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Poprawka 52
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. en

Poprawka 53
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia efektywności 
oraz zmniejszenia kosztów w ramach 
ETIAS należy – zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 – 
wykorzystać sprzęt i oprogramowanie 
opracowane na potrzeby systemu 
wjazdu/wyjazdu („EES”) w celu 
opracowania współdzielonego 
repozytorium danych umożliwiających 

(5) W celu zapewnienia efektywności 
oraz zmniejszenia kosztów w ramach 
ETIAS należy – zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 – 
wykorzystać sprzęt i oprogramowanie 
opracowane na potrzeby systemu 
wjazdu/wyjazdu („EES”) w celu 
opracowania współdzielonego 
repozytorium danych umożliwiających 
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identyfikację. Repozytorium używane do 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES, 
powinno zostać opracowane w taki sposób, 
aby w przyszłości możliwe było jego 
rozszerzenie i przekształcenie we wspólne 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację. W tym samym duchu 
narzędzie, które ma zostać ustanowione 
w celu umożliwienia porównywania 
danych ETIAS z danymi poszczególnych 
innych systemów w ramach jednego 
zapytania, należy opracować w taki 
sposób, aby możliwe było przekształcenie 
go w europejski portal wyszukiwania.

identyfikację. Repozytorium używane do 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES, 
powinno zostać opracowane w taki sposób, 
aby w przyszłości możliwe było jego 
rozszerzenie i przekształcenie we wspólne 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację.

Or. en

Poprawka 55
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia efektywności 
oraz zmniejszenia kosztów w ramach 
ETIAS należy – zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 – 
wykorzystać sprzęt i oprogramowanie 
opracowane na potrzeby systemu 
wjazdu/wyjazdu („EES”) w celu 
opracowania współdzielonego 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację. Repozytorium używane do 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES, 
powinno zostać opracowane w taki sposób, 
aby w przyszłości możliwe było jego 
rozszerzenie i przekształcenie we wspólne 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację. W tym samym duchu 

(5) W celu zapewnienia efektywności 
oraz zmniejszenia kosztów w ramach 
ETIAS należy – zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 – 
wykorzystać sprzęt i oprogramowanie 
opracowane na potrzeby systemu 
wjazdu/wyjazdu („EES”) w celu 
opracowania współdzielonego 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację. Repozytorium używane do 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES, 
powinno zostać opracowane w taki sposób, 
aby w przyszłości możliwe było jego 
rozszerzenie i przekształcenie we wspólne 
repozytorium danych umożliwiających 
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narzędzie, które ma zostać ustanowione 
w celu umożliwienia porównywania 
danych ETIAS z danymi poszczególnych 
innych systemów w ramach jednego 
zapytania, należy opracować w taki 
sposób, aby możliwe było przekształcenie 
go w europejski portal wyszukiwania.

identyfikację.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Europejski portal wyszukiwania, 
ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/817, umożliwi właściwym organom 
jednoczesne przeszukiwanie odnośnych 
systemów, a łączne wyniki będą 
wyświetlane na jednym ekranie.

Or. en

Poprawka 57
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Do zapewnienia pełnej realizacji 
celów ETIAS, jak również do spełnienia 
celów systemu informacyjnego Schengen 
(„SIS”), niezbędne jest dodanie do zakresu 
zautomatyzowanej weryfikacji nowej 
kategorii wpisów wprowadzonej w ramach 
ostatniej zmiany SIS, a mianowicie 
wpisów dotyczących osób, które podlegają 

(7) Do zapewnienia pełnej realizacji 
celów ETIAS, jak również do spełnienia 
celów systemu informacyjnego Schengen 
(„SIS”), niezbędne jest dodanie do zakresu 
zautomatyzowanej weryfikacji nowych 
kategorii wpisów wprowadzonych 
w ramach ostatniej zmiany SIS, 
a mianowicie wpisów dotyczących osób, 
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rozpytaniu kontrolnemu. które podlegają rozpytaniu kontrolnemu, 
oraz wpisów dotyczących nielegalnych 
migrantów, którzy podlegają decyzji 
nakazującej powrót.

Or. en

Poprawka 58
Fabienne Keller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Istnieje możliwość, że informacje 
dotyczące danego obywatela państwa 
trzeciego były przechowywane w różnych 
okresach i w konsekwencji ich charakter 
lub jakość mogą być różne. Jednostka 
centralna ETIAS i jednostki krajowe 
ETIAS powinny na wniosek analizować te 
dane jednocześnie, nie zaś oddzielnie. 
Jednostki powinny w szczególności 
uwzględniać te dane lub ich brak w 
przypadku wpisu w systemie ECRIS-TCN.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Warunki, na jakich jednostka 
centralna ETIAS i jednostki krajowe 
ETIAS mogą przeglądać dane 
przechowywane w innych systemach 
informacyjnych UE na potrzeby ETIAS, 
powinny być obwarowane jasnymi 
i precyzyjnymi przepisami dotyczącymi 

(10) Prawa dostępu oraz warunki, na 
jakich jednostka centralna ETIAS 
i jednostki krajowe ETIAS mogą 
przeglądać dane przechowywane w innych 
systemach informacyjnych UE na potrzeby 
ETIAS, powinny być obwarowane jasnymi 
i precyzyjnymi przepisami dotyczącymi 
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dostępu jednostki centralnej ETIAS 
i jednostek krajowych ETIAS do danych 
przechowywanych w innych systemach 
informacyjnych UE, rodzajów zapytań 
i kategorii danych, przy czym każde 
z powyższych powinno się ograniczać do 
tego, co jest ściśle niezbędne do 
wykonywania ich obowiązków. Podobnie 
dane przechowywane w pliku wniosku 
ETIAS powinny być widoczne tylko dla 
tych państw członkowskich, które 
obsługują dane systemy informacyjne 
zgodnie z warunkami ich uczestnictwa. 
Przykładowo przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego 
systemu informacyjnego opierają się na 
wszystkich przepisach dorobku Schengen, 
które mają znaczenie w kontekście decyzji 
Rady35 w sprawie stosowania przepisów 
dorobku Schengen dotyczących systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego 
systemu informacyjnego.

dostępu jednostki centralnej ETIAS 
i jednostek krajowych ETIAS do danych 
przechowywanych w innych systemach 
informacyjnych UE, rodzajów zapytań 
i kategorii danych, przy czym każde 
z powyższych powinno się ograniczać do 
tego, co jest ściśle niezbędne do 
wykonywania ich obowiązków. Podobnie 
dane przechowywane w pliku wniosku 
ETIAS powinny być widoczne tylko dla 
tych państw członkowskich, które 
obsługują dane systemy informacyjne 
zgodnie z warunkami ich uczestnictwa. 
Przykładowo przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego 
systemu informacyjnego opierają się na 
wszystkich przepisach dorobku Schengen, 
które mają znaczenie w kontekście decyzji 
Rady35 w sprawie stosowania przepisów 
dorobku Schengen dotyczących systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego 
systemu informacyjnego.

_________________ _________________
35 Decyzja Rady 2010/365/UE z dnia 29 
czerwca 2010 r. w sprawie stosowania 
w Republice Bułgarii i w Rumunii 
przepisów dorobku Schengen związanych 
z systemem informacyjnym Schengen 
(Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17). Decyzja 
Rady (UE) 2017/733 z dnia 25 kwietnia 
2017 r. w sprawie stosowania w Republice 
Chorwacji przepisów dorobku Schengen 
dotyczących Systemu Informacyjnego 
Schengen (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 31). 
Decyzja Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 
października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie w Republice 
Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów 
dorobku Schengen dotyczących Wizowego 
Systemu Informacyjnego (Dz.U. L 269 z 
19.10.2017, s. 39–43). Decyzja Rady (UE) 
2018/934 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie 
w Republice Bułgarii i w Rumunii 
pozostałych przepisów dorobku Schengen 
dotyczących Systemu Informacyjnego 

35 Decyzja Rady 2010/365/UE z dnia 29 
czerwca 2010 r. w sprawie stosowania 
w Republice Bułgarii i w Rumunii 
przepisów dorobku Schengen związanych 
z systemem informacyjnym Schengen 
(Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17). Decyzja 
Rady (UE) 2017/733 z dnia 25 kwietnia 
2017 r. w sprawie stosowania w Republice 
Chorwacji przepisów dorobku Schengen 
dotyczących Systemu Informacyjnego 
Schengen (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 31). 
Decyzja Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 
października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie w Republice 
Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów 
dorobku Schengen dotyczących Wizowego 
Systemu Informacyjnego (Dz.U. L 269 z 
19.10.2017, s. 39–43). Decyzja Rady (UE) 
2018/934 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie 
w Republice Bułgarii i w Rumunii 
pozostałych przepisów dorobku Schengen 
dotyczących Systemu Informacyjnego 
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Schengen (Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 37). Schengen (Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 37).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z art. 73 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240 za etap projektowania 
i rozwoju systemu informacyjnego ETIAS 
powinna odpowiadać Europejska Agencja 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („eu-
LISA”), ustanowiona rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/172636.

(11) Zgodnie z art. 73 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240 za etap projektowania 
i technicznego rozwoju systemu 
informacyjnego ETIAS powinna 
odpowiadać Europejska Agencja ds. 
Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („eu-
LISA”), ustanowiona rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/172636.

_________________ _________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 
i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz 
uchylenia rozporządzenia (UE) 
nr 1077/2011, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, 
s. 99).

36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 
i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz 
uchylenia rozporządzenia (UE) 
nr 1077/2011, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, 
s. 99).

Or. en

Poprawka 61
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „inne systemy informacyjne UE” 
oznaczają system wjazdu/wyjazdu 
(»EES«), wizowy system informacyjny 
(»VIS«), system informacyjny Schengen 
(»SIS«) oraz europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych – obywatele państw trzecich 
(»ECRIS-TCN«).”;

23) „inne systemy informacyjne UE” 
oznaczają system wjazdu/wyjazdu 
(»EES«), wizowy system informacyjny 
(»VIS«) oraz system informacyjny 
Schengen (»SIS«)”;

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp ETIAS do ECRIS-TCN wykracza poza pierwotnie zamierzone cele tego ostatniego, a 
zatem nie jest zgodny z zasadą celowości. Ponadto dane o wyrokach skazujących są bardziej 
wrażliwe i podlegają specjalnym zabezpieczeniom, dlatego powstają wątpliwości dotyczące 
przestrzegania zasady proporcjonalności, jeżeli dane te są dalej przetwarzane do 
dodatkowych celów ETIAS.

Poprawka 62
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „inne systemy informacyjne UE” 
oznaczają system wjazdu/wyjazdu 
(»EES«), wizowy system informacyjny 
(»VIS«), system informacyjny Schengen 
(»SIS«) oraz europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych – obywatele państw trzecich 
(»ECRIS-TCN«).”;

23) „inne systemy informacyjne UE” 
oznaczają system wjazdu/wyjazdu 
(»EES«), wizowy system informacyjny 
(»VIS«) oraz system informacyjny 
Schengen (»SIS«)”;
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Or. en

Poprawka 63
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „inne systemy informacyjne UE” 
oznaczają system wjazdu/wyjazdu 
(»EES«), wizowy system informacyjny 
(»VIS«), system informacyjny Schengen 
(»SIS«) oraz europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych – obywatele państw trzecich 
(»ECRIS-TCN«).”;

23) „inne systemy informacyjne UE” 
oznaczają system wjazdu/wyjazdu 
(»EES«), wizowy system informacyjny 
(»VIS«), system informacyjny Schengen 
(»SIS«), Eurodac oraz europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych – obywatele państw trzecich 
(»ECRIS-TCN«).”;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Jednostka centralna ETIAS 
przedkłada Komisji i euLISA 
sprawozdania okresowe dotyczące 
fałszywych trafień wygenerowanych 
podczas automatycznego przetwarzania, o 
którym mowa w art. 20 ust. 2. Jednostka 
centralna ETIAS współpracuje w tym 
zakresie z jednostkami krajowymi ETIAS i 
pozyskuje od nich informacje na ten 
temat.
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Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym zadaniem jednostki centralnej ETIAS jest weryfikacja trafień generowanych 
podczas automatycznego przetwarzania w aplikacjach ETIAS w różnych systemach 
informatycznych. Jednostka centralna ETIAS powinna mieć możliwość zestawiania statystyk 
dotyczących wygenerowanych fałszywych trafień, a także analizy podstawowych problemów 
we współpracy z jednostkami krajowymi ETIAS.

Poprawka 65
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 7 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a)
Artykuł 7 – ustęp 3b

Jednostka centralna ETIAS przedkłada 
Komisji i euLISA sprawozdania okresowe 
dotyczące fałszywych trafień 
wygenerowanych podczas 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w art. 20 ust. 2. Jednostka 
centralna ETIAS współpracuje w tym 
zakresie z jednostkami krajowymi ETIAS i 
pozyskuje od nich informacje na ten 
temat. 

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Interoperacyjność opiera się na 
europejskim portalu wyszukiwania 
(»ESP«) ustanowionym na mocy art. 6 
rozporządzenia (UE) 2018/XXX 
(interoperacyjność). W okresie 
przejściowym przed udostępnieniem 
europejskiego portalu wyszukiwania 
automatyczne przetwarzanie opiera się na 
narzędziu opracowanym przez eu-LISA do 
celów niniejszego ustępu. Narzędzie to jest 
wykorzystywane jako podstawa 
opracowywania i wdrażania europejskiego 
portalu wyszukiwania zgodnie z art. 52 
tego rozporządzenia].

[Interoperacyjność opiera się na 
europejskim portalu wyszukiwania 
(»ESP«) ustanowionym na mocy art. 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/817 (interoperacyjność).

Or. en

Poprawka 67
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów przystąpienia do 
weryfikacji, o których mowa w art. 20 
ust. 2 lit. c), lit. m) ppkt (ii) i lit. o) i art. 23 
ust. 1, automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1, umożliwia 
systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie 
zapytań do SIS, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/1860 (odprawy 
graniczne), według następujących danych 
określonych w art. 17 ust. 2 lit. a)–d) 
i art. 17 ust. 2 lit. k):

4. Do celów przystąpienia do 
weryfikacji, o których mowa w art. 20 
ust. 2 lit. c), lit. m) ppkt (ii) i lit. o) 
i art. 23, automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1, umożliwia 
systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie 
zapytań do SIS, ustanowionego na mocy 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/1861 (odprawy graniczne) 
i (UE) 2018/1860 (powroty), według 
następujących danych określonych 
w art. 17 ust. 2 lit. a)–d) i art. 17 ust. 2 
lit. k):

Or. en
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Poprawka 68
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 6 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) państwo urodzenia;

Or. en

Poprawka 69
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia trafień narzędzie, 
o którym mowa w art. 11, udostępnia 
tymczasowo jednostce centralnej ETIAS 
wyniki w pliku wniosku, do czasu 
zakończenia procesu ręcznego 
przetwarzania zgodnie z art. 22 ust. 2 
i art. 23 ust. 2. Jeżeli udostępnione dane 
odpowiadają danym wnioskodawcy lub 
jeżeli pozostają wątpliwości, w pliku 
wniosku przechowuje się niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny danych, które 
wygenerowały trafienie.

W przypadku wykrycia trafień narzędzie, 
o którym mowa w art. 11, udostępnia 
tymczasowo jednostce centralnej ETIAS, 
w formacie wyłącznie do odczytu (read 
only), wyniki w pliku wniosku, do czasu 
zakończenia procesu ręcznego 
przetwarzania zgodnie z art. 22 ust. 2 
i art. 23 ust. 2. Jeżeli udostępnione dane 
odpowiadają danym wnioskodawcy lub 
jeżeli pozostają wątpliwości, w pliku 
wniosku przechowuje się niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny danych, które 
wygenerowały trafienie.

Or. en

Poprawka 70
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia trafień narzędzie, 
o którym mowa w art. 11, udostępnia 
tymczasowo jednostce centralnej ETIAS 
wyniki w pliku wniosku, do czasu 
zakończenia procesu ręcznego 
przetwarzania zgodnie z art. 22 ust. 2 
i art. 23 ust. 2. Jeżeli udostępnione dane 
odpowiadają danym wnioskodawcy lub 
jeżeli pozostają wątpliwości, w pliku 
wniosku przechowuje się niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny danych, które 
wygenerowały trafienie.

W przypadku wykrycia trafień narzędzie, 
o którym mowa w art. 11, udostępnia 
jednostce centralnej ETIAS tymczasowo 
w formacie wyłącznie do odczytu (read 
only) wyniki w pliku wniosku, do czasu 
zakończenia procesu ręcznego 
przetwarzania zgodnie z art. 22 ust. 2 
i art. 23 ust. 2. Jeżeli udostępnione dane 
odpowiadają danym wnioskodawcy lub 
jeżeli pozostają wątpliwości, w pliku 
wniosku przechowuje się niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny danych, które 
wygenerowały trafienie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia trafień narzędzie, 
o którym mowa w art. 11, udostępnia 
tymczasowo jednostce centralnej ETIAS 
wyniki w pliku wniosku, do czasu 
zakończenia procesu ręcznego 
przetwarzania zgodnie z art. 22 ust. 2 
i art. 23 ust. 2. Jeżeli udostępnione dane 
odpowiadają danym wnioskodawcy lub 
jeżeli pozostają wątpliwości, w pliku 
wniosku przechowuje się niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny danych, które 
wygenerowały trafienie.

W przypadku wykrycia trafień ESP 
udostępnia jednostce centralnej ETIAS 
tymczasowo i w formacie wyłącznie do 
odczytu (read only) wyniki w pliku 
wniosku, do czasu zakończenia procesu 
ręcznego przetwarzania zgodnie z art. 22 
ust. 2 i art. 23 ust. 2. Jeżeli udostępnione 
dane odpowiadają danym wnioskodawcy 
lub jeżeli pozostają wątpliwości, w pliku 
wniosku przechowuje się niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny danych, które 
wygenerowały trafienie.

Or. en
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Poprawka 72
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Trafienie następuje, jeżeli 
wszystkie lub niektóre dane z pliku 
wniosku ETIAS użytego w zapytaniu są 
w pełni lub częściowo zgodne z danymi 
zawartymi w rejestrze, wpisie lub pliku 
innych systemów informacyjnych UE, 
w których szukano informacji. Komisja 
określa częściową zgodność, w tym stopień 
prawdopodobieństwa, w drodze aktu 
wykonawczego.

9. Trafienie następuje, jeżeli 
wszystkie lub niektóre dane z pliku 
wniosku ETIAS użytego w zapytaniu są 
w pełni lub częściowo zgodne z danymi 
zawartymi w rejestrze, wpisie lub pliku 
innych systemów informacyjnych UE, 
w których szukano informacji. Aby 
uniknąć fałszywych trafień, wszystkie 
organy, które wprowadzają dane, 
zapewniają ich wysoką jakość i 
dokładność. Komisja określa częściową 
zgodność, w tym stopień 
prawdopodobieństwa, w drodze aktu 
delegowanego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Trafienie następuje, jeżeli 
wszystkie lub niektóre dane z pliku 
wniosku ETIAS użytego w zapytaniu są 
w pełni lub częściowo zgodne z danymi 
zawartymi w rejestrze, wpisie lub pliku 
innych systemów informacyjnych UE, 
w których szukano informacji. Komisja 

9. Trafienie następuje, jeżeli 
wszystkie lub niektóre dane z pliku 
wniosku ETIAS użytego w zapytaniu są 
w pełni lub częściowo zgodne z danymi 
zawartymi w rejestrze, wpisie lub pliku 
innych systemów informacyjnych UE, 
w których szukano informacji. Komisja 
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określa częściową zgodność, w tym stopień 
prawdopodobieństwa, w drodze aktu 
wykonawczego.

określa częściową zgodność, w tym stopień 
prawdopodobieństwa, w drodze aktu 
wykonawczego, aby zmniejszyć liczbę 
fałszywych trafień i ograniczyć liczbę 
zapytań ETIAS do niezbędnego zakresu.

Or. en

Poprawka 74
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Trafienie następuje, jeżeli 
wszystkie lub niektóre dane z pliku 
wniosku ETIAS użytego w zapytaniu są 
w pełni lub częściowo zgodne z danymi 
zawartymi w rejestrze, wpisie lub pliku 
innych systemów informacyjnych UE, 
w których szukano informacji. Komisja 
określa częściową zgodność, w tym stopień 
prawdopodobieństwa, w drodze aktu 
wykonawczego.

9. Trafienie następuje, jeżeli 
wszystkie lub niektóre dane z pliku 
wniosku ETIAS użytego w zapytaniu są 
w pełni lub częściowo zgodne z danymi 
zawartymi w rejestrze, wpisie lub pliku 
innych systemów informacyjnych UE, 
w których szukano informacji. Komisja 
określa częściową zgodność, w tym stopień 
prawdopodobieństwa, w drodze aktu 
delegowanego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Do celów ust. 1 Komisja, w drodze 
aktu wykonawczego, określa techniczne 
warunki wykonania art. 24 ust. 6 lit. c) 

10. Do celów ust. 1 Komisja, w drodze 
aktu delegowanego, określa techniczne 
warunki wykonania art. 24 ust. 6 lit. c) 
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ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) w odniesieniu 
do zatrzymywania danych.

ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) w odniesieniu 
do zatrzymywania danych, przy pełnym 
poszanowaniu zasady minimalizacji 
danych i przestrzeganiu odpowiednich 
okresów zatrzymywania danych.

Or. en

Poprawka 76
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Do celów ust. 1 Komisja, w drodze 
aktu wykonawczego, określa techniczne 
warunki wykonania art. 24 ust. 6 lit. c) 
ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) w odniesieniu 
do zatrzymywania danych.

10. Do celów ust. 1 Komisja, w drodze 
aktu delegowanego, określa techniczne 
warunki wykonania art. 24 ust. 6 lit. c) 
ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) w odniesieniu 
do zatrzymywania danych, przy 
poszanowaniu zasady minimalizacji 
danych i przestrzeganiu istniejących 
ograniczeń czasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Tymczasowy, bezpośredni dostęp różnych organów do systemów, do których pierwotnie nie 
miały dostępu, pociąga za sobą ryzyko przechowywania danych w dwóch (lub więcej) różnych 
systemach lub przedłużenia okresu zatrzymywania danych uzgodnionego pierwotnie przez 
współprawodawców. Oba te przypadki stanowiłyby naruszenie ogólnych unijnych przepisów i 
zasad w dziedzinie ochrony danych. Niezaprzeczalnie jest to kwestia zasadnicza i jako taka 
powinna być ujęta w akcie delegowanym.

Poprawka 77
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Do celów ust. 1 Komisja, w drodze 
aktu wykonawczego, określa techniczne 
warunki wykonania art. 24 ust. 6 lit. c) 
ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) w odniesieniu 
do zatrzymywania danych.

10. Do celów ust. 1 Komisja, w drodze 
aktu delegowanego, określa techniczne 
warunki wykonania art. 24 ust. 6 lit. c) 
ppkt (ii) i art. 54 ust. 1 lit. b) w odniesieniu 
do zatrzymywania danych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 
i art. 29 ust. 9 przy rejestracji danych 
dotyczących trafień w pliku wniosku 
ETIAS podaje się pochodzenie danych. 
Obejmuje to rodzaj wpisu, z wyjątkiem 
wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
źródło danych (inne unijne systemy 
informacyjne lub dane Europolu), 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
stosowany w źródle danych, które 
wygenerowały trafienie, i państwo 
członkowskie, które wprowadziło lub 
dostarczyło dane, które wygenerowały 
trafienie, oraz datę i godzinę, kiedy dane 
zostały wprowadzone do innych systemów 
informacyjnych UE lub danych Europolu.

Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 
i art. 29 ust. 9 przy rejestracji danych 
dotyczących trafień w pliku wniosku 
ETIAS podaje się pochodzenie danych. 
Obejmuje to rodzaj wpisu, z wyjątkiem 
wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
źródło danych (inne unijne systemy 
informacyjne lub dane Europolu), 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
stosowany w źródle danych, które 
wygenerowały trafienie, i państwo 
członkowskie, które wprowadziło lub 
dostarczyło dane, które wygenerowały 
trafienie, oraz datę i godzinę, kiedy dane 
zostały wprowadzone do innych systemów 
informacyjnych UE lub danych Europolu. 
W przypadku gdy trafienie prowadzi do 
negatywnej decyzji i bez uszczerbku dla 
wszelkich ograniczeń istniejących w 
systemie informacyjnym UE, który 
wygenerował trafienie, wnioskodawca jest 
informowany o systemie, który 
wygenerował trafienie, w celu 
zagwarantowania prawa wnioskodawcy 
do skutecznych środków ochrony prawnej.
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Or. en

Poprawka 79
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 
i art. 29 ust. 9 przy rejestracji danych 
dotyczących trafień w pliku wniosku 
ETIAS podaje się pochodzenie danych. 
Obejmuje to rodzaj wpisu, z wyjątkiem 
wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
źródło danych (inne unijne systemy 
informacyjne lub dane Europolu), 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
stosowany w źródle danych, które 
wygenerowały trafienie, i państwo 
członkowskie, które wprowadziło lub 
dostarczyło dane, które wygenerowały 
trafienie, oraz datę i godzinę, kiedy dane 
zostały wprowadzone do innych systemów 
informacyjnych UE lub danych Europolu.

Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 
i art. 29 ust. 9 przy rejestracji danych 
dotyczących trafień w pliku wniosku 
ETIAS podaje się pochodzenie danych. 
Obejmuje to rodzaj wpisu, z wyjątkiem 
wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
źródło danych (inne unijne systemy 
informacyjne lub dane Europolu), 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
stosowany w źródle danych, które 
wygenerowały trafienie, i państwo 
członkowskie, które wprowadziło lub 
dostarczyło dane, które wygenerowały 
trafienie, oraz datę i godzinę, kiedy dane 
zostały wprowadzone do innych systemów 
informacyjnych UE lub danych Europolu. 
W przypadku gdy trafienie prowadzi do 
negatywnej decyzji i bez uszczerbku dla 
wszelkich ograniczeń istniejących w 
systemie informacyjnym UE, który 
wygenerował trafienie, wnioskodawca jest 
informowany o systemie, który 
wygenerował trafienie, w celu 
zagwarantowania prawa wnioskodawcy 
do skutecznych środków ochrony prawnej.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby osoby, których wnioski zostały odrzucone, posiadały informację o istnieniu 
wpisu i o systemie informacyjnym, który wygenerował trafienie prowadzące do odrzucenia ich 
wniosku. Umożliwi im to wykonywanie ich indywidualnych praw wynikających z 
rozporządzenia ETIAS, ale także z instrumentów prawnych w innych systemach 
informacyjnych UE, jak stwierdzono w odpowiednim badaniu EPRS.
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Poprawka 80
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 
i art. 29 ust. 9 przy rejestracji danych 
dotyczących trafień w pliku wniosku 
ETIAS podaje się pochodzenie danych. 
Obejmuje to rodzaj wpisu, z wyjątkiem 
wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
źródło danych (inne unijne systemy 
informacyjne lub dane Europolu), 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
stosowany w źródle danych, które 
wygenerowały trafienie, i państwo 
członkowskie, które wprowadziło lub 
dostarczyło dane, które wygenerowały 
trafienie, oraz datę i godzinę, kiedy dane 
zostały wprowadzone do innych systemów 
informacyjnych UE lub danych Europolu.

Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 
i art. 29 ust. 9 przy rejestracji danych 
dotyczących trafień w pliku wniosku 
ETIAS podaje się pochodzenie danych. 
Obejmuje to rodzaj wpisu, z wyjątkiem 
wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
źródło danych (inne unijne systemy 
informacyjne lub dane Europolu), 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
stosowany w źródle danych, które 
wygenerowały trafienie, i państwo 
członkowskie, które wprowadziło lub 
dostarczyło dane, które wygenerowały 
trafienie, oraz datę i godzinę, kiedy dane 
zostały wprowadzone do innych systemów 
informacyjnych UE lub danych Europolu. 
W przypadku gdy trafienie prowadzi do 
negatywnej decyzji i bez uszczerbku dla 
wszelkich ograniczeń istniejących w 
systemie informacyjnym UE, który 
wygenerował trafienie, wnioskodawca jest 
informowany o systemie, który 
wygenerował trafienie, w celu 
zagwarantowania prawa wnioskodawcy 
do skutecznych środków ochrony prawnej.

Or. en

Poprawka 81
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240



AM\1214744PL.docx 21/53 PE658.805v01-00

PL

Artykuł 11 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 
i art. 29 ust. 9 przy rejestracji danych 
dotyczących trafień w pliku wniosku 
ETIAS podaje się pochodzenie danych. 
Obejmuje to rodzaj wpisu, z wyjątkiem 
wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
źródło danych (inne unijne systemy 
informacyjne lub dane Europolu), 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
stosowany w źródle danych, które 
wygenerowały trafienie, i państwo 
członkowskie, które wprowadziło lub 
dostarczyło dane, które wygenerowały 
trafienie, oraz datę i godzinę, kiedy dane 
zostały wprowadzone do innych systemów 
informacyjnych UE lub danych Europolu.

Do celów art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 8 
i art. 29 ust. 9 przy rejestracji danych 
dotyczących trafień w pliku wniosku 
ETIAS podaje się pochodzenie danych. 
Obejmuje to rodzaj wpisu, z wyjątkiem 
wpisów, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
źródło danych (inne unijne systemy 
informacyjne lub dane Europolu), 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
stosowany w źródle danych, które 
wygenerowały trafienie, i państwo 
członkowskie, które wprowadziło lub 
dostarczyło dane, które wygenerowały 
trafienie, oraz datę i godzinę, kiedy dane 
zostały wprowadzone do innych systemów 
informacyjnych UE lub danych Europolu. 
W przypadku gdy trafienie prowadzi do 
negatywnej decyzji, wnioskodawca jest 
informowany o systemie, który 
wygenerował trafienie, w celu 
zagwarantowania prawa wnioskodawcy 
do skutecznych środków ochrony prawnej.

Or. en

Poprawka 82
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 6, 14 i 17 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces, 
za pomocą bezpiecznej infrastruktury 
łączności określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, przesyła 
zapytanie do systemu centralnego ETIAS 
o informacje, o których mowa w art. 47 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, a także 

Do celów art. 6, 14, 17 i 18 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces, 
za pomocą bezpiecznej infrastruktury 
łączności określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, przesyła 
zapytanie do systemu centralnego ETIAS 
o informacje, o których mowa w art. 47 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, a także 
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o numer wniosku i koniec okresu ważności 
zezwolenia na podróż ETIAS, importuje te 
informacje i dane oraz odpowiednio 
aktualizuje wpis dotyczący 
wjazdu/wyjazdu w EES.”;

o numer wniosku i koniec okresu ważności 
zezwolenia na podróż ETIAS, importuje te 
informacje i dane oraz odpowiednio 
aktualizuje wpis dotyczący 
wjazdu/wyjazdu lub wpis dotyczący 
odmowy wjazdu w EES.”;

Or. en

Poprawka 83
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 6, 14 i 17 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces, 
za pomocą bezpiecznej infrastruktury 
łączności określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, przesyła 
zapytanie do systemu centralnego ETIAS 
o informacje, o których mowa w art. 47 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, a także 
o numer wniosku i koniec okresu ważności 
zezwolenia na podróż ETIAS, importuje te 
informacje i dane oraz odpowiednio 
aktualizuje wpis dotyczący 
wjazdu/wyjazdu w EES.”;

Do celów art. 6, 14 i 17 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces, 
za pomocą bezpiecznej infrastruktury 
łączności określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, przesyła 
zapytanie do systemu centralnego ETIAS 
o informacje, o których mowa w art. 47 
ust. 2 lit. a)–c) niniejszego rozporządzenia, 
a także o numer wniosku i koniec okresu 
ważności zezwolenia na podróż ETIAS, 
importuje te informacje i dane oraz 
odpowiednio aktualizuje wpis dotyczący 
wjazdu/wyjazdu w EES.”;

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu zapewnienie przestrzegania zasady celowości w odniesieniu do 
przechowywania danych i unikanie rejestrowania w EES dodatkowych danych, które nie są 
niezbędne do jego celów.

Poprawka 84
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 6, 14 i 17 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces, 
za pomocą bezpiecznej infrastruktury 
łączności określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, przesyła 
zapytanie do systemu centralnego ETIAS 
o informacje, o których mowa w art. 47 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, a także 
o numer wniosku i koniec okresu ważności 
zezwolenia na podróż ETIAS, importuje te 
informacje i dane oraz odpowiednio 
aktualizuje wpis dotyczący 
wjazdu/wyjazdu w EES.”;

Do celów art. 6, 14 i 17 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces, 
za pomocą bezpiecznej infrastruktury 
łączności określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, przesyła 
zapytanie do systemu centralnego ETIAS 
o informacje, o których mowa w art. 47 
ust. 2 lit. a)–c) niniejszego rozporządzenia, 
a także o numer wniosku i koniec okresu 
ważności zezwolenia na podróż ETIAS, 
importuje te informacje i dane oraz 
odpowiednio aktualizuje wpis dotyczący 
wjazdu/wyjazdu w EES.”;

Or. en

Poprawka 85
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 12 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 między Unią 
Europejską a Interpolem należy uzgodnić 
umowę o współpracy. Przedmiotowa 
umowa o współpracy przewiduje zasady 
wymiany informacji i zabezpieczenia 
służące ochronie danych osobowych.”;

2. Do celów ust. 1 między Unią 
Europejską a Interpolem należy uzgodnić 
umowę o współpracy. Przedmiotowa 
umowa o współpracy przewiduje zasady 
wymiany informacji i zabezpieczenia 
służące ochronie danych osobowych. 
Umowa o współpracy gwarantuje między 
innymi i w każdym przypadku, że 
wszystkie odpowiednie rejestry są 
przechowywane, żadne informacje nie są 
ujawniane właścicielowi danych wpisu 
Interpolu i że w żadnym przypadku nie 
nastąpi dalsze przekazywanie danych.”;

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 12 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 między Unią 
Europejską a Interpolem należy uzgodnić 
umowę o współpracy. Przedmiotowa 
umowa o współpracy przewiduje zasady 
wymiany informacji i zabezpieczenia 
służące ochronie danych osobowych.”;

2. Do celów ust. 1 między Unią 
Europejską a Interpolem należy uzgodnić 
umowę o współpracy. Przedmiotowa 
umowa o współpracy przewiduje zasady 
wymiany informacji i zabezpieczenia 
służące ochronie prywatności i danych 
osobowych. Umowa o współpracy 
gwarantuje, że wszystkie odpowiednie 
rejestry są przechowywane, żadne 
informacje nie są ujawniane krajowi 
generującemu wpis Interpolu i nie nastąpi 
dalsze przekazywanie danych.”;

Or. en

Poprawka 87
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 12 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 między Unią 
Europejską a Interpolem należy uzgodnić 
umowę o współpracy. Przedmiotowa 
umowa o współpracy przewiduje zasady 
wymiany informacji i zabezpieczenia 
służące ochronie danych osobowych.”;

2. W przypadku niezapewnienia 
wdrożenia ust. 1 ETIAS nie przeszukuje 
baz danych Interpolu.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 12 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 między Unią 
Europejską a Interpolem należy uzgodnić 
umowę o współpracy. Przedmiotowa 
umowa o współpracy przewiduje zasady 
wymiany informacji i zabezpieczenia 
służące ochronie danych osobowych.”;

2. Do celów ust. 1 między Unią 
Europejską a Interpolem należy uzgodnić 
umowę o współpracy. Przedmiotowa 
umowa o współpracy przewiduje zasady 
wymiany informacji i zabezpieczenia 
służące ochronie danych osobowych 
zgodnie z art. 218 TFUE.

Or. en

Poprawka 89
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) czy dane wnioskodawcy pokrywają 
się z danymi osoby zapisanymi w ECRIS-
TCN w odniesieniu do przestępstw 
terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw.”;

n) czy dane wnioskodawcy pokrywają 
się z danymi osoby zapisanymi w ECRIS-
TCN w odniesieniu do przestępstw 
terrorystycznych popełnionych w ciągu 
ostatnich 20 lat lub innych poważnych 
przestępstw wymienionych w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia 
popełnionych w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat, jeżeli na mocy prawa krajowego 
przestępstwa te podlegają karze 
pozbawienia wolności lub zastosowaniu 
środka zabezpieczającego na maksymalny 
okres co najmniej trzech lat.”;

Or. en
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Poprawka 90
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) czy dane wnioskodawcy pokrywają 
się z danymi osoby zapisanymi w ECRIS-
TCN w odniesieniu do przestępstw 
terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw.”;

n) czy dane wnioskodawcy pokrywają 
się z danymi osoby zapisanymi w ECRIS-
TCN skazanej za przestępstwo 
wymienione w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli zgodnie z prawem 
krajowym przestępstwo to podlega karze 
pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności na maksymalny 
okres co najmniej trzech lat w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku 
przestępstw terrorystycznych w ciągu 
ostatnich 20 lat.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z logiką załącznika, który przewiduje ograniczenie w czasie przydatności danych 
dotyczących wyroków skazujących, oraz biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie nie mają 
zharmonizowanego systemu okresów zatrzymywania danych w krajowych rejestrach karnych, 
konieczne jest zapewnienie również ograniczeń czasowych dotyczących trafień, które mogą 
zostać wygenerowane, a nie tylko rodzaju/wagi przestępstwa.

Poprawka 91
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) czy dane wnioskodawcy pokrywają n) czy dane wnioskodawcy pokrywają 



AM\1214744PL.docx 27/53 PE658.805v01-00

PL

się z danymi osoby zapisanymi w ECRIS-
TCN w odniesieniu do przestępstw 
terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw.”;

się z danymi osoby zapisanymi w ECRIS-
TCN skazanej za przestępstwo 
wymienione w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli zgodnie z prawem 
krajowym przestępstwo to podlega karze 
pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności na maksymalny 
okres co najmniej trzech lat w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat, a w przypadku 
przestępstw terrorystycznych w ciągu 
ostatnich 20 lat.”;

Or. en

Poprawka 92
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 7a) w art. 20 ust. 2 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„na) czy w SIS figuruje wpis dotyczący 
powrotu odnoszący się do 
wnioskodawcy”;

Or. en

Poprawka 93
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) art. 20 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
System centralny ETIAS uruchamia 
zapytanie za pośrednictwem europejskiego 
portalu wyszukiwania w celu porównania 
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odpowiednich danych, o których mowa w 
art. 17 ust. 2 lit. a), aa), b), c), d), f), g), j), 
k) i m) i art. 17 ust. 8, z danymi zawartymi 
w rekordzie danych, pliku lub wpisie 
zarejestrowanym w pliku wniosku 
przechowywanym w systemie centralnym 
ETIAS, SIS, EES, VIS, Eurodac, ECRIS-
TCN, danych Europolu i w bazach 
danych SLTD i TDAWN Interpolu.

Or. en

Poprawka 94
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ca) wpisu dotyczącego nielegalnych 
migrantów, którzy podlegają decyzji 
nakazującej powrót.”;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy porównanie, o 
którym mowa w ust. 1, wygeneruje co 
najmniej jedno trafienie, system centralny 
ETIAS przesyła automatyczne 
powiadomienie do jednostki centralnej 
ETIAS. Po otrzymaniu powiadomienia 

2. W przypadku gdy porównanie, o 
którym mowa w ust. 1, wygeneruje co 
najmniej jedno trafienie, system centralny 
ETIAS przesyła automatyczne 
powiadomienie do jednostki centralnej 
ETIAS. Po otrzymaniu powiadomienia 
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jednostka centralna ETIAS ma dostęp do 
pliku wniosku i wszelkich powiązanych 
plików wniosku, aby zweryfikować, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym zawartym we wpisie, 
który wywołał to trafienie, i jeśli 
weryfikacja to potwierdzi, system 
centralny ETIAS przesyła automatyczne 
powiadomienie do biura Sirene państwa 
członkowskiego, które dokonało wpisu. 
Następnie to biuro Sirene weryfikuje, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym zawartym we wpisie, 
który wywołał trafienie, i podejmuje 
wszelkie odpowiednie działania 
następcze.”;

jednostka centralna ETIAS ma tymczasowy 
dostęp do pliku wniosku i wszelkich 
powiązanych plików wniosku, aby 
zweryfikować, czy dane osobowe 
wnioskodawcy odpowiadają danym 
osobowym zawartym we wpisie, który 
wywołał to trafienie, i jeśli weryfikacja to 
potwierdzi, system centralny ETIAS 
przesyła automatyczne powiadomienie do 
biura Sirene państwa członkowskiego, 
które dokonało wpisu. Następnie to biuro 
Sirene weryfikuje, czy dane osobowe 
wnioskodawcy odpowiadają danym 
osobowym zawartym we wpisie, który 
wywołał trafienie, i podejmuje wszelkie 
odpowiednie działania następcze.”;

Or. en

Poprawka 96
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) 2018/240
Artykuł 25a – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) art. 4 rozporządzenia (UE) 
2018/1860 (powroty);

Or. en

Poprawka 97
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 25a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów, o których mowa 2. Do celów, o których mowa w ust.1, 
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w ust. 1, jednostki krajowe ETIAS mają 
również dostęp do krajowych rejestrów 
karnych w celu uzyskania informacji 
o obywatelach państw trzecich 
i bezpaństwowcach skazanych za 
przestępstwo terrorystyczne lub inne 
poważne przestępstwo.”;

o ile weryfikacja na podstawie art. 20 ust. 
2 lit. n) doprowadzi do trafienia, 
odpowiednio upoważniony personel 
jednostek krajowych ETIAS ma również 
dostęp, zgodnie z prawem krajowym, do 
krajowych rejestrów karnych swoich 
państw członkowskich w celu uzyskania 
informacji o obywatelach państw trzecich i 
bezpaństwowcach skazanych za 
przestępstwo terrorystyczne lub 
jakiekolwiek inne przestępstwo 
wymienione w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.”;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 25a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów, o których mowa 
w ust. 1, jednostki krajowe ETIAS mają 
również dostęp do krajowych rejestrów 
karnych w celu uzyskania informacji 
o obywatelach państw trzecich 
i bezpaństwowcach skazanych za 
przestępstwo terrorystyczne lub inne 
poważne przestępstwo.”;

2. Do celów, o których mowa 
w ust. 1, jednostki krajowe ETIAS mają 
również dostęp do krajowych rejestrów 
karnych w celu uzyskania informacji 
o obywatelach państw trzecich 
i bezpaństwowcach skazanych za 
przestępstwo terrorystyczne lub wszelkie 
inne poważne przestępstwa wymienione w 
załączniku do rozporządzenia (UE) 
2018/1240.”;

Or. en

Poprawka 99
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
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Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 25a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów, o których mowa 
w ust. 1, jednostki krajowe ETIAS mają 
również dostęp do krajowych rejestrów 
karnych w celu uzyskania informacji 
o obywatelach państw trzecich 
i bezpaństwowcach skazanych za 
przestępstwo terrorystyczne lub inne 
poważne przestępstwo.”;

2. Do celów, o których mowa 
w ust. 1, jednostki krajowe ETIAS mają 
również dostęp, zgodnie z prawem 
krajowym, do krajowych rejestrów karnych 
w celu uzyskania informacji o obywatelach 
państw trzecich i bezpaństwowcach 
skazanych za przestępstwo terrorystyczne 
lub jakiekolwiek inne poważne 
przestępstwo.”;

Or. en

Poprawka 100
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) w art. 26 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
3a. W przypadku trafień w SIS 
dotyczących powrotu jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego 
przetwarzającego wniosek podejmuje 
następujące działania:
a) jeżeli decyzji nakazującej powrót 
towarzyszy zakaz wjazdu, niezwłocznie 
informuje o tym państwo członkowskie 
dokonujące wpisu, w drodze wymiany 
informacji uzupełniających. Państwo 
członkowskie dokonujące wpisu 
natychmiast usuwa wpis dotyczący 
powrotu i wprowadza wpis dotyczący 
odmowy wjazdu i pobytu zgodnie z art. 24 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 
2018/1861;
b) jeżeli decyzji nakazującej powrót nie 
towarzyszy zakaz wjazdu, natychmiast 
informuje państwo członkowskie 
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dokonujące wpisu, w drodze wymiany 
informacji uzupełniających, tak aby 
wydające państwo członkowskie usunęło 
niezwłocznie wpis dotyczący powrotu.

Or. en

Poprawka 101
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) art. 38 ust. 2 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:
c) stwierdzenie przyczyn odmowy wydania 
zezwolenia na podróż, wskazujące 
odnośną przyczynę z wykazu zawartego w 
art. 37 ust. 1 i 2, w tym informację o 
systemie informacyjnym, który 
wygenerował trafienie prowadzące do 
odrzucenia wniosku, co umożliwi 
wnioskodawcy wniesienie odwołania. 
Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich 
ograniczeń w wykonywaniu prawa do 
informacji określonego w 
rozporządzeniach (WE) nr 767/2008, (UE) 
2017/2226, (UE) 2018/1861 i (UE) 2019/ 
816;

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 102
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a)  Artykuł 45a
Centrum Wspierania Przewoźników
1. W ramach jednostki centralnej ETIAS 
ustanawia się Centrum Wspierania 
Przewoźników w celu wspierania 
przewoźników we wdrażaniu art. 45 
niniejszego rozporządzenia, art. 13 
rozporządzenia (UE) 2017/2226 [EES] i 
art. 45b wniosku COM(2018)0302 [VIS].
2. Centrum Wspierania Przewoźników 
odpowiada za:
a) ustanowienie i prowadzenie w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
centralnego rejestru przewoźników 
przewożących pasażerów w celach 
handlowych na granice zewnętrzne;
b) zapewnianie przewoźnikom wsparcia 
operacyjnego i technicznego w związku z 
przesyłaniem zapytań dotyczących 
pasażerów zgodnie z art. 45 niniejszego 
rozporządzenia, art. 13 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 [EES] i art. 45b wniosku 
COM(2018)0302 [VIS].
3. Odpowiednio upoważniony personel 
Centrum Wspierania Przewoźników ma 
dostęp do plików danych 
przechowywanych w CIR, systemie 
centralnym ETIAS, systemie centralnym 
EES i systemie centralnym VIS do celów 
weryfikacji statusu pasażerów w ramach 
zapewniania wsparcia operacyjnego, o 
którym mowa w ust. 2 lit. b).
4. Komisja ustanawia przepisy dotyczące 
rejestracji przewoźników, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), oraz dostępu do ETIAS, 
EES i VIS dla personelu Centrum 
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Wspierania Przewoźników, o którym 
mowa w ust. 3, w drodze aktu 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 103
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) w art. 69 ust. 1 dodaje się literę ca) 
w brzmieniu:
ca) dane wykorzystywane w ramach 
interoperacyjności z innymi systemami 
informacyjnymi do przetwarzania 
wniosków, w szczególności w przypadku 
ręcznego przetwarzania;

Or. en

Poprawka 104
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 69 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) art. 69 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Takie rejestry mogą być 
wykorzystywane jedynie do 
monitorowania dopuszczalności 
przetwarzania danych oraz w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i 
integralności danych oraz zapewnienia 
prawa wnioskodawcy do skutecznych 
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środków ochrony prawnej. Rejestry są 
chronione przed nieuprawnionym 
dostępem za pomocą odpowiednich 
środków. Są one usuwane po upływie 
jednego roku od końca okresu 
przechowywania danych, o którym mowa 
w art. 54, jeżeli nie są one potrzebne do 
rozpoczętych już procedur 
monitorowania.

Or. en

Poprawka 105
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 69 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12c) w art. 69 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
4a. Do celów ust. 4 Komisja, w drodze 
aktu delegowanego, określa techniczne 
warunki jego wdrożenia.

Or. en

Poprawka 106
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 88 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Interoperacyjność, o której mowa 
w art. 11, z ECRIS-TCN, rozpoczyna się 
w momencie rozpoczęcia funkcjonowania 
[CIR], co ma nastąpić w 2022 r. Działania 
prowadzone przez ETIAS rozpoczynają się 

6. Interoperacyjność, o której mowa 
w art. 11, z ECRIS-TCN, rozpoczyna się 
w momencie rozpoczęcia funkcjonowania 
[CIR], co ma nastąpić w 2022 r.
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niezależnie od tego, czy interoperacyjność 
z ECRIS-TCN zostanie wdrożona.

Or. en

Poprawka 107
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 88 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ETIAS rozpoczyna działalność 
niezależnie od tego, czy zawarto umowę 
o współpracy między Unią Europejską 
a Interpolem, o której mowa w art. 12 
ust. 2, i niezależnie od tego, czy możliwe 
jest przeszukiwanie baz danych 
Interpolu.”;

7. ETIAS rozpoczyna działalność 
niezależnie od tego, czy możliwe jest 
przeszukiwanie baz danych Interpolu.”;

Or. en

Poprawka 108
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 88 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ETIAS rozpoczyna działalność 
niezależnie od tego, czy zawarto umowę 
o współpracy między Unią Europejską 
a Interpolem, o której mowa w art. 12 
ust. 2, i niezależnie od tego, czy możliwe 
jest przeszukiwanie baz danych 
Interpolu.”;

7. ETIAS nie przeszukuje baz danych 
Interpolu przed wejściem w życie umowy 
o współpracy między Unią Europejską 
a Interpolem, o której mowa w art. 12 
ust. 2.

Or. en
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Poprawka 109
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 89 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) w art. 89 wprowadza się 
następujące zmiany:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 11 ust. 10, art. 17 
ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust.  4, art. 27 ust. 3, 
art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 39 
ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 69 ust. 4a, art. 83 
ust. 1 i 3 oraz art. 85 ust. 3, powierza się 
Komisji na okres pięciu lat od dnia 
9 października 2018 r. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.”;

Or. en

Poprawka 110
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 89 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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13b) b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 11 
ust. 9, art. 17 ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, 
art. 27 ust. 3, art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 
ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 83 
ust. 1 i 3 oraz art. 85 ust. 3, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność już obowiązujących 
aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 111
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 89 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13c) c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 11 ust. 10, 
art. 17 ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, art. 27 
ust. 3, art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 ust. 4, 
art. 39 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 83 ust. 1 i 
3 oraz art. 85 ust. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
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się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 112
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 92 – ustęp 5 – litera -a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13d) 13a) w art. 92 ust. 5 dodaje się 
literę w brzmieniu:
-a) przeszukiwanie ECRIS-TCN za 
pośrednictwem ETIAS;

Or. en

Poprawka 113
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do VIS do celów przeglądania 
danych jest zarezerwowany wyłącznie dla 
odpowiednio upoważnionego personelu 
tych organów każdego państwa 
członkowskiego, w tym odpowiednio 
upoważnionego personelu jednostek 
krajowych ETIAS, wyznaczonych na 
podstawie art. 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1240*, które są organami 
właściwymi do realizacji celów 
określonych w art. 15–22, oraz dla 
odpowiednio upoważnionego personelu 

Dostęp do VIS do celów przeglądania 
danych jest zarezerwowany wyłącznie dla 
odpowiednio upoważnionego personelu 
organów krajowych każdego państwa 
członkowskiego i organów UE, które są 
organami właściwymi do realizacji celów 
określonych w art. 6a i 6b, art. 15–22, 
art. 22g oraz celów określonych w art. 20 
i 21 rozporządzenia 2019/817 w sprawie 
interoperacyjności.
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organów krajowych każdego państwa 
członkowskiego i organów UE, które są 
organami właściwymi do realizacji celów 
określonych w [art. 20 i 21 rozporządzenia 
2018/xx w sprawie interoperacyjności], 
i ograniczony do zakresu, w jakim dane te 
wymagane są do wykonywania ich zadań 
zgodnie z tymi celami i proporcjonalnie do 
zamierzonych celów.

Or. en

Poprawka 114
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuły 18b, 18c i 18d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od początku funkcjonowania 
ETIAS, jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, CS-VIS 
jest połączony z narzędziem, o którym 
mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1240, w celu umożliwienia 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w tym artykule.

1. Od początku funkcjonowania 
ETIAS, jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, CS-VIS 
jest połączony z ESP w celu umożliwienia 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1240.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240, umożliwia 
przeprowadzenie weryfikacji 
przewidzianych w art. 20 tego 
rozporządzenia oraz dalszych weryfikacji 
zgodnie z art. 22 i 26 tego rozporządzenia. 

Do celów przystąpienia do weryfikacji, 
o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. i) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny ETIAS korzysta z narzędzia, 
o którym mowa w art. 11 tego 
rozporządzenia, aby porównać dane w 
ETIAS z danymi zawartymi w VIS, 
zgodnie z art. 11 ust. 8 tego 
rozporządzenia, stosując wykaz 
odpowiedników przedstawiony w tabeli 
w załączniku II.

2. Automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240, umożliwia 
przeprowadzenie weryfikacji 
przewidzianych w art. 20 tego 
rozporządzenia oraz dalszych weryfikacji 
zgodnie z art. 22 i 26 tego rozporządzenia. 

Do celów przystąpienia do weryfikacji, 
o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. i) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny ETIAS korzysta z ESP, aby 
porównać dane w ETIAS z danymi 
zawartymi w VIS, zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia, stosując wykaz 
odpowiedników przedstawiony w tabeli 
w załączniku II.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18c – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych w VIS i ich 
przeszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych w VIS w formacie 
wyłącznie do odczytu (read only) i ich 
przeszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 118
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych w VIS i ich 
przeszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych w VIS w formacie 
wyłącznie do odczytu (read only) i ich 
przeszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 119
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych w VIS i ich 
przeszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych w VIS w formacie 
wyłącznie do odczytu (read only) i ich 
przeszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostki krajowe ETIAS, 
wyznaczone zgodnie z art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, mają 
dostęp do VIS i mogą w nim szukać 
informacji, w formacie wyłącznie do 
odczytu (read-only), do celów 
rozpatrywania wniosków o zezwolenie na 
podróż zgodnie z art. 8 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Jednostki krajowe ETIAS 
mogą zapoznawać się z danymi, o których 
mowa w art. 9–14 niniejszego 
rozporządzenia.

2. Jednostki krajowe ETIAS, 
wyznaczone zgodnie z art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, mają 
tymczasowy dostęp do VIS, aby w nim 
szukać informacji, w formacie wyłącznie 
do odczytu (read-only), do celów 
rozpatrywania wniosków o zezwolenie na 
podróż zgodnie z art. 8 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Jednostki krajowe ETIAS 
mogą zapoznawać się z danymi, o których 
mowa w art. 9–14 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 121
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 34a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) dodaje się artykuł w brzmieniu: skreśla się
„Artykuł 34a Wprowadzanie zapisów w 
rejestrach
Do celów przeglądania danych, o którym 
mowa w art. 18b niniejszego 
rozporządzenia, w rejestrze wprowadza się 
zapis dotyczący każdej operacji 
przetwarzania danych przeprowadzonej w 
ramach VIS i ETIAS zgodnie z art. 34 
niniejszego rozporządzenia i art. 69 
rozporządzenia (UE) 2018/1240.”;

Or. en

Poprawka 122
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008 [VIS]
Artykuł 45 b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Artykuł 45ba
Centrum Wspierania Przewoźników
1. W ramach jednostki centralnej ETIAS 
ustanawia się Centrum Wspierania 
Przewoźników w celu wspierania 
przewoźników we wdrażaniu art. 45 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 [ETIAS], 
art. 13 rozporządzenia (UE) 2017/2226 
[EES] i art. 45b wniosku COM(2018)0302 
[VIS].
2. Centrum Wspierania Przewoźników 
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odpowiada za:
a) ustanowienie i prowadzenie w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
centralnego rejestru przewoźników 
przewożących pasażerów w celach 
handlowych na granice zewnętrzne;
b) zapewnianie przewoźnikom wsparcia 
operacyjnego i technicznego w związku z 
przesyłaniem zapytań dotyczących 
pasażerów zgodnie z art. 45 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 [ETIAS], 
art. 13 rozporządzenia (UE) 2017/2226 
[EES] i art. 45b wniosku COM(2018)0302 
[VIS].
3. Odpowiednio upoważniony personel 
Centrum Wspierania Przewoźników ma 
dostęp do plików danych 
przechowywanych w CIR, systemie 
centralnym ETIAS, systemie centralnym 
EES i systemie centralnym VIS do celów 
weryfikacji statusu pasażerów w ramach 
zapewniania wsparcia operacyjnego, o 
którym mowa w ust. 2 lit. b).
4. Komisja ustanawia przepisy dotyczące 
rejestracji przewoźników, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), oraz dostępu do ETIAS, 
EES i VIS dla personelu Centrum 
Wspierania Przewoźników, o którym 
mowa w ust. 3, w drodze aktu 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 123
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) załącznik zostaje oznaczony jako 
„Załącznik I” oraz dodaje się załącznik 

skreśla się
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w brzmieniu:
Załącznik II

Tabela odpowiedników, o której mowa 
w art. 18b
[...].”;

Or. en

Poprawka 124
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 8a – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy utworzono wpis 
dotyczący wjazdu/wyjazdu w odniesieniu 
do obywatela państwa trzeciego 
zwolnionego z obowiązku wizowego, 
zautomatyzowany proces zapewnia 
systemowi centralnemu EES możliwość:

W przypadku gdy utworzono wpis 
dotyczący wjazdu/wyjazdu lub wpis 
dotyczący odmowy wjazdu w odniesieniu 
do obywatela państwa trzeciego 
zwolnionego z obowiązku wizowego, 
zautomatyzowany proces zapewnia 
systemowi centralnemu EES możliwość:

Or. en

Poprawka 125
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 8a – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zaktualizowania wpisu 
dotyczącego odmowy wjazdu w EES 
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 126
Jorge Buxadé Villalba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Artykuł 13a
Centrum Wspierania Przewoźników
1. W ramach jednostki centralnej ETIAS 
ustanawia się Centrum Wspierania 
Przewoźników w celu wspierania 
przewoźników we wdrażaniu art. 45 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 [ETIAS], 
art. 13 niniejszego rozporządzenia 
i art. 45b wniosku COM(2018)0302 [VIS].
2. Centrum Wspierania Przewoźników 
odpowiada za:
a) ustanowienie i prowadzenie w 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
centralnego rejestru przewoźników 
przewożących pasażerów w celach 
handlowych na granice zewnętrzne;
b) zapewnianie przewoźnikom wsparcia 
operacyjnego i technicznego w związku z 
przesyłaniem zapytań dotyczących 
pasażerów zgodnie z art. 45 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 [ETIAS], 
art. 13 rozporządzenia (UE) 2017/2226 
[EES] i art. 45b wniosku COM(2018)0302 
[VIS].
3. Odpowiednio upoważniony personel 
Centrum Wspierania Przewoźników ma 
dostęp do plików danych 
przechowywanych w CIR, systemie 
centralnym ETIAS, systemie centralnym 
EES i systemie centralnym VIS do celów 
weryfikacji statusu pasażerów w ramach 
zapewniania wsparcia operacyjnego, o 
którym mowa w ust. 2 lit. b).
4. Komisja ustanawia przepisy dotyczące 
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rejestracji przewoźników, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), oraz dostępu do ETIAS, 
EES i VIS dla personelu Centrum 
Wspierania Przewoźników, o którym 
mowa w ust. 3, w drodze aktu 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 127
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 25a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES i ich przeszukiwania zgodnie 
z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia.

skreśla się

(Niniejsza poprawka, skreślająca przepis 
dotyczący bezpośredniego tymczasowego 
dostępu jednostek centralnych lub 
krajowych do systemów, do których 
pierwotnie nie przewidziano takiego 
dostępu, ma zastosowanie do wszystkich 
odpowiednich części wniosku).

Or. en

Uzasadnienie

Prawa dostępu do systemów UE są regulowane w pierwotnym prawodawstwie dotyczącym 
każdego z nich. Korzystanie z interoperacyjności systemów, a więc samej technicznej 
możliwości bezpośredniego dostępu w celu udzielenia bezpośredniego dostępu wszystkim 
organom lub użytkownikom we wszystkich systemach, jest niebezpieczne i wykracza poza 
zasadę celowości i proporcjonalności. Przeciwnie, w przypadku trafienia wynikającego z 
wyszukiwania w danym systemie, w przypadku organów, dla których pierwotnie nie 
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przewidziano dostępu do danego systemu, musi obowiązywać zwykła procedura 
wnioskowania o dostęp do danych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 25a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES i ich przeszukiwania zgodnie z art. 11 
ust. 8 tego rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES w formacie wyłącznie do odczytu 
(read-only) i ich przeszukiwania zgodnie 
z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 129
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 25a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES i ich przeszukiwania zgodnie z art. 11 

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES w formacie wyłącznie do odczytu 
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ust. 8 tego rozporządzenia. (read-only) i ich przeszukiwania zgodnie 
z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 130
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 25a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES i ich przeszukiwania zgodnie z art. 11 
ust. 8 tego rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES w formacie wyłącznie do odczytu 
(read-only) i ich przeszukiwania zgodnie 
z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 131
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane pobrane z EES zgodnie z art. 24, 25, 
26 i 27 mogą być przechowywane 
w rejestrach krajowych, a dane pobrane z 
EES zgodnie z art. 25a mogą być 
przechowywane w plikach wniosków 
ETIAS tylko wówczas, gdy jest to 

Dane pobrane z EES zgodnie z art. 24, 25, 
26 i 27 mogą być przechowywane 
w rejestrach krajowych, a dane pobrane z 
EES zgodnie z art. 25a mogą być 
przechowywane w plikach wniosków 
ETIAS tylko wówczas, gdy jest to 
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niezbędne w konkretnym przypadku, 
zgodnie z celem, w jakim zostały pobrane, 
i zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
Unii, w szczególności przepisami 
w zakresie ochrony danych, i nie dłużej niż 
jest to bezwzględnie niezbędne w danym 
konkretnym przypadku.”;

niezbędne w konkretnym przypadku, 
zgodnie z celem, w jakim zostały pobrane, 
i zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
Unii, w szczególności przepisami 
w zakresie ochrony danych, i nie dłużej niż 
jest to bezwzględnie niezbędne dla danego 
konkretnego przypadku.”;

Or. en

Poprawka 132
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania. Do tego dostępu 
i przeszukiwania zastosowanie mają 
przepisy art. 36 ust. 4–8.

skreśla się

Or. en

Poprawka 133
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 1. Jednostka centralna ETIAS, 
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ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania. Do tego dostępu 
i przeszukiwania zastosowanie mają 
przepisy art. 36 ust. 4–8.

ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
w formacie wyłącznie do odczytu (read-
only) i ich przeszukiwania. Do tego 
dostępu i przeszukiwania zastosowanie 
mają przepisy art. 36 ust. 4–8.

Or. en

Poprawka 134
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania. Do tego dostępu 
i przeszukiwania zastosowanie mają 
przepisy art. 36 ust. 4–8.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
w formacie wyłącznie do odczytu (read-
only) i ich przeszukiwania. Do tego 
dostępu i przeszukiwania zastosowanie 
mają przepisy art. 36 ust. 4–8.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania. Do tego dostępu 
i przeszukiwania zastosowanie mają 
przepisy art. 36 ust. 4–8.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
w formacie wyłącznie do odczytu (read-
only) i ich przeszukiwania. Do tego 
dostępu i przeszukiwania zastosowanie 
mają przepisy art. 36 ust. 4–8.

Or. en


