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Pozmeňujúci návrh 52
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v 
prvom čítaní;

1. zamieta návrh Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Cornelia Ernst

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v 
prvom čítaní;

1. zamieta návrh Komisie;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Z dôvodov efektívnosti a s cieľom 
znížiť náklady by systém ETIAS mal v 
súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na rozvoj zdieľaného registra 
údajov o totožnosti opätovne použiť 
hardvérové a softvérové komponenty 
vyvinuté pre systém vstup/výstup (EES). 
Tento register používaný na uchovávanie 
alfanumerických údajov o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS a 

(5) Z dôvodov efektívnosti a s cieľom 
znížiť náklady by systém ETIAS mal 
v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) 2018/1240 na rozvoj zdieľaného 
registra údajov o totožnosti opätovne 
použiť hardvérové a softvérové 
komponenty vyvinuté pre systém 
vstup/výstup (EES). Tento register 
používaný na uchovávanie 
alfanumerických údajov o totožnosti 
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štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup by 
sa mal vytvoriť tak, aby ho bolo možné 
rozšíriť s cieľom urobiť z neho v 
budúcnosti spoločný register údajov o 
totožnosti. V rovnakom duchu by sa mal 
vytvoriť nástroj, ktorý systému ETIAS 
umožní porovnávať jeho údaje s údajmi 
každého iného systému, do ktorých sa 
nahliada prostredníctvom jediného 
vyhľadávania, a to takým spôsobom, ktorý 
umožní, aby sa z neho v budúcnosti 
vyvinul európsky vyhľadávací portál.

žiadateľov uvedených v systéme ETIAS a 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup by 
sa mal vytvoriť tak, aby ho bolo možné 
rozšíriť s cieľom urobiť z neho v 
budúcnosti spoločný register údajov o 
totožnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Z dôvodov efektívnosti a s cieľom 
znížiť náklady by systém ETIAS mal v 
súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na rozvoj zdieľaného registra 
údajov o totožnosti opätovne použiť 
hardvérové a softvérové komponenty 
vyvinuté pre systém vstup/výstup (EES). 
Tento register používaný na uchovávanie 
alfanumerických údajov o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS a 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup by 
sa mal vytvoriť tak, aby ho bolo možné 
rozšíriť s cieľom urobiť z neho v 
budúcnosti spoločný register údajov o 
totožnosti. V rovnakom duchu by sa mal 
vytvoriť nástroj, ktorý systému ETIAS 
umožní porovnávať jeho údaje s údajmi 
každého iného systému, do ktorých sa 
nahliada prostredníctvom jediného 
vyhľadávania, a to takým spôsobom, ktorý 
umožní, aby sa z neho v budúcnosti 
vyvinul európsky vyhľadávací portál.

(5) Z dôvodov efektívnosti a s cieľom 
znížiť náklady by systém ETIAS mal v 
súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 na rozvoj zdieľaného registra 
údajov o totožnosti opätovne použiť 
hardvérové a softvérové komponenty 
vyvinuté pre systém vstup/výstup (EES). 
Tento register používaný na uchovávanie 
alfanumerických údajov o totožnosti 
žiadateľov uvedených v systéme ETIAS a 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
registrovaných v systéme vstup/výstup by 
sa mal vytvoriť tak, aby ho bolo možné 
rozšíriť s cieľom urobiť z neho v 
budúcnosti spoločný register údajov o 
totožnosti.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5 a) Európsky vyhľadávací portál 
(ESP) zriadený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 
umožní príslušným orgánom v rovnakom 
čase vyhľadávať v podkladových 
systémoch a kombinované výsledky sa 
zobrazia na jedinej obrazovke.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Na účely zabezpečenia úplného 
dosiahnutia cieľov systému ETIAS, ako aj 
cieľov Schengenského informačného 
systému (SIS), je potrebné zahrnúť do 
rozsahu automatizovaného overovania 
novú kategóriu zápisov zavedenú v rámci 
nedávnej revízie SIS, a to zápisy o 
osobách, ktoré podliehajú zisťovacím 
kontrolám.

(7) Na účely zabezpečenia úplného 
dosiahnutia cieľov systému ETIAS, ako aj 
cieľov Schengenského informačného 
systému (SIS) je potrebné zahrnúť do 
rozsahu automatizovaného overovania 
nové kategórie zápisov zavedené v rámci 
nedávnej revízie SIS, a to zápisy o 
osobách, ktoré podliehajú zisťovacím 
kontrolám, a zápisy o neregulárnych 
migrantoch, na ktorých sa vzťahuje 
rozhodnutie o návrate.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
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Fabienne Keller

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Informácie o tom istom štátnom 
príslušníkovi tretej krajiny mohli byť 
uložené v rozdielnych časových 
intervaloch a môžu mať preto iný 
charakter alebo kvalitu. Je dôležité, aby 
centrálna jednotka ETIAS a národné 
jednotky ETIAS skúmali tieto údaje v 
rovnakom čase, a nie individuálne, keď 
príde takáto požiadavka.  Je obzvlášť 
dôležité, aby tieto jednotky vzali tieto 
údaje alebo ich absenciu do úvahy v 
prípade zápisu v systéme ECRIS-TCN. 

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Podmienky, za ktorých môže 
centrálna jednotka a národné jednotky 
ETIAS nahliadať do údajov uložených v 
iných informačných systémoch EÚ na 
účely systému ETIAS, by mali byť 
chránené jasnými a presnými pravidlami 
týkajúcimi sa prístupu centrálnej jednotky 
a národných jednotiek ETIAS k údajom 
uloženým v ostatných informačných 
systémoch EÚ, druhu vyhľadávania a 
kategórií údajov, ktoré by sa mali všetky 
obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné 
na plnenie ich povinností. Rovnako by 
údaje uchovávané v súbore žiadosti v 
systéme ETIAS mali byť viditeľné len pre 
tie členské štáty, ktoré prevádzkujú 
podkladové informačné systémy v súlade s 

(10) Prístupové práva a podmienky, za 
ktorých môže centrálna jednotka a národné 
jednotky ETIAS nahliadať do údajov 
uložených v iných informačných 
systémoch EÚ na účely systému ETIAS, 
by mali byť chránené jasnými a presnými 
pravidlami týkajúcimi sa prístupu 
centrálnej jednotky a národných jednotiek 
ETIAS k údajom uloženým v ostatných 
informačných systémoch EÚ, druhu 
vyhľadávania a kategórií údajov, ktoré by 
sa mali všetky obmedziť na to, čo je 
nevyhnutne potrebné na plnenie ich 
povinností. Rovnako by údaje uchovávané 
v súbore žiadosti v systéme ETIAS mali 
byť viditeľné len pre tie členské štáty, 
ktoré prevádzkujú podkladové informačné 
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modalitami ich účasti. Ako príklad možno 
uviesť, že ustanovenia tohto nariadenia 
týkajúce sa Schengenského informačného 
systému a vízového informačného systému 
predstavujú ustanovenia, ktoré sú založené 
na všetkých ustanoveniach schengenského 
acquis, pre ktoré sú relevantné rozhodnutia 
Rady35o uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému a 
vízového informačného systému.

systémy v súlade s modalitami ich účasti. 
Ako príklad možno uviesť, že ustanovenia 
tohto nariadenia týkajúce sa 
Schengenského informačného systému 
a vízového informačného systému 
predstavujú ustanovenia, ktoré sú založené 
na všetkých ustanoveniach schengenského 
acquis, pre ktoré sú relevantné 
rozhodnutia35 Rady o uplatňovaní 
ustanovení schengenského acquis 
týkajúcich sa Schengenského 
informačného systému a vízového 
informačného systému.

_________________ _________________
35 Rozhodnutie Rady 2010/365/EÚ z 29. 
júna 2010 o uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému v 
Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. 
EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17); Rozhodnutie 
Rady (EÚ) 2017/733 z 25. apríla 2017 o 
uplatňovaní ustanovení schengenského 
acquis týkajúcich sa Schengenského 
informačného systému v Chorvátskej 
republike (Ú. v. EÚ L 108, 26.4.2017, s. 
31); Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1908 z 
12. októbra 2017 o nadobudnutí účinnosti 
niektorých ustanovení schengenského 
acquis týkajúcich sa vízového 
informačného systému v Bulharskej 
republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 269, 
19.10.2017, s. 39 – 43); Rozhodnutie Rady 
(EÚ) 2018/934 z 25. júna 2018 o 
nadobudnutí účinnosti zostávajúcich 
ustanovení schengenského acquis 
týkajúcich sa Schengenského 
informačného systému v Bulharskej 
republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 165, 
2.7.2018, s. 37).

35 Rozhodnutie Rady 2010/365/EÚ z 29. 
júna 2010 o uplatňovaní ustanovení 
schengenského acquis týkajúcich sa 
Schengenského informačného systému v 
Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. 
EÚ L 166, 1.7.2010, s. 17); Rozhodnutie 
Rady (EÚ) 2017/733 z 25. apríla 2017 o 
uplatňovaní ustanovení schengenského 
acquis týkajúcich sa Schengenského 
informačného systému v Chorvátskej 
republike (Ú. v. EÚ L 108, 26.4.2017, s. 
31); Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1908 z 
12. októbra 2017 o nadobudnutí účinnosti 
niektorých ustanovení schengenského 
acquis týkajúcich sa vízového 
informačného systému v Bulharskej 
republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 269, 
19.10.2017, s. 39–43); Rozhodnutie Rady 
(EÚ) 2018/934 z 25. júna 2018 o 
nadobudnutí účinnosti zostávajúcich 
ustanovení schengenského acquis 
týkajúcich sa Schengenského 
informačného systému v Bulharskej 
republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 165, 
2.7.2018, s. 37).

Or. en

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

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Podľa článku 73 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 Európska agentúra na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) zriadená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172636by 
mala byť zodpovedná za realizáciu fázy 
návrhu a vývoja informačného systému 
ETIAS.

(11) Podľa článku 73 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 Európska agentúra na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) zriadená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady36 (EÚ) 2018/1726 by 
mala byť zodpovedná za realizáciu fázy 
návrhu a technického vývoja 
informačného systému ETIAS.

_________________ _________________
36 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 
2018 o Agentúre Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 
1987/2006 a rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) 
č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, 
s. 99).

36 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 
2018 o Agentúre Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 
1987/2006 a rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) 
č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, 
s. 99).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 3 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. „iné informačné systémy EÚ“ sú 
systém vstup/výstup („EES“), vízový 
informačný systém („VIS“), Schengenský 
informačný systém („SIS“) a Európsky 
informačný systém registrov trestov – 
štátni príslušníci tretích krajín („ECRIS-
TCN“).;

(23) „iné informačné systémy EÚ“ sú 
systém vstup/výstup („EES“), vízový 
informačný systém („VIS“) a Schengenský 
informačný systém („SIS“);
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Or. en

Odôvodnenie

Prístup do systému ETIAS k ECRIS-TCN presahuje rámec pôvodne zamýšľaných účelov 
ECRIS-TCN, a teda nie sú v súlade so zásadou obmedzenia účelu. Okrem toho sú údaje o 
odsúdení v trestnom konaní citlivejšie a podliehajú špeciálnej záruke vedúc k pochybnostiam 
o dodržiavaní zásady proporcionality, ak sa ďalej spracovávajú na dodatočné účely v systéme 
ETIAS.

Pozmeňujúci návrh 62
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 3 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. „iné informačné systémy EÚ“ sú 
systém vstup/výstup („EES“), vízový 
informačný systém („VIS“), Schengenský 
informačný systém („SIS“) a Európsky 
informačný systém registrov trestov – 
štátni príslušníci tretích krajín („ECRIS-
TCN“).;

(23) „iné informačné systémy EÚ“ sú 
systém vstup/výstup („EES“), vízový 
informačný systém („VIS“) a Schengenský 
informačný systém („SIS“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 3 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23. „iné informačné systémy EÚ“ sú 
systém vstup/výstup („EES“), vízový 
informačný systém („VIS“), Schengenský 
informačný systém („SIS“) a Európsky 
informačný systém registrov trestov – 
štátni príslušníci tretích krajín („ECRIS-

(23) „iné informačné systémy EÚ“ sú 
systém vstup/výstup („EES“), vízový 
informačný systém („VIS“), Schengenský 
informačný systém („SIS“), systém 
Eurodac a Európsky informačný systém 
registrov trestov – štátni príslušníci tretích 
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TCN“).; krajín („ECRIS-TCN“);

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Centrálna jednotka ETIAS 
predkladá Komisii a agentúre eu-Lisa 
pravidelné správy o nesprávnej pozitívnej 
lustrácii, ktorá je generovaná počas 
automatizovaného spracovania podľa 
článku 20 ods. 2. Centrálna jednotka 
ETIAS sa v tomto smere usiluje o 
spoluprácu a informácie zo strany 
národných jednotiek ETIAS.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavnou úlohou centrálnej jednotky ETIAS je preveriť pozitívne lustrácie, ktoré generujú 
aplikácie ETIAS počas automatizovaného spracovania proti rôznym informačným systémom. 
Centrálna jednotka ETIAS by mala vytvárať štatistiky o vygenerovaných nesprávnych 
pozitívnych lustráciách a spolu s národnými jednotkami ETIAS analyzovať problémy, ktoré sa 
za tým skrývajú.

Pozmeňujúci návrh 65
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 7 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
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Článok 7 ods. 3b
Centrálna jednotka ETIAS predkladá 
Komisii a agentúre eu-Lisa pravidelné 
správy o nesprávnej pozitívnej lustrácii, 
ktorá je generovaná počas 
automatizovaného spracovania podľa 
článku 20 ods. 2. Centrálna jednotka 
ETIAS sa v tomto smere usiluje o 
spoluprácu a informácie zo strany 
národných jednotiek ETIAS.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[Interoperabilita využíva európsky 
vyhľadávací portál („ESP“) zriadený 
článkom 6 nariadenia (EÚ) 2018/XXX 
(nariadenie o interoperabilite). Počas 
prechodného obdobia, až do sprístupnenia 
portálu ESP, sa pri automatizovanom 
spracovaní využíva nástroj, ktorý na účely 
tohto odseku vyvinula agentúra eu-LISA. 
Tento nástroj sa použije ako základ pre 
vytvorenie a implementáciu portálu ESP v 
súlade s článkom 52 uvedeného 
nariadenia].

[Interoperabilita využíva európsky 
vyhľadávací portál („ESP“) zriadený 
článkom 6 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 
(nariadenie o interoperabilite).]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
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Článok 11 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely overení uvedených v 
článku 20 ods. 2 písm. c), písm. m) bode ii) 
a písm. o) a článku 23 ods. 1 
automatizované spracovanie uvedené v 
článku 11 ods. 1 umožní, aby centrálny 
systém ETIAS vyhľadával v systéme SIS 
zriadenom nariadením (EÚ) 2018/1860 
(SIS v oblasti hraničných kontrol) na 
základe nasledujúcich údajov uvedených v 
článku 17 ods. 2 písm. a) až d) a článku 17 
ods. 2 písm. k):

4. Na účely overení uvedených 
v článku 20 ods. 2 písm. c), písm. m) bode 
ii) a písm. o) a článku 23 ods. 1 
automatizované spracovanie uvedené 
v článku 11 ods. 1 umožní, aby centrálny 
systém ETIAS vyhľadával v systéme SIS 
zriadenom nariadeniami Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 
(hraničné kontroly) a (EÚ) 2018/1860 
(návraty) na základe nasledujúcich údajov 
uvedených v článku 17 ods. 2 písm. a) až 
d) a článku 17 ods. 2 písm. k):

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 6 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) krajina narodenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2019/1240
Článok 11 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade zaznamenania pozitívnej 
lustrácie nástroj uvedený v článku 11 

V prípade zaznamenania pozitívnej 
lustrácie nástroj uvedený v článku 11 v 
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dočasne sprístupní centrálnej jednotke 
ETIAS výsledky v súbore žiadosti, a to až 
do ukončenia manuálneho spracovania 
podľa článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 2. 
Ak sprístupnené údaje zodpovedajú 
údajom žiadateľa alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, v súbore žiadosti sa uchová 
jedinečný identifikačný kód údajov, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii.

režime určenom na čítanie dočasne 
sprístupní centrálnej jednotke ETIAS 
výsledky v súbore žiadosti, a to až do 
ukončenia manuálneho spracovania podľa 
článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 2. Ak 
sprístupnené údaje zodpovedajú údajom 
žiadateľa alebo ak pretrvávajú pochybnosti, 
v súbore žiadosti sa uchová jedinečný 
identifikačný kód údajov, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade zaznamenania pozitívnej 
lustrácie nástroj uvedený v článku 11 
dočasne sprístupní centrálnej jednotke 
ETIAS výsledky v súbore žiadosti, a to až 
do ukončenia manuálneho spracovania 
podľa článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 2. 
Ak sprístupnené údaje zodpovedajú 
údajom žiadateľa alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, v súbore žiadosti sa uchová 
jedinečný identifikačný kód údajov, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii.

V prípade zaznamenania pozitívnej 
lustrácie nástroj uvedený v článku 11 
poskytne centrálnej jednotke ETIAS 
dočasný prístup len na čítanie k 
výsledkom v súbore žiadosti, a to až do 
ukončenia manuálneho spracovania podľa 
článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 2. Ak 
sprístupnené údaje zodpovedajú údajom 
žiadateľa alebo ak pretrvávajú pochybnosti, 
v súbore žiadosti sa uchová jedinečný 
identifikačný kód údajov, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 8 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade zaznamenania pozitívnej 
lustrácie nástroj uvedený v článku 11 
dočasne sprístupní centrálnej jednotke 
ETIAS výsledky v súbore žiadosti, a to až 
do ukončenia manuálneho spracovania 
podľa článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 2. 
Ak sprístupnené údaje zodpovedajú 
údajom žiadateľa alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, v súbore žiadosti sa uchová 
jedinečný identifikačný kód údajov, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii.

V prípade zaznamenania pozitívnej 
lustrácie portál ESP poskytne centrálnej 
jednotke ETIAS dočasný prístup a len na 
čítanie k výsledkom v súbore žiadosti, a to 
až do ukončenia manuálneho spracovania 
podľa článku 22 ods. 2 a článku 23 ods. 2. 
Ak sprístupnené údaje zodpovedajú 
údajom žiadateľa alebo ak pretrvávajú 
pochybnosti, v súbore žiadosti sa uchová 
jedinečný identifikačný kód údajov, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. K pozitívnej lustrácii dochádza 
vtedy, keď všetky alebo niektoré údaje zo 
súboru žiadosti v systéme ETIAS, ktoré 
boli použité pri vyhľadávaní, plne alebo 
čiastočne zodpovedajú údajom uvedeným 
v zázname, zápise alebo súbore v iných 
informačných systémoch EÚ, do ktorých 
sa nahliadlo. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu vymedzí čiastočnú 
zhodu vrátane stupňa pravdepodobnosti.

9. K pozitívnej lustrácii dochádza 
vtedy, keď všetky alebo niektoré údaje zo 
súboru žiadosti v systéme ETIAS, ktoré 
boli použité pri vyhľadávaní, plne alebo 
čiastočne zodpovedajú údajom uvedeným 
v zázname, zápise alebo súbore v iných 
informačných systémoch EÚ, do ktorých 
sa nahliadlo. Aby sa predišlo nesprávnej 
pozitívnej lustrácii zaručujú všetky 
orgány, ktoré zadávajú údaje, vysokú 
kvalitu a presnosť. Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
vymedzí čiastočnú zhodu vrátane stupňa 
pravdepodobnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. K pozitívnej lustrácii dochádza 
vtedy, keď všetky alebo niektoré údaje zo 
súboru žiadosti v systéme ETIAS, ktoré 
boli použité pri vyhľadávaní, plne alebo 
čiastočne zodpovedajú údajom uvedeným 
v zázname, zápise alebo súbore v iných 
informačných systémoch EÚ, do ktorých 
sa nahliadlo. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu vymedzí čiastočnú 
zhodu vrátane stupňa pravdepodobnosti.

9. K pozitívnej lustrácii dochádza 
vtedy, keď všetky alebo niektoré údaje zo 
súboru žiadosti v systéme ETIAS, ktoré 
boli použité pri vyhľadávaní, plne alebo 
čiastočne zodpovedajú údajom uvedeným 
v zázname, zápise alebo súbore v iných 
informačných systémoch EÚ, do ktorých 
sa nahliadlo. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu vymedzí čiastočnú 
zhodu vrátane stupňa pravdepodobnosti, 
aby obmedzila nesprávnu pozitívnu 
lustráciu a množstvo vyhľadávaní v 
systéme ETIAS na, to čo je nutné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. K pozitívnej lustrácii dochádza 
vtedy, keď všetky alebo niektoré údaje zo 
súboru žiadosti v systéme ETIAS, ktoré 
boli použité pri vyhľadávaní, plne alebo 
čiastočne zodpovedajú údajom uvedeným 
v zázname, zápise alebo súbore v iných 
informačných systémoch EÚ, do ktorých 
sa nahliadlo. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu vymedzí čiastočnú 
zhodu vrátane stupňa pravdepodobnosti.

9. K pozitívnej lustrácii dochádza 
vtedy, keď všetky alebo niektoré údaje zo 
súboru žiadosti v systéme ETIAS, ktoré 
boli použité pri vyhľadávaní, plne alebo 
čiastočne zodpovedajú údajom uvedeným 
v zázname, zápise alebo súbore v iných 
informačných systémoch EÚ, do ktorých 
sa nahliadlo. Komisia prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedzí čiastočnú 
zhodu vrátane stupňa pravdepodobnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na účely odseku 1 Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedzí technické modality vykonávania 
článku 24 ods. 6 písm. c) bodu ii) a článku 
54 ods. 1 písm. b), ktoré sa týkajú 
uchovávania údajov.

10. Na účely odseku 1 Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
vymedzí technické modality vykonávania 
článku 24 ods. 6 písm. c) bodu ii) a článku 
54 ods. 1 písm. b), ktoré sa týkajú 
uchovávania údajov a zároveň bude plne 
dodržiavať zásadu minimalizovania 
údajov a dôležité lehoty uchovávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1244
Článok 11 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na účely odseku 1 Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedzí technické modality vykonávania 
článku 24 ods. 6 písm. c) bodu ii) a článku 
54 ods. 1 písm. b), ktoré sa týkajú 
uchovávania údajov.

10. Na účely odseku 1 Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
vymedzí technické modality vykonávania 
článku 24 ods. 6 písm. c) bodu ii) a článku 
54 ods. 1 písm. b), ktoré sa týkajú 
uchovávania údajov pri súčasnom 
dodržiavaní zásady minimalizovania 
údajov a existujúcich časových lehôt.

Or. en

Odôvodnenie

Dočasný priamy prístup rôznych orgánov do systému, do ktorého pôvodne žiaden prístup 
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nemali, zo sebou prináša riziko uschovávania údajov v dvoch (alebo viacerých) rôznych 
systémoch alebo predĺženie pôvodne stanoveného obdobia uchovávania spoluzákonodarcami. 
V oboch prípadoch by sa jednalo o porušenie všeobecných zásad a platných právnych 
predpisov EÚ o ochrane údajov. V každom prípade je to rozhodujúca záležitosť, ktorá by sa 
mala riešiť v delegovanom akte. 

Pozmeňujúci návrh 77
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Na účely odseku 1 Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedzí technické modality vykonávania 
článku 24 ods. 6 písm. c) bodu ii) a článku 
54 ods. 1 písm. b), ktoré sa týkajú 
uchovávania údajov.

10. Na účely odseku 1 Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
vymedzí technické modality vykonávania 
článku 24 ods. 6 písm. c) bodu ii) a článku 
54 ods. 1 písm. b), ktoré sa týkajú 
uchovávania údajov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 25 ods. 2, článku 28 ods. 8 
a článku 29 ods. 9 sa pri zaznamenávaní 
údajov súvisiacich s pozitívnou lustráciou 
do súboru žiadosti v systéme ETIAS 
uvedie pôvod údajov. To zahŕňa druh 
zápisu, okrem zápisov uvedených v článku 
23 ods. 1, zdroj údajov (ktoré iné 
informačné systémy EÚ alebo údaje 
Europolu), jedinečné identifikačné číslo 
používané v zdroji údajov, ktoré viedli k 

11.Na účely článku 25 ods. 2, článku 28 
ods. 8 a článku 29 ods. 9 sa pri 
zaznamenávaní údajov súvisiacich s 
pozitívnou lustráciou do súboru žiadosti v 
systéme ETIAS uvedie pôvod údajov. To 
zahŕňa druh zápisu, okrem zápisov 
uvedených v článku 23 ods. 1, zdroj údajov 
(ktoré iné informačné systémy EÚ alebo 
údaje Europolu), jedinečné identifikačné 
číslo používané v zdroji údajov, ktoré 
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pozitívnej lustrácii, a členský štát, ktorý 
vložil alebo poskytol údaje, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii, ako aj dátum a čas 
vloženia údajov do iných informačných 
systémov EÚ alebo do údajov Europolu, ak 
sú k dispozícii.

viedli k pozitívnej lustrácii, a členský štát, 
ktorý vložil alebo poskytol údaje, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii, ako aj dátum a 
čas vloženia údajov do iných informačných 
systémov EÚ alebo do údajov Europolu, ak 
sú k dispozícii. Ak pozitívna lustrácia 
vedie k negatívnemu rozhodnutiu a bez 
toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
obmedzenia v informačnom systéme EÚ, 
ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, je 
žiadateľ informovaný o tom, ktorý systém 
vygeneroval pozitívnu lustráciu, s účelom 
zabezpečiť právo na účinný prostriedok 
nápravy žiadateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 25 ods. 2, článku 28 ods. 8 
a článku 29 ods. 9 sa pri zaznamenávaní 
údajov súvisiacich s pozitívnou lustráciou 
do súboru žiadosti v systéme ETIAS 
uvedie pôvod údajov. To zahŕňa druh 
zápisu, okrem zápisov uvedených v článku 
23 ods. 1, zdroj údajov (ktoré iné 
informačné systémy EÚ alebo údaje 
Europolu), jedinečné identifikačné číslo 
používané v zdroji údajov, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii, a členský štát, ktorý 
vložil alebo poskytol údaje, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii, ako aj dátum a čas 
vloženia údajov do iných informačných 
systémov EÚ alebo do údajov Europolu, ak 
sú k dispozícii.

11.Na účely článku 25 ods. 2, článku 28 
ods. 8 a článku 29 ods. 9 sa pri 
zaznamenávaní údajov súvisiacich s 
pozitívnou lustráciou do súboru žiadosti v 
systéme ETIAS uvedie pôvod údajov. To 
zahŕňa druh zápisu, okrem zápisov 
uvedených v článku 23 ods. 1, zdroj údajov 
(ktoré iné informačné systémy EÚ alebo 
údaje Europolu), jedinečné identifikačné 
číslo používané v zdroji údajov, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii, a členský štát, 
ktorý vložil alebo poskytol údaje, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii, ako aj dátum a 
čas vloženia údajov do iných informačných 
systémov EÚ alebo do údajov Europolu, ak 
sú k dispozícii. Ak pozitívna lustrácia 
vedie k negatívnemu rozhodnutiu a bez 
toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
obmedzenia v informačnom systéme EÚ, 
ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, je 
žiadateľ informovaný o tom, ktorý systém 
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vygeneroval pozitívnu lustráciu, s účelom 
zabezpečiť právo na účinný prostriedok 
nápravy žiadateľa.

Or. en

Odôvodnenie

Vedomosť zamietnutých žiadateľov o zápise a o tom, ktorý informačný systém vygeneroval 
pozitívnu lustráciu, ktorá viedla k zamietnutiu ich žiadostí, je kľúčová. Týmto spôsobom si 
budú môcť uplatniť práva podľa nariadenia o systéme ETIAS, ale aj podľa právnych 
nástrojov v iných informačných systémoch EÚ, ako sa uvádza v štúdii EPRS.

Pozmeňujúci návrh 80
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 25 ods. 2, článku 28 ods. 8 
a článku 29 ods. 9 sa pri zaznamenávaní 
údajov súvisiacich s pozitívnou lustráciou 
do súboru žiadosti v systéme ETIAS 
uvedie pôvod údajov. To zahŕňa druh 
zápisu, okrem zápisov uvedených v článku 
23 ods. 1, zdroj údajov (ktoré iné 
informačné systémy EÚ alebo údaje 
Europolu), jedinečné identifikačné číslo 
používané v zdroji údajov, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii, a členský štát, ktorý 
vložil alebo poskytol údaje, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii, ako aj dátum a čas 
vloženia údajov do iných informačných 
systémov EÚ alebo do údajov Europolu, ak 
sú k dispozícii.

11.Na účely článku 25 ods. 2, článku 28 
ods. 8 a článku 29 ods. 9 sa pri 
zaznamenávaní údajov súvisiacich s 
pozitívnou lustráciou do súboru žiadosti v 
systéme ETIAS uvedie pôvod údajov. To 
zahŕňa druh zápisu, okrem zápisov 
uvedených v článku 23 ods. 1, zdroj údajov 
(ktoré iné informačné systémy EÚ alebo 
údaje Europolu), jedinečné identifikačné 
číslo používané v zdroji údajov, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii, a členský štát, 
ktorý vložil alebo poskytol údaje, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii, ako aj dátum a 
čas vloženia údajov do iných informačných 
systémov EÚ alebo do údajov Europolu, ak 
sú k dispozícii. Ak pozitívna lustrácia 
vedie k negatívnemu rozhodnutiu a bez 
toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
obmedzenia v informačnom systéme EÚ, 
ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, je 
žiadateľ informovaný o tom, ktorý systém 
vygeneroval pozitívnu lustráciu, s účelom 
zabezpečiť právo na účinný prostriedok 
nápravy žiadateľa.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 25 ods. 2, článku 28 ods. 8 
a článku 29 ods. 9 sa pri zaznamenávaní 
údajov súvisiacich s pozitívnou lustráciou 
do súboru žiadosti v systéme ETIAS 
uvedie pôvod údajov. To zahŕňa druh 
zápisu, okrem zápisov uvedených v článku 
23 ods. 1, zdroj údajov (ktoré iné 
informačné systémy EÚ alebo údaje 
Europolu), jedinečné identifikačné číslo 
používané v zdroji údajov, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii, a členský štát, ktorý 
vložil alebo poskytol údaje, ktoré viedli k 
pozitívnej lustrácii, ako aj dátum a čas 
vloženia údajov do iných informačných 
systémov EÚ alebo do údajov Europolu, ak 
sú k dispozícii.

11.Na účely článku 25 ods. 2, článku 28 
ods. 8 a článku 29 ods. 9 sa pri 
zaznamenávaní údajov súvisiacich s 
pozitívnou lustráciou do súboru žiadosti v 
systéme ETIAS uvedie pôvod údajov. To 
zahŕňa druh zápisu, okrem zápisov 
uvedených v článku 23 ods. 1, zdroj údajov 
(ktoré iné informačné systémy EÚ alebo 
údaje Europolu), jedinečné identifikačné 
číslo používané v zdroji údajov, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii, a členský štát, 
ktorý vložil alebo poskytol údaje, ktoré 
viedli k pozitívnej lustrácii, ako aj dátum a 
čas vloženia údajov do iných informačných 
systémov EÚ alebo do údajov Europolu, ak 
sú k dispozícii. Ak pozitívna lustrácia 
vedie k negatívnemu rozhodnutiu, je 
žiadateľ informovaný o tom, ktorý systém 
vygeneroval pozitívnu lustráciu, s účelom 
zabezpečiť právo na účinný prostriedok 
nápravy žiadateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článkov 6, 14 a 17 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 automatizovaný proces 
prostredníctvom zabezpečenej 
komunikačnej infraštruktúry podľa článku 
6 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia 
vyhľadáva a importuje z centrálneho 
systému ETIAS informácie uvedené v 
článku 47 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj 
číslo žiadosti a skončenie doby platnosti 
cestovného povolenia ETIAS a 
zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje 
záznam o vstupe/výstupe v systéme EES.;

Na účely článkov 6, 14, 17 a 18 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 automatizovaný proces 
prostredníctvom zabezpečenej 
komunikačnej infraštruktúry podľa článku 
6 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia 
vyhľadáva a importuje z centrálneho 
systému ETIAS informácie uvedené 
v článku 47 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj 
číslo žiadosti a skončenie obdobia platnosti 
cestovného povolenia ETIAS 
a zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje 
záznam o vstupe/výstupe alebo záznam o 
odopretí vstupu v systéme EES.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článkov 6, 14 a 17 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 automatizovaný proces 
prostredníctvom zabezpečenej 
komunikačnej infraštruktúry podľa článku 
6 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia 
vyhľadáva a importuje z centrálneho 
systému ETIAS informácie uvedené v 
článku 47 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj 
číslo žiadosti a skončenie doby platnosti 
cestovného povolenia ETIAS a 
zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje 
záznam o vstupe/výstupe v systéme EES.;

Na účely článkov 6, 14 a 17 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 automatizovaný proces 
prostredníctvom zabezpečenej 
komunikačnej infraštruktúry podľa článku 
6 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia 
vyhľadáva a importuje z centrálneho 
systému ETIAS informácie uvedené v 
bodoch (a) až (c) článku 47 ods. 2 tohto 
nariadenia, ako aj číslo žiadosti a 
skončenie doby platnosti cestovného 
povolenia ETIAS a zodpovedajúcim 
spôsobom aktualizuje záznam o 
vstupe/výstupe v systéme EES.;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto spôsobom sa dodržiava uchovávanie údajov v súlade s obmedzením účelu a 
predchádzaním registrácie dodatočných údajov systému vstup/výstup, ktoré nie sú potrebné 
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na tento účel.

Pozmeňujúci návrh 84
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 5
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 11a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článkov 6, 14 a 17 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 automatizovaný proces 
prostredníctvom zabezpečenej 
komunikačnej infraštruktúry podľa článku 
6 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia 
vyhľadáva a importuje z centrálneho 
systému ETIAS informácie uvedené v 
článku 47 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj 
číslo žiadosti a skončenie doby platnosti 
cestovného povolenia ETIAS a 
zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje 
záznam o vstupe/výstupe v systéme EES.;

Na účely článkov 6, 14 a 17 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 automatizovaný proces 
prostredníctvom zabezpečenej 
komunikačnej infraštruktúry podľa článku 
6 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia 
vyhľadáva a importuje z centrálneho 
systému ETIAS informácie uvedené v 
článku 47 ods. 2 tohto nariadenia, ako aj 
číslo žiadosti a skončenie doby platnosti 
cestovného povolenia ETIAS a 
zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje 
záznam o vstupe/výstupe v systéme EES.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 12 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sa má dojednať 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom. V tejto dohode o 
spolupráci sa stanovia modality výmeny 
informácií, ako aj záruky v oblasti ochrany 
osobných údajov.;

2. Na účely odseku 1 sa má dojednať 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom. V tejto dohode 
o spolupráci sa stanovia modality výmeny 
informácií, ako aj záruky v oblasti ochrany 
osobných údajov.; Dohoda o spolupráci 
má okrem iného a v každom prípade 
zabezpečiť, aby sa uchovali všetky logy, 
aby sa vlastníkovi zápisu Interpolu 
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nesprístupnila žiadna informácia a aby sa 
v žiadnom prípade neuskutočňoval 
následný prenos údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 12 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sa má dojednať 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom. V tejto dohode o 
spolupráci sa stanovia modality výmeny 
informácií, ako aj záruky v oblasti ochrany 
osobných údajov.;

2. Na účely odseku 1 sa má dojednať 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom. V tejto dohode o 
spolupráci sa stanovia modality výmeny 
informácií, ako aj záruky v oblasti ochrany 
osobných údajov.; Dohoda o spolupráci 
má okrem iného a v každom prípade 
zabezpečiť, aby sa uchovali všetky logy, 
aby sa krajine, ktorá spustila zápis 
Interpolu, nesprístupnila žiadna 
informácia a aby sa v žiadnom prípade 
neuskutočňoval následný prenos 
osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6
Nariadenie 2018/1240
Článok 12 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sa má dojednať 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom. V tejto dohode o 
spolupráci sa stanovia modality výmeny 

2. Ak nebude zabezpečené 
vykonávanie ods. 1, systém ETIAS nesmie 
vyhľadávať v databázach Interpolu.
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informácií, ako aj záruky v oblasti 
ochrany osobných údajov.;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 6
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 12 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sa má dojednať 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom. V tejto dohode o 
spolupráci sa stanovia modality výmeny 
informácií, ako aj záruky v oblasti ochrany 
osobných údajov.;

2. Na účely odseku 1 sa má dojednať 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom. V tejto dohode o 
spolupráci sa stanovia modality výmeny 
informácií, ako aj záruky v oblasti ochrany 
osobných údajov, ktoré podliehajú článku 
218 ZFEÚ.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 20 – odsek 2 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) či žiadateľ nie je totožný s osobou, 
ktorej údaje sú zaznamenané v systéme 
ECRIS-TCN v súvislosti s teroristickými 
trestnými činmi alebo inými závažnými 
trestnými činmi.;

(n) či žiadateľ nie je totožný s osobou, 
ktorej údaje sú zaznamenané v systéme 
ECRIS-TCN v súvislosti s teroristickými 
trestnými činmi alebo inými závažnými 
trestnými činmi v predchádzajúcich 20 
rokoch, ako je uvedené v prílohe tohto 
nariadenia v predchádzajúcich 10 rokoch, 
ak za takýto trestný čin možno podľa 
vnútroštátneho práva uložiť trest odňatia 
slobody alebo ochranné opatrenie spojené 
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s obmedzením osobnej slobody s hornou 
sadzbou najmenej tri roky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 20 – odsek 2 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) či žiadateľ nie je totožný s osobou, 
ktorej údaje sú zaznamenané v systéme 
ECRIS-TCN v súvislosti s teroristickými 
trestnými činmi alebo inými závažnými 
trestnými činmi.;

(n) či žiadateľ nie je totožný s osobou, 
ktorej údaje sú zaznamenané v systéme 
ECRIS-TCN v súvislosti s odsúdením za 
trestné činy, ako je uvedené v prílohe 
tohto nariadenia, ak za takýto trestný čin 
možno podľa vnútroštátneho práva uložiť 
trest odňatia slobody alebo ochranné 
opatrenie spojené s obmedzením osobnej 
slobody s hornou sadzbou najmenej tri 
roky, v predchádzajúcich 10 rokoch, v 
prípade teroristických trestných činov v 
predchádzajúcich 20 rokoch.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s logikou prílohy, v ktorej sa stanovuje časové obmedzenie relevantnosti údajov 
týkajúcich sa odsudzujúcich rozsudkov, a keďže členské štáty nemajú harmonizovaný systém 
pre lehoty uchovávania údajov vo svojich vnútroštátnych registroch trestov, je nevyhnutné 
stanoviť nie len obmedzenie týkajúce sa druhu/závažnosti trestného činu, ale aj časové 
obmedzenia na vyvolávanie pozitívnych lustrácií.

Pozmeňujúci návrh 91
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 20 – odsek 2 – písmeno n
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) či žiadateľ nie je totožný s osobou, 
ktorej údaje sú zaznamenané v systéme 
ECRIS-TCN v súvislosti s teroristickými 
trestnými činmi alebo inými závažnými 
trestnými činmi.;

(n) či žiadateľ nie je totožný s osobou, 
ktorej údaje sú zaznamenané v systéme 
ECRIS-TCN v súvislosti s odsúdením za 
trestné činy, ako je uvedené v prílohe 
tohto nariadenia, ak za takýto trestný čin 
možno podľa vnútroštátneho práva uložiť 
trest odňatia slobody alebo ochranné 
opatrenie spojené s obmedzením osobnej 
slobody s hornou sadzbou najmenej tri 
roky, v predchádzajúcich 10 rokoch, v 
prípade teroristických trestných činov v 
predchádzajúcich 20 rokoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) (7a) V článku 20 ods. 2 sa dopĺňa 
toto písmeno:
"(na) či sa na žiadateľa vzťahuje zápis na 
účely návratu zadaný do systému SIS.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V článku 20 ods. 2 sa prvý 
pododsek nahrádza takto:
Centrálny systém ETIAS začne 
vyhľadávanie použitím ESP, aby porovnal 
príslušné údaje uvedené v článku 17 
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ods. 2 písm. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) a 
m) a v článku 17 ods. 8 s údajmi 
uvedenými v zázname, spise alebo zápise 
vedenom v súbore žiadosti uchovávanom 
v centrálnom systéme ETIAS, systéme 
SIS, vstup/výstup, VIS, Eurodac, ECRIS-
TCN, údajoch Europolu a v databázach 
Interpolu SLTD a TDAWN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 9 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„ca) zápis o nelegálnych migrantoch, na 
ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o 
návrate“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 9 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak z porovnania uvedeného v 
odseku 1 vyplynie jedna alebo viaceré 
pozitívne lustrácie, centrálny systém 
ETIAS zašle automatické oznámenie 
centrálnej jednotke ETIAS. Po doručení 
tohto oznámenia má centrálna jednotka 
ETIAS prístup k súboru žiadosti a 
akýmkoľvek súvisiacim súborom žiadostí, 
aby overila, či osobné údaje žiadateľa 

2. Ak z porovnania uvedeného 
v odseku 1 vyplynie jedna alebo viaceré 
pozitívne lustrácie, centrálny systém 
ETIAS zašle automatické oznámenie 
centrálnej jednotke ETIAS. Po doručení 
tohto oznámenia má centrálna jednotka 
ETIAS dočasný prístup k súboru žiadosti a 
akýmkoľvek súvisiacim súborom žiadostí, 
aby overila, či osobné údaje žiadateľa 
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zodpovedajú osobným údajom uvedeným v 
zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, a ak 
sa zhoda potvrdí, centrálny systém ETIAS 
zašle automatické oznámenie útvaru 
SIRENE toho členského štátu, ktorý zápis 
vložil. Dotknutý útvar SIRENE ďalej 
overí, či osobné údaje žiadateľa 
zodpovedajú osobným údajom uvedeným v 
zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, a 
vykoná všetky vhodné následné opatrenia.;

zodpovedajú osobným údajom uvedeným v 
zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, a ak 
sa zhoda potvrdí, centrálny systém ETIAS 
zašle automatické oznámenie útvaru 
SIRENE toho členského štátu, ktorý zápis 
vložil. Dotknutý útvar SIRENE ďalej 
overí, či osobné údaje žiadateľa 
zodpovedajú osobným údajom uvedeným 
v zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, 
a vykoná všetky vhodné následné 
opatrenia.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 10
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 25a – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) článok 4 nariadenia (EÚ) 
2018/1860 (návraty)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 10
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely uvedené v odseku 1 majú 
národné jednotky ETIAS zároveň prístup 
aj do vnútroštátnych registrov trestov, a to 
v záujme získania informácií o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín a osobách bez 
štátnej príslušnosti, ktorí boli odsúdení za 
teroristické trestné činy alebo iné závažné 

2. Ak je pozitívna lustrácia 
výsledkom overenia podľa článku 20 ods. 
2 písm. n), riadne oprávnení zamestnanci 
národných jednotiek ETIAS majú v 
súlade s vnútroštátnym právom takisto 
prístup do vnútroštátnych registrov trestov 
svojho príslušného členského štátu, a to 
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trestné činy.; v záujme získania informácií o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín a osobách bez 
štátnej príslušnosti, ktorí boli odsúdení za 
teroristické trestné činy alebo akékoľvek 
iné trestné činy uvedené v prílohe k 
tomuto nariadeniu, na účely uvedené 
v odseku 1.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 10
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely uvedené v odseku 1 majú 
národné jednotky ETIAS zároveň prístup aj 
do vnútroštátnych registrov trestov, a to v 
záujme získania informácií o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín a osobách bez 
štátnej príslušnosti, ktorí boli odsúdení za 
teroristické trestné činy alebo iné závažné 
trestné činy.;

2. Na účely uvedené v odseku 1 majú 
národné jednotky ETIAS zároveň prístup aj 
do vnútroštátnych registrov trestov, a to 
v záujme získania informácií o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín a osobách bez 
štátnej príslušnosti, ktorí boli odsúdení za 
teroristické trestné činy alebo akékoľvek 
iné závažné trestné činy uvedené v prílohe 
k nariadeniu (EÚ) 2018/1240.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 10
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely uvedené v odseku 1 majú 
národné jednotky ETIAS zároveň prístup aj 
do vnútroštátnych registrov trestov, a to v 

2. Na účely uvedené v odseku 1 majú 
národné jednotky ETIAS v súlade s 
vnútroštátnym právom zároveň prístup aj 
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záujme získania informácií o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín a osobách bez 
štátnej príslušnosti, ktorí boli odsúdení za 
teroristické trestné činy alebo iné závažné 
trestné činy.;

do vnútroštátnych registrov trestov, a to 
v záujme získania informácií o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín a osobách bez 
štátnej príslušnosti, ktorí boli odsúdení za 
teroristické trestné činy alebo akékoľvek 
iné závažné trestné činy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. V článku 26 sa vkladá tento odsek:
3a.V prípade pozitívnych lustrácií návratu 
v systéme SIS národná jednotka ETIAS 
členského štátu, ktorý spracúva žiadosť,:
a) ak rozhodnutie o návrate sprevádza 
zákaz vstupu, okamžite informuje členský 
štát, ktorý vydal zápis, prostredníctvom 
výmeny doplňujúcich informácií.Členský 
štát, ktorý vydal zápis, okamžite vymaže 
zápis na účely návratu a vloží zápis na 
účely odopretia vstupu a pobytu podľa 
článku 24 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 
2018/1861.
b) ak rozhodnutie o návrate nesprevádza 
zákaz vstupu, okamžite informuje členský 
štát, ktorý vydal zápis, prostredníctvom 
výmeny doplňujúcich informácií, aby 
členský štát, ktorý vydal zápis, 
bezodkladne vymazal zápis na účely 
návratu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 11a (nový)
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Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 38, odsek 2, písmeno c) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. v článku 38 ods. 2 sa písmeno c) 
nahrádza takto:
c) odôvodnenie zamietnutia cestovného 
povolenia uvádzajúce uplatniteľné dôvody 
spomedzi dôvodov uvedených v článku 37 
ods. 1 a 2 vrátane informácie o tom, ktorý 
informačný systém vygeneroval pozitívnu 
lustráciu, ktorá viedla k zamietnutiu 
žiadosti, umožňujúce žiadateľovi podať 
odvolanie. Týmto nie sú dotknuté žiadne 
obmedzenia výkonu práva na informácie 
stanovené v nariadení (ES) č. 767/2008, 
nariadení (EÚ) 2017/2226, nariadení 
(EÚ) 2018/1861 a nariadení (EÚ) 
2019/816;

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 102
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 12a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 45a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. Článok 45a
Centrum pomoci pre dopravcov
1.V rámci centrálnej jednotky ETIAS sa 
zriaďuje Centrum pomoci pre dopravcov s 
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cieľom podporiť dopravcov pri 
vykonávaní článku 45 tohto nariadenia, 
článku 13 nariadenia (EÚ) 2017/2226 
[EES] a článku 45b návrhu COM (2018) 
302 [VIS].
2.Centrum pomoci pre dopravcov je 
zodpovedné za:
a) zriadenie a vedenie centrálneho 
registra dopravcov prepravujúcich 
cestujúcich na obchodné účely na 
vonkajšie hranice, a to po konzultácii s 
členskými štátmi.
b) poskytovanie operačnej a technickej 
podpory dopravcom v súvislosti s 
vyhľadávaním, ktoré sa má vykonať vo 
vzťahu k cestujúcim, v súlade s článkom 
45 tohto nariadenia, článkom 13 
nariadenia (EÚ) 2017/2226 [EES] a 
článkom 45b návrhu COM (2018) 302 
[VIS].
3.Riadne oprávnení zamestnanci Centra 
pomoci pre dopravcov majú na účely 
overenia stavu cestujúcich s cieľom 
poskytnúť operačnú podporu uvedenú v 
odseku 2 písm. b) prístup k dátovým 
súborom uloženým v CIR, centrálnom 
systéme ETIAS, centrálnom systéme EES 
a centrálnom systéme VIS.
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu stanoví pravidlá týkajúce sa 
registrácie dopravcov uvedenej v odseku 2 
písm. a) a prístupu zamestnancov Centra 
pomoci pre dopravcov do systémov 
ETIAS, EES a VIS uvedeného v odseku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 12a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 69 – odsek 1 – písmeno ca) (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. Do článku 69 ods. 1 sa dopĺňa 
nové písmeno ca):
ca) údaje použité na základe 
interoperability s inými informačnými 
systémami na spracovanie žiadostí, najmä 
v prípade manuálneho spracovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 12b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 69 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12b. V článku 69 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
4. Takéto logy sa môžu použiť len na 
monitorovanie prípustnosti spracúvania 
údajov, na zaistenie bezpečnosti a 
integrity údajov a na zabezpečenie práva 
na účinný prostriedok nápravy žiadateľa. 
Logy sa chránia primeranými 
opatreniami proti neoprávnenému 
prístupu. Vymažú sa jeden rok po uplynutí 
obdobia uchovávania uvedeného v 
článku 54, ak nie sú potrebné na už začaté 
postupy monitorovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 12c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 69 – odsek 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12c. V článku 69 sa vkladá nový odsek:
4a. Komisia vymedzí na účely odseku 4 
technické podmienky jeho vykonávania 
prostredníctvom delegovaného aktu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 88 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Interoperabilita uvedená v článku 
11 so systémom ECRIS-TCN začne 
fungovať v momente uvedenia [registra 
CIR] do prevádzky, čo je naplánované na 
rok 2022. Operácie systému ETIAS sa 
začnú bez ohľadu na to, či bola do praxe 
uvedená interoperabilita so systémom 
ECRIS-TCN.

6. Interoperabilita uvedená v článku 
11 so systémom ECRIS-TCN začne 
fungovať v momente uvedenia [registra 
CIR] do prevádzky, čo je naplánované na 
rok 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13 – písmeno c
Nariadenie 2018/1240
Článok 88 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Prevádzka systému ETIAS sa začne 
bez ohľadu na to, či bola uzatvorená 
dohoda o spolupráci medzi Európskou 
úniou a Interpolom, ako sa uvádza v 
článku 12 ods. 2, a bez ohľadu na to, či je 

7. Prevádzka systému ETIAS sa začne 
bez ohľadu na to, či je možné vyhľadávať v 
databázach Interpolu.
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možné vyhľadávať v databázach Interpolu..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 88 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Prevádzka systému ETIAS sa 
začne bez ohľadu na to, či bola 
uzatvorená dohoda o spolupráci medzi 
Európskou úniou a Interpolom, ako sa 
uvádza v článku 12 ods. 2, a bez ohľadu 
na to, či je možné vyhľadávať v 
databázach Interpolu..

7. Systém ETIAS nesmie vyhľadávať 
v databázach Interpolu pred tým, ako 
nadobudne účinnosť dohoda o spolupráci 
medzi Európskou úniou a Interpolom, ako 
sa uvádza v článku 12 ods. 2. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 89 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. Článok 89 sa mení takto:
a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 
ods. 9, článku 11 ods. 10, článku 17 ods. 
3, 5 a 6, článku 18 ods. 4, článku 27 
ods. 3, článku 31, článku 33 ods. 2, 
článku 36 ods. 4, článku 39 ods. 2, článku 
54 ods. 2, článku 69 ods. 4a, článku 83 
ods. 1 a 3 a článku 85 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 9. 
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októbra 2018. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje 
o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 89 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13b. b) odsek 3 sa nahrádza takto:
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 9, článku 
11 ods. 10, článku 17 ods. 3, 5 a 6, článku 
18 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 31, 
článku 33 ods. 2, článku 36 ods. 4, článku 
39 ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 83 
ods. 1 a 3 a článku 85 ods. 3 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 89 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13c. c) odsek 6 sa nahrádza takto:
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 
ods. 4, článku 11 ods. 9, článku 11 ods. 
10, článku 17 ods. 3, 5 alebo 6, článku 18 
ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 31, 
článku 33 ods. 2, článku 36 ods. 4, článku 
39 ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 83 
ods. 1 alebo 3 alebo článku 85 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13d (nový)
Nariadenie (EÚ) 2018/1240
Článok 92 – odsek 5 – písmeno -a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13d. 13a. v článku 92 ods. 5 sa vkladá 
toto písmeno:
-a) vyhľadávanie v systéme ECRIS-TCN 
prostredníctvom systému ETIAS;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup do VIS na účely nahliadnutia do 
údajov je výlučne vyhradený riadne 
oprávneným zamestnancom orgánov 
každého členského štátu, vrátane riadne 
oprávnených zamestnancov národných 
jednotiek ETIAS určených podľa článku 
8 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1240*, ktoré sú príslušné 
na účely stanovené v článkoch 15 až 22, a 
riadne oprávneným zamestnancom 
vnútroštátnych orgánov každého 
členského štátu a orgánov EÚ, ktoré sú 
príslušné na účely stanovené v [článku 20 
a článku 21 nariadenia 2018/xx o 
interoperabilite], a to len v rozsahu, v 
akom sú tieto údaje potrebné na plnenie 
ich úloh v súlade s uvedenými účelmi a 
primerané k sledovaným cieľom.“;

Prístup do VIS na účely nahliadnutia do 
údajov je výlučne vyhradený riadne 
oprávneným zamestnancom 
vnútroštátnych orgánov každého 
členského štátu a orgánov EÚ, ktoré sú 
príslušné na účely stanovené v článkoch 6a 
a 6b, článkoch 15 až 22, článku 22g, ako 
aj na účely stanovené v článkoch 20 a 21 
nariadenia 2019/817 o interoperabilite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Články 18b, 18c a 18d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od uvedenia systému ETIAS do 
prevádzky, ako sa uvádza v článku 88 ods. 
1 nariadenia (EÚ) 2018/1240, je „CS-VIS“ 
prepojený s nástrojom uvedeným v článku 
11 nariadenia (EÚ) 2018/1240 s cieľom 
umožniť automatizované spracovanie 
podľa uvedeného článku.

1. Od uvedenia systému ETIAS do 
prevádzky, ako sa uvádza v článku 88 ods. 
1 nariadenia (EÚ) 2018/1240, je „CS-VIS“ 
prepojený s portálom ESP s cieľom 
umožniť automatizované spracovanie 
podľa článku 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1240.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Automatizované spracovanie 
uvedené v článku 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 umožní overenia stanovené v 
článku 20 uvedeného nariadenia a následné 
overenia podľa článkov 22 a 26 uvedeného 
nariadenia.   Na účely overení 
uvedených v článku 20 ods. 2 písm. i) 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 centrálny 
systém ETIAS využíva nástroj uvedený v 
článku 11 uvedeného nariadenia na 
porovnanie údajov v systéme ETIAS s 
údajmi v systéme VIS v súlade s článkom 
11 ods. 8 uvedeného nariadenia, pričom 
využíva zhody uvedené v tabuľke v prílohe 

2. Automatizované spracovanie 
uvedené v článku 11 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 umožní overenia stanovené 
v článku 20 uvedeného nariadenia 
a následné overenia podľa článkov 22 a 26 
uvedeného nariadenia.

Na účely overení uvedených v článku 20 
ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) 2018/1240 
centrálny systém ETIAS využíva portál 
ESP na porovnanie údajov v systéme 
ETIAS s údajmi v systéme VIS v súlade 
s článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia, 
pričom využíva zhody uvedené v tabuľke 



PE658.805v01-00 40/51 AM\1214744SK.docx

SK

II. v prílohe II.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k príslušným údajom v 
systéme VIS a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade 
s článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
a v režime určenom na čítanie právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme 
VIS a na vyhľadávanie v týchto údajoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k príslušným údajom v 

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v režime 
určenom na čítanie právo na prístup 
k príslušným údajom v systéme VIS a na 
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systéme VIS a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

vyhľadávanie v týchto údajoch v súlade 
s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k príslušným údajom v 
systéme VIS a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v režime 
určenom na čítanie právo na prístup k 
príslušným údajom v systéme VIS a na 
vyhľadávanie v týchto údajoch v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 18d – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Národné jednotky ETIAS určené 
podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 majú prístup do systému VIS, 
do ktorého môžu nahliadať v režime 
určenom na čítanie na účely preskúmania 

2. Národné jednotky ETIAS určené 
podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 majú dočasný prístup na 
nahliadanie do systému VIS v režime 
určenom na čítanie na účely preskúmania 
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žiadostí o cestovné povolenie podľa článku 
8 ods. 2 uvedeného nariadenia. Národné 
jednotky ETIAS môžu nahliadať do 
údajov, ktoré sú uvedené v článkoch 9 až 
14 tohto nariadenia.

žiadostí o cestovné povolenie podľa článku 
8 ods. 2 uvedeného nariadenia. Národné 
jednotky ETIAS môžu nahliadať do 
údajov, ktoré sú uvedené v článkoch 9 až 
14 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 767/2008
Článok 34a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. vkladá sa tento článok: vypúšťa sa
„Článok 34a Uchovávanie logov
Na účely nahliadania do údajov, ako sa 
uvádza v článku 18b tohto nariadenia, sa 
v súlade s článkom 34 tohto nariadenia a 
článkom 69 nariadenia (EÚ) 2018/1240 
uchovávajú logy o každej operácii 
spracúvania údajov v systémoch VIS a 
ETIAS.;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (ES) č. 767/2008 [VIS]
Nový článok 45ba (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Nový článok 45ba
Centrum pomoci pre dopravcov
1.V rámci centrálnej jednotky ETIAS sa 
zriaďuje Centrum pomoci pre dopravcov s 
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cieľom podporiť dopravcov pri 
vykonávaní článku 45 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 [ETIAS], článku 13 nariadenia 
(EÚ) 2017/2226 [EES] a článku 45b 
návrhu COM (2018) 302 [VIS].
2.Centrum pomoci pre dopravcov je 
zodpovedné za:
a) zriadenie a vedenie centrálneho 
registra dopravcov prepravujúcich 
cestujúcich na obchodné účely na 
vonkajšie hranice, a to po konzultácii s 
členskými štátmi.
b) poskytovanie operačnej a technickej 
podpory dopravcom v súvislosti s 
vyhľadávaním, ktoré sa má vykonať vo 
vzťahu k cestujúcim, v súlade s článkom 
45 nariadenia (EÚ) 2018/1240 [ETIAS], 
článkom 13 nariadenia (EÚ) 2017/2226 
[EES] a článkom 45b návrhu COM 
(2018) 302 [VIS].
3.Riadne oprávnení zamestnanci Centra 
pomoci pre dopravcov majú na účely 
overenia stavu cestujúcich s cieľom 
poskytnúť operačnú podporu uvedenú v 
odseku 2 písm. b) prístup k dátovým 
súborom uloženým v CIR, centrálnom 
systéme ETIAS, centrálnom systéme EES 
a centrálnom systéme VIS.
4. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu stanoví pravidlá 
týkajúce sa registrácie dopravcov 
uvedenej v odseku 2 písm. a) a prístupu 
zamestnancov Centra pomoci pre 
dopravcov do systémov ETIAS, EES a 
VIS uvedeného v odseku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Paulo Rangel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/200
Príloha
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. príloha je očíslovaná ako príloha I 
a dopĺňa sa táto príloha:

vypúšťa sa

„Príloha II
Tabuľka zhôd uvedených v článku 18b
Údaje uvedené v článku 17 ods. 2 
nariadenia 2018/1240 zasielané 
centrálnym systémom 
ETIASZodpovedajúce údaje v systéme 
VIS uvedené v článku 9 ods. 4 tohto 
nariadenia, na základe ktorých by sa mali 
kontrolovať údaje v systéme ETIAS

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 8a – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po vytvorení záznamu o vstupe/výstupe 
štátneho príslušníka tretej krajiny 
oslobodeného od vízovej povinnosti 
automatizovaný proces umožní, aby 
centrálny systém vstup/výstup:

Po vytvorení záznamu o vstupe/výstupe 
alebo záznamu o odopretí vstupu v 
prípade štátneho príslušníka tretej krajiny 
oslobodeného od vízovej povinnosti 
automatizovaný proces umožní, aby 
centrálny systém vstup/výstup:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 8a – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ba) aktualizoval záznam o odopretí 
vstupu v systéme vstup/výstup v súlade 
s článkom 18 ods. 1 písm. b) tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Jorge Buxadé Villalba

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Článok 13a
Centrum pomoci pre dopravcov
1.V rámci centrálnej jednotky ETIAS sa 
zriaďuje Centrum pomoci pre dopravcov s 
cieľom podporiť dopravcov pri 
vykonávaní článku 45 nariadenia (EÚ) 
2018/1240 [ETIAS], článku 13 tohto 
nariadenia a článku 45b návrhu COM 
(2018) 302 [VIS].
2.Centrum pomoci pre dopravcov je 
zodpovedné za:
a) zriadenie a vedenie centrálneho 
registra dopravcov prepravujúcich 
cestujúcich na obchodné účely na 
vonkajšie hranice, a to po konzultácii s 
členskými štátmi.
b) poskytovanie operačnej a technickej 
podpory dopravcom v súvislosti s 
vyhľadávaním, ktoré sa má vykonať vo 
vzťahu k cestujúcim, v súlade s článkom 
45 nariadenia (EÚ) 2018/1240 [ETIAS], 
článkom 13 nariadenia (EÚ) 2017/2226 
[EES] a článkom 45b návrhu COM 
(2018) 302 [VIS].
3.Riadne oprávnení zamestnanci Centra 
pomoci pre dopravcov majú na účely 
overenia stavu cestujúcich s cieľom 
poskytnúť operačnú podporu uvedenú v 
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odseku 2 písm. b) prístup k dátovým 
súborom uloženým v CIR, centrálnom 
systéme ETIAS, centrálnom systéme EES 
a centrálnom systéme VIS.
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu stanoví pravidlá týkajúce sa 
registrácie dopravcov uvedenej v odseku 2 
písm. a) a prístupu zamestnancov Centra 
pomoci pre dopravcov do systémov 
ETIAS, EES a VIS uvedeného v odseku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 25a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS 
zriadená v rámci Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s 
článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1240 má 
na účely plnenia svojich úloh, ktoré jej 
boli zverené nariadením (EÚ) 2018/1240, 
v súlade s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia právo na prístup k údajom v 
systéme vstup/výstup a na vyhľadávanie v 
týchto údajoch.

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh, ktorým sa 
vypúšťa dočasný priamy prístup 
centrálnych alebo národných jednotiek do 
systémov, s ktorým sa pôvodne nepočítalo, 
sa uplatňuje na všetky príslušné časti 
návrhu.)

Or. en

Odôvodnenie

Prístupové práva k systémom EÚ sú upravené v pôvodných právnych predpisoch týkajúcich 
sa každého z nich. Využívanie interoperability systémov, ako aj samotná technická možnosť 
mať priamy prístup, s cieľom poskytnúť priamy prístup všetkým orgánom/používateľom v 
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rámci všetkých systémov, sú nebezpečné, ak sa uskutočňujú mimo akejkoľvek zásady 
obmedzenia účelu a proporcionality. Naopak, v prípade pozitívnej lustrácie, ktorá je 
výsledkom vyhľadávania v danom systéme, sa má použiť bežný postup požiadania o prístup k 
údajom v mene tých orgánov, u ktorých sa pôvodne nepočítalo s ich prístupom do daného 
systému.

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 25a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k údajom v systéme 
vstup/výstup a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k údajom v systéme vstup/výstup 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch 
v režime určenom na čítanie a v súlade 
s článkom 11 ods. 8 uvedeného 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 25a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
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nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k údajom v systéme 
vstup/výstup a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

nariadením (EÚ) 2018/1240, v režime 
určenom na čítanie právo na prístup k 
údajom v systéme vstup/výstup a na 
vyhľadávanie v týchto údajoch v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 25a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia 
právo na prístup k údajom v systéme 
vstup/výstup a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v režime 
určenom na čítanie právo na prístup k 
údajom v systéme vstup/výstup a na 
vyhľadávanie v týchto údajoch v súlade s 
článkom 11 ods. 8 uvedeného nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2017/2226
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje získané zo systému vstup/výstup 
podľa článkov 24, 25, 26 a 27 sa môžu 
uchovávať vo vnútroštátnych súboroch a 
údaje získané zo systému vstup/výstup 

Údaje získané zo systému vstup/výstup 
podľa článkov 24, 25, 26 a 27 sa môžu 
uchovávať vo vnútroštátnych súboroch a 
údaje získané zo systému vstup/výstup 
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podľa článku 25a sa môžu uchovávať v 
súboroch žiadostí v systéme ETIAS len 
vtedy, keď je to v danom prípade 
nevyhnutné, a to v súlade s účelom, na 
ktorý boli získané, a v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Únie, predovšetkým s 
právnymi predpismi v oblasti ochrany 
údajov, pričom sa nesmú uchovávať dlhšie, 
ako je to v danom prípade nevyhnutné.;

podľa článku 25a sa môžu uchovávať v 
súboroch žiadostí v systéme ETIAS len 
vtedy, keď je to v danom prípade 
nevyhnutné, a to v súlade s účelom, na 
ktorý boli získané, a v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Únie, predovšetkým s 
právnymi predpismi v oblasti ochrany 
údajov, pričom sa nesmú uchovávať dlhšie, 
ako je to pre daný prípad nevyhnutné.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS 
zriadená v rámci Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s 
článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1240 má 
na účely plnenia svojich úloh, ktoré jej 
boli zverené nariadením (EÚ) 2018/1240, 
právo na prístup k príslušným údajom v 
systéme SIS a na vyhľadávanie v týchto 
údajoch. V prípade tohto prístupu a 
vyhľadávania sa uplatňujú ustanovenia 
článku 36 ods. 4 až 8.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch. V 
prípade tohto prístupu a vyhľadávania sa 
uplatňujú ustanovenia článku 36 ods. 4 až 
8.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v režime 
určenom na čítanie právo na prístup k 
príslušným údajom v systéme SIS a na 
vyhľadávanie v týchto údajoch. V prípade 
tohto prístupu a vyhľadávania sa uplatňujú 
ustanovenia článku 36 ods. 4 až 8.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Patrick Breyer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
Článok 36a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch. V 
prípade tohto prístupu a vyhľadávania sa 
uplatňujú ustanovenia článku 36 ods. 4 až 
8.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, v režime 
určenom na čítanie právo na prístup k 
príslušným údajom v systéme SIS a na 
vyhľadávanie v týchto údajoch. V prípade 
tohto prístupu a vyhľadávania sa uplatňujú 
ustanovenia článku 36 ods. 4 až 8.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2018/1861
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Článok 36a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch. V 
prípade tohto prístupu a vyhľadávania sa 
uplatňujú ustanovenia článku 36 ods. 4 až 
8.

1. Centrálna jednotka ETIAS zriadená 
v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s článkom 7 
nariadenia (EÚ) 2018/1240 má na účely 
plnenia svojich úloh, ktoré jej boli zverené 
nariadením (EÚ) 2018/1240, právo na 
prístup k príslušným údajom v systéme SIS 
a na vyhľadávanie v týchto údajoch v 
režime určenom na čítanie. V prípade 
tohto prístupu a vyhľadávania sa uplatňujú 
ustanovenia odsekov 4 až 8 článku 36.

Or. en


