 54, lid 2, 
artikel 69, lid 4, onder a), artikel 83, 
leden 1 en 3, en artikel 85, lid 3, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar vanaf 9 oktober 2018. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
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voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.”;

Or. en

Amendement 110
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 13 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 89 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) artikel 89 wordt als volgt 
gewijzigd: lid 3 wordt vervangen door:
“3. De bevoegdheidsdelegatie als bedoeld 
in artikel 6, lid 4, artikel 11, leden 9 en 10, 
artikel 17, leden 3, 5 en 6, artikel 18, lid 4, 
artikel 27, lid 3, artikel 31, artikel 33, 
lid 2, artikel 36, lid 4, artikel 39, lid 2, 
artikel 54, lid 2, artikel 83, leden 1 en 3, 
en artikel 85, lid 3, kan te allen tijde door 
het Europees Parlement of door de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.”;

Or. en
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Amendement 111
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 13 quater (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 89 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) artikel 89 wordt als volgt 
gewijzigd: lid 6 wordt vervangen door:
“6. Een overeenkomstig artikel 6, lid 4, 
artikel 11, leden 9 en 10, artikel 17, leden 
3, 5 en 6, artikel 18, lid 4, artikel 27, lid 3, 
artikel 31, artikel 33, lid 2, artikel 36, 
lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 54, lid 2, 
artikel 83, leden 1 en 3, of artikel 85, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en aan de Raad 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad voor 
het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.”;

Or. en

Amendement 112
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 13 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 92 – lid 5 – letter -a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quinquies) in artikel 92, lid 5, 
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wordt het volgende punt ingevoegd:
“-a) het via Etias raadplegen van Ecris-
TCN;”;

Or. en

Amendement 113
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toegang tot het VIS voor raadpleging 
van de gegevens is uitsluitend 
voorbehouden aan de naar behoren 
gemachtigde personeelsleden van de 
autoriteiten van elke lidstaat, met in 
begrip van de naar behoren gemachtigde 
personeelsleden van de krachtens artikel 8 
van Verordening (EU) 2018/1240 van het 
Europees Parlement en de Raad* 
aangewezen nationale Etias-eenheden, 
die bevoegd zijn voor de in de artikelen 15 
tot en met 22 genoemde doelen, en aan de 
naar behoren gemachtigde personeelsleden 
van de nationale autoriteiten van elke 
lidstaat en van de EU-organen die bevoegd 
zijn voor de in [artikel 20 en artikel 21 van 
Verordening 2018/xx betreffende 
interoperabiliteit] genoemde doelen, is 
beperkt tot de gegevens die vereist zijn 
voor de uitvoering van hun taken 
overeenkomstig deze doelen en staat in 
verhouding tot de doelstellingen.

De toegang tot het VIS voor raadpleging 
van de gegevens is uitsluitend 
voorbehouden aan de naar behoren 
gemachtigde personeelsleden van de 
nationale autoriteiten van elke lidstaat en 
van de EU-organen die bevoegd zijn voor 
de in de artikelen 6 bis, 6 ter, 15 tot en met 
22 en 22 octies genoemde doelen, alsmede 
voor de in artikelen 20 en 21 van 
Verordening (EU) 2019/817 betreffende 
interoperabiliteit genoemde doelen.

Or. en

Amendement 114
Paulo Rangel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikelen 18 ter, 18 quater en 18 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikel 18 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vanaf de ingebruikneming van 
Etias overeenkomstig artikel 88, lid 1, van 
Verordening (EU) 2018/1240 wordt het 
centraal visuminformatiesysteem (CS-VIS) 
met het in artikel 11 van Verordening 
(EU) 2018/1240 bedoelde instrument 
verbonden om de in dat artikel bedoelde 
geautomatiseerde verwerking mogelijk te 
maken.

1. Vanaf de ingebruikneming van 
Etias overeenkomstig artikel 88, lid 1, van 
Verordening (EU) 2018/1240 wordt het 
centraal visuminformatiesysteem (CS-VIS) 
met het ESP verbonden om de in artikel 11 
van Verordening (EU) 2018/1240 
bedoelde geautomatiseerde verwerking 
mogelijk te maken.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikel 18 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De geautomatiseerde verwerking 
bedoeld in artikel 11 van Verordening 
(EU) 2018/1240 maakt de in artikel 20 van 
die verordening bedoelde verificaties en de 
daaropvolgende verificaties bedoeld in de 
artikelen 22 en 26 van die verordening 
mogelijk. 

Voor het verrichten van de verificaties 
bedoeld in artikel 20, lid 2, onder i), van 
Verordening (EU) 2018/1240 maakt het 
centrale Etias-systeem gebruik van het in 
artikel 11 van die verordening bedoelde 
instrument om de gegevens in Etias te 
vergelijken met de gegevens in het VIS, 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening, met gebruikmaking van de 
concordantietabel in bijlage II.

2. De geautomatiseerde verwerking 
bedoeld in artikel 11 van Verordening 
(EU) 2018/1240 maakt de in artikel 20 van 
die verordening bedoelde verificaties en de 
daaropvolgende verificaties bedoeld in de 
artikelen 22 en 26 van die verordening 
mogelijk. 

Voor het verrichten van de verificaties 
bedoeld in artikel 20, lid 2, onder i), van 
Verordening (EU) 2018/1240 maakt het 
centrale Etias-systeem gebruik van het 
ESP om de gegevens in Etias te 
vergelijken met de gegevens in het VIS, 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening, met gebruikmaking van de 
concordantietabel in bijlage II.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikel 18 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het VIS 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het VIS in een read-
onlyformaat en overeenkomstig artikel 11, 
lid 8, van die verordening.

Or. en
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Amendement 118
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikel 18 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het VIS 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het VIS, in een read-
onlyformaat, overeenkomstig artikel 11, 
lid 8, van die verordening.

Or. en

Amendement 119
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikel 18 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het VIS 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het VIS, in een read-
onlyformaat, overeenkomstig artikel 11, 
lid 8, van die verordening.
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Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikel 18 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale Etias-eenheden, die 
zijn aangewezen overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1240, 
hebben toegang tot het VIS en mogen dit 
in een read-onlyformaat raadplegen, voor 
het onderzoeken van 
reisautorisatieaanvragen overeenkomstig 
artikel 8, lid 2, van die verordening. De 
nationale Etias-eenheden kunnen de in de 
artikelen 9 tot en met 14 van deze 
verordening bedoelde gegevens 
raadplegen.

2. De nationale Etias-eenheden, die 
zijn aangewezen overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1240, 
hebben tijdelijke toegang tot het VIS om 
dit in een read-onlyformaat te raadplegen, 
voor het onderzoeken van 
reisautorisatieaanvragen overeenkomstig 
artikel 8, lid 2, van die verordening. De 
nationale Etias-eenheden kunnen de in de 
artikelen 9 tot en met 14 van deze 
verordening bedoelde gegevens 
raadplegen.

Or. en

Amendement 121
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 767/2008
Artikel 34 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

Schrappen

“Artikel 34 bis Bijhouden van 
logbestanden
Voor de raadplegingen bedoeld in artikel 
18 ter van deze verordening wordt per 
gegevensverwerkingsverrichting in het 
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VIS en Etias een logbestand bijgehouden 
overeenkomstig artikel 34 van deze 
verordening en artikel 69 van 
Verordening (EU) 2018/1240.”;

Or. en

Amendement 122
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 767/2008 (VIS)
Artikel 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) het volgende nieuwe artikel wordt 
ingevoegd:

“Artikel 45 bis
Centrum voor bijstand aan vervoerders

1. Binnen de centrale Etias-eenheid wordt 
een Centrum voor bijstand aan 
vervoerders opgericht teneinde 
vervoerders te ondersteunen bij de 
tenuitvoerlegging van artikel 45 van 
Verordening (EU) 2018/1240 (Etias), 
artikel 13 van Verordening (EU) 
2017/2226 (EES) en artikel 45 ter van 
voorstel COM (2018) 302 (VIS).
2. Het Centrum voor bijstand aan 
vervoerders is verantwoordelijk voor:
a) het vaststellen en onderhouden, in 
overleg met de lidstaten, van een centraal 
register van vervoerders die voor 
commerciële doeleinden passagiers 
vervoeren naar de buitengrenzen;
b) het verstrekken van operationele en 
technische ondersteuning aan vervoerders 
in verband met de zoekopdrachten die 
overeenkomstig artikel 45 van 
Verordening (EU)2018/1240 (Etias), 
artikel 13 van Verordening (EU) 
2017/2226 (EES) en artikel 45 ter van 
voorstel COM (2018) 302 (VIS) met 
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betrekking tot passagiers moeten worden 
uitgevoerd;
3. De naar behoren gemachtigde 
personeelsleden van het Centrum voor 
bijstand aan vervoerders hebben toegang 
tot de in het gemeenschappelijk 
identiteitsregister, het centrale Etias-
systeem, het centrale EES-systeem en het 
centrale VIS-systeem opgeslagen 
gegevensbestanden met het oog op het 
verifiëren van de status van de passagiers 
teneinde de in lid 2, onder b), bedoelde 
operationele ondersteuning te bieden.
4. De Commissie stelt door middel van een 
uitvoeringshandeling de regels vast in 
verband met de registratie van de in lid 2, 
onder a), bedoelde vervoerders en in 
verband met de in lid 3 bedoelde toegang 
tot Etias, het EES en het VIS voor de 
personeelsleden van het Centrum voor 
bijstand aan vervoerders.”;

Or. en

Amendement 123
Paulo Rangel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 767/2008
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) de bijlage wordt genummerd 
(“bijlage I”) en de volgende bijlage wordt 
toegevoegd:

Schrappen

“Bijlage II
Concordantietabel bedoeld in artikel 18 
ter
[...]’

Or. en



PE658.805v01-00 48/55 AM\1214744NL.docx

NL

Amendement 124
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 8 bis – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een inreis-uitreisnotitie van een 
niet-visumplichtige onderdaan van een 
derde land wordt gemaakt, stelt de 
geautomatiseerde procedure het centrale 
EES-systeem in staat het volgende te doen:

Wanneer een inreis-uitreisnotitie of een 
weigering van inreisnotitie van een niet-
visumplichtige onderdaan van een derde 
land wordt gemaakt, stelt de 
geautomatiseerde procedure het centrale 
EES-systeem in staat het volgende te doen:

Or. en

Amendement 125
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 8 bis – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de weigering van inreisnotitie in 
het EES bij te werken overeenkomstig 
artikel 18, lid 1, onder b), van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 126
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) het volgende nieuwe artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 13 bis
Centrum voor bijstand aan vervoerders

1. Binnen de centrale Etias-eenheid wordt 
een Centrum voor bijstand aan 
vervoerders opgericht teneinde 
vervoerders te ondersteunen bij de 
tenuitvoerlegging van artikel 45 van 
Verordening (EU) 2018/1240 (Etias), 
artikel 13 van deze verordening en artikel 
45 ter van voorstel COM (2018) 302 
(VIS).
2. Het Centrum voor bijstand aan 
vervoerders is verantwoordelijk voor:
a) het vaststellen en onderhouden, in 
overleg met de lidstaten, van een centraal 
register van vervoerders die voor 
commerciële doeleinden passagiers 
vervoeren naar de buitengrenzen;
b) het verstrekken van operationele en 
technische ondersteuning aan vervoerders 
in verband met de zoekopdrachten die 
overeenkomstig artikel 45 van 
Verordening (EU)2018/1240 (Etias), 
artikel 13 van Verordening (EU) 
2017/2226 (EES) en artikel 45 ter van 
voorstel COM (2018) 302 (VIS) met 
betrekking tot passagiers moeten worden 
uitgevoerd;
3. De naar behoren gemachtigde 
personeelsleden van het Centrum voor 
bijstand aan vervoerders hebben toegang 
tot de in het gemeenschappelijk 
identiteitsregister, het centrale Etias-
systeem, het centrale EES-systeem en het 
centrale VIS-systeem opgeslagen 
gegevensbestanden met het oog op het 
verifiëren van de status van de passagiers 
teneinde de in lid 2, onder b), bedoelde 
operationele ondersteuning te bieden.
4. De Commissie stelt door middel van een 
uitvoeringshandeling de regels vast in 
verband met de registratie van de in lid 2, 
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onder a), bedoelde vervoerders en in 
verband met de in lid 3 bedoelde toegang 
tot Etias, het EES en het VIS voor de 
personeelsleden van het Centrum voor 
bijstand aan vervoerders.”;

Or. en

Amendement 127
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
gegevens in het EES overeenkomstig 
artikel 11, lid 8, van die verordening.

Schrappen

(Dit amendement, waarmee de directe 
tijdelijke toegang van centrale of nationale 
eenheden tot systemen waartoe deze 
toegang oorspronkelijk niet was gepland 
wordt geschrapt, is van toepassing op alle 
relevante delen van het voorstel.)

Or. en

Motivering

Toegangsrechten tot de EU-systemen worden geregeld in de oorspronkelijke wetgeving voor 
elk systeem. De interoperabiliteit van de systemen, dus louter de technische mogelijkheid om 
directe toegang te krijgen, gebruiken om directe toegang toe te kennen aan alle 
autoriteiten/gebruikers van alle systemen is gevaarlijk en strookt niet met de beginselen van 
doelbinding en evenredigheid. Integendeel, in het geval van een hit gegenereerd door een 
zoekopdracht in een bepaald systeem is de normale procedure voor het verzoeken van 
toegang tot de gegevens van toepassing voor de autoriteiten waarvoor oorspronkelijk geen 
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toegang tot dat bepaalde systeem was gepland.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
gegevens in het EES overeenkomstig 
artikel 11, lid 8, van die verordening.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
gegevens in het EES, in een read-
onlyformaat, overeenkomstig artikel 11, 
lid 8, van die verordening.

Or. en

Amendement 129
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
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gegevens in het EES overeenkomstig 
artikel 11, lid 8, van die verordening.

gegevens in het EES, in een read-
onlyformaat, overeenkomstig artikel 11, 
lid 8, van die verordening.

Or. en

Amendement 130
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 25 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
gegevens in het EES overeenkomstig 
artikel 11, lid 8, van die verordening.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
gegevens in het EES, in een read-
onlyformaat, overeenkomstig artikel 11, 
lid 8, van die verordening.

Or. en

Amendement 131
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Krachtens de artikelen 24, 25, 26 en 27 uit 
het EES opgehaalde gegevens mogen 
alleen in nationale bestanden worden 
bewaard en krachtens artikel 25 bis uit het 

Krachtens de artikelen 24, 25, 26 en 27 uit 
het EES opgehaalde gegevens mogen 
alleen in nationale bestanden worden 
bewaard en krachtens artikel 25 bis uit het 
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EES opgehaalde gegevens mogen alleen in 
de Etias-aanvraagdossiers worden 
bewaard, indien dit in een individueel 
geval noodzakelijk is, overeenkomstig het 
doel waarvoor zij werden opgehaald en het 
toepasselijke Unierecht, in het bijzonder 
dat inzake gegevensbescherming, en niet 
langer dan in dat individuele geval 
noodzakelijk is.

EES opgehaalde gegevens mogen alleen in 
de Etias-aanvraagdossiers worden 
bewaard, indien dit in een individueel 
geval noodzakelijk is, overeenkomstig het 
doel waarvoor zij werden opgehaald en 
overeenkomstig het toepasselijke 
Unierecht, in het bijzonder dat inzake 
gegevensbescherming, en niet langer dan 
voor dat individuele geval noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 132
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 36 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS. De 
bepalingen van artikel 36, leden 4 tot en 
met 8, zijn van toepassing op toegang en 
doorzoeken als hiervoor bedoeld.

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 36 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS. De 
bepalingen van artikel 36, leden 4 tot en 
met 8, zijn van toepassing op toegang en 
doorzoeken als hiervoor bedoeld.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS in een read-
onlyformaat. De bepalingen van artikel 36, 
leden 4 tot en met 8, zijn van toepassing op 
toegang en doorzoeken als hiervoor 
bedoeld.

Or. en

Amendement 134
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 36 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS. De 
bepalingen van artikel 36, leden 4 tot en 
met 8, zijn van toepassing op toegang en 
doorzoeken als hiervoor bedoeld.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS in een read-
onlyformaat. De bepalingen van artikel 36, 
leden 4 tot en met 8, zijn van toepassing op 
toegang en doorzoeken als hiervoor 
bedoeld.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 36 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS. De 
bepalingen van artikel 36, leden 4 tot en 
met 8, zijn van toepassing op toegang en 
doorzoeken als hiervoor bedoeld.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS in een read-
onlyformaat. De bepalingen van artikel 36, 
leden 4 tot en met 8, zijn van toepassing op 
toegang en doorzoeken als hiervoor 
bedoeld.

Or. en


