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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot 
wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2019/816
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0003),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 82, lid 1, onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0025/2019),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie vervoer en toerisme,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VOORSTEL VOOR EEN 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD tot 
vaststelling van de voorwaarden voor 
toegang tot andere EU-informatiesystemen 

VOORSTEL VOOR EEN 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD tot 
vaststelling van de voorwaarden voor 
toegang tot andere EU-informatiesystemen 
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en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1862 en Verordening (EU) yyyy/xxx 
[ECRIS-TCN]

en tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1862, Verordening (EU) 2019/816 en 
Verordening (EU) 2019/818

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De verordening bepaalt de wijze 
waarop er uitvoering moet worden gegeven 
aan deze interoperabiliteit en de 
voorwaarden voor de raadpleging van in 
andere EU-informatiesystemen opgeslagen 
gegevens en Europol-gegevens door 
middel van de geautomatiseerde procedure 
van Etias voor het vaststellen van hits. Dit 
noopt tot wijziging van Verordening (EU) 
2018/1862 (SIS Politie)26 en Verordening 
(EU) yyyy/xxxx (ECRIS-TCN)27 van het 
Europees Parlement en de Raad, teneinde 
het centrale Etias-systeem te verbinden met 
de andere EU-informatiesystemen en met 
Europol-gegevens en te specificeren welke 
gegevens vanuit en naar die 
informatiesystemen en Europol-
gegevensbestanden zullen worden 
verzonden.

(4) De verordening bepaalt de wijze 
waarop er uitvoering moet worden gegeven 
aan deze interoperabiliteit en de 
voorwaarden voor de raadpleging van in 
andere EU-informatiesystemen opgeslagen 
gegevens en Europol-gegevens door 
middel van de geautomatiseerde procedure 
van Etias voor het vaststellen van hits. Dit 
noopt tot wijziging van Verordeningen 
(EU) 2018/1862 (SIS Politie)26 en (EU) 
2019/816 (ECRIS-TCN)27 van het 
Europees Parlement en de Raad, teneinde 
het centrale Etias-systeem te verbinden met 
de andere EU-informatiesystemen en met 
Europol-gegevens en te specificeren welke 
gegevens vanuit en naar die 
informatiesystemen en Europol-
gegevensbestanden zullen worden 
verzonden.

_________________ _________________
26 Verordening (EU) 2018/1862 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
november 2018 betreffende de instelling, 
de werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) op het 
gebied van politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken, tot wijziging 
en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ 
van de Raad en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad en Besluit 
2010/261/EU van de Commissie (PB L 312 
van 7.12.2018, blz. 56).

26 Verordening (EU) 2018/1862 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
november 2018 betreffende de instelling, 
de werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) op het 
gebied van politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken, tot wijziging 
en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ 
van de Raad en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad en Besluit 
2010/261/EU van de Commissie (PB L 312 
van 7.12.2018, blz. 56).
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27 Verordening (EU) YYYY/xxx van het 
Europees Parlement en de Raad van ... (PB 
L van , blz. ).

27 Verordening (EU) 2019/816 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
april 2019 tot invoering van een 
gecentraliseerd systeem voor de 
vaststelling welke lidstaten over 
informatie beschikken inzake 
veroordelingen van onderdanen van derde 
landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter 
aanvulling van het Europees 
Strafregisterinformatiesysteem en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
2018/1726 (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 
1).

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het Europees zoekportaal (ESP), 
opgericht bij Verordening (EU) 2019/817 
van het Europees Parlement en de 
Raad1bis, maakt het mogelijk om de in 
Etias opgeslagen gegevens door middel 
van één zoekopdracht te vergelijken met 
de in alle andere informatiesystemen 
opgeslagen gegevens.
______________
1 bis. Verordening (EU) 2019/817 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2019 tot vaststelling van een kader 
voor interoperabiliteit tussen de Unie-
informatiesystemen op het gebied van 
grenzen en visa en tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 
2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 
2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 
2018/1861 van het Europees Parlement en 
de Raad, Beschikking 2004/512/EG van 
de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de 
Raad (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om te waarborgen dat de 
doelstellingen van Etias volledig worden 
verwezenlijkt en die van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) te 
bevorderen, dient aan de automatische 

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

verificaties nieuwe 
signaleringscategorieën te worden 
toegevoegd, die bij de recente herziening 
van het SIS zijn ingevoerd, namelijk de 
signalering van personen die aan een 
onderzoekscontrole moeten worden 
onderworpen en de signalering van 
onderdanen van derde landen jegens wie 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/xxxx van het Europees Parlement en 
de Raad29 [ECRIS-TCN] en de in 
Verordening (EU) 2018/1240 vervatte 
intentie, dient het Etias te kunnen 
verifiëren of er overeenstemming is tussen 
gegevens in de Etias-aanvraagdossiers en 
de gegevens uit het Europees Strafregister 
Informatiesysteem – Onderdanen van 
derde landen (ECRIS-TCN) in het 
gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR) 
over welke lidstaten beschikken over 
informatie inzake veroordelingen van 
onderdanen van derde landen en staatlozen 
wegens een terroristisch misdrijf of een 
ander ernstig strafbaar feit.

(10) Overeenkomstig Verordening (EU) 
2019/816 van het Europees Parlement en 
de Raad en de in Verordening (EU) 
2018/1240 vervatte intentie, dient het Etias 
te kunnen verifiëren of er 
overeenstemming is tussen gegevens in de 
Etias-aanvraagdossiers en de gegevens uit 
het Europees Strafregister 
Informatiesysteem – Onderdanen van 
derde landen (ECRIS-TCN) in het 
gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR) 
over welke lidstaten beschikken over 
informatie inzake veroordelingen van 
onderdanen van derde landen en staatlozen 
wegens een terroristisch misdrijf of een 
ander ernstig strafbaar feit.

_________________ _________________
29 Verordening (EU) yyyy/xx van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
(PB L van , blz. ).

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De totstandbrenging van 
interoperabiliteit tussen Etias en Ecris-
TCN moet er niet toe leiden dat nationale 
autoriteiten de categorieën 
persoonsgegevens die zij in hun 
strafregisters opnemen uitbreiden.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Verordening (EU) 2018/1862 van 
het Europees Parlement en de Raad (SIS 
Politie) en Verordening (EU) yyyy/xxx 
[ECRIS-TCN] dienen derhalve te worden 
gewijzigd.

(22) Verordening (EU) 2018/1862 van 
het Europees Parlement en de Raad (SIS 
Politie) en Verordening (EU) 2019/816 
dienen derhalve te worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EU) 2018/1862
Artikel 44 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) handmatige verwerking van Etias-
aanvragen door de nationale Etias-eenheid, 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2018/1240.

g) handmatige verwerking van Etias-
aanvragen door de nationale Etias-eenheid, 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2018/1240.
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1862
Artikel 50 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS. Artikel 50, 
leden 4 tot en met 8, van deze verordening 
zijn van toepassing op toegang en 
doorzoeken als hiervoor bedoeld.

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening. Artikel 50, leden 4 tot en met 
8, van deze verordening zijn van 
toepassing op toegang en doorzoeken als 
hiervoor bedoeld.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1862
Artikel 50 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verificatie door de 
centrale Etias-eenheid uitwijst dat in Etias-
aanvraagdossiers geregistreerde gegevens 
en een signalering in het SIS met elkaar 
overeenstemmen, zijn de artikelen 23, 24 
en 26 van Verordening (EU) 2018/1240 
van toepassing.

2. Wanneer een verificatie door de 
centrale Etias-eenheid overeenkomstig 
artikel 22 en artikel 23, lid 2, van 
Verordening (EU) 2018/1240 uitwijst dat 
in Etias-aanvraagdossiers geregistreerde 
gegevens en een signalering in het SIS met 
elkaar overeenstemmen of wanneer er 
twijfels blijven bestaan, zijn de artikelen 
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23, 24 en 26 van Verordening (EU) 
2018/1240 van toepassing.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1862
Artikel 50 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1862
Artikel 50 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de in artikel 20, lid 2, onder 
a), d) en m), punt i), en artikel 23 van 
Verordening (EU) 2018/1240 bedoelde 
verificaties maakt het centrale Etias-
systeem gebruik van het in artikel 11 van 
die verordening bedoelde instrument om 
de gegevens bedoeld in artikel 11, lid 5, 
van Verordening (EU) 2018/1240 te 
vergelijken met gegevens in het SIS, 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening.

3. Voor de in artikel 20, lid 2, onder 
a), d) en m), punt i), artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), en 
artikel 54, lid 1, onder b), van Verordening 
(EU) 2018/1240 bedoelde verificaties 
maakt het centrale Etias-systeem gebruik 
van het ESP om de gegevens bedoeld in 
artikel 11, lid 5, van Verordening (EU) 
2018/1240 te vergelijken met gegevens in 
het SIS, overeenkomstig artikel 11, lid 8, 
van die verordening.
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Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1862
Artikel 50 ter – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer in het SIS een nieuwe signalering 
als bedoeld in artikel 41, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1240 wordt 
opgenomen in verband met een 
reisdocument dat is geregistreerd als 
verloren, gestolen, verduisterd of ongeldig 
verklaard, zendt het SIS, met 
gebruikmaking van de geautomatiseerde 
verwerking en het instrument bedoeld in 
artikel 11 van die verordening, de 
informatie over deze signalering toe aan 
het centrale Etias-systeem om te verifiëren 
of deze nieuwe signalering betrekking 
heeft op een bestaande reisautorisatie.”

Wanneer in het SIS een nieuwe signalering 
als bedoeld in artikel 41, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1240 wordt 
opgenomen in verband met een 
reisdocument dat is geregistreerd als 
verloren, gestolen, verduisterd of ongeldig 
verklaard, zendt het SIS, met 
gebruikmaking van de geautomatiseerde 
verwerking en het ESP, de informatie over 
deze signalering toe aan het centrale Etias-
systeem om te verifiëren of deze nieuwe 
signalering betrekking heeft op een 
bestaande reisautorisatie.”

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel
Verordening (EU) 2019/816

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijzigingen van Verordening (EU) 
yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

Wijzigingen van Verordening (EU) 
2019/816

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening yyyy/xxxx (ECRIS-TCN-
verordening) wordt als volgt gewijzigd44 45:

Verordening 2019/816 (ECRIS-TCN-
verordening) wordt als volgt gewijzigd44 45:

_________________ _________________
44 Deze wijzigingen betreffen voorstel 
COM(2017) 344 final van de Commissie.

44 Deze wijzigingen betreffen voorstel 
COM(2017) 344 final van de Commissie.

45 De nummering houdt rekening met de 
wijziging van deze verordening die het 
gevolg is van voorstel COM (2018) 480 
final voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader voor 
interoperabiliteit tussen de EU-
informatiesystemen (politiële en justitiële 
samenwerking, asiel en migratie).

45 De nummering houdt rekening met de 
wijziging van deze verordening die het 
gevolg is van voorstel COM (2018) 480 
final voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader voor 
interoperabiliteit tussen de EU-
informatiesystemen (politiële en justitiële 
samenwerking, asiel en migratie).

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“d) worden de voorwaarden vastgesteld 
waaronder in het ECRIS-TCN-systeem 
opgenomen gegevens mogen worden 
gebruikt ten behoeve van grensbeheer 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1240 van het Europees Parlement en 
de Raad*.

“d) worden de voorwaarden vastgesteld 
waaronder in het ECRIS-TCN-systeem 
opgenomen gegevens door de centrale 
Etias-eenheid mogen worden gebruikt ten 
behoeve van de ondersteuning van de in 
Verordening (EU) 2018/1240 van het 
Europees Parlement en de Raad* vermelde 
doelstelling om na te gaan of de 
aanwezigheid van Etias-aanvragers op het 
grondgebied van de lidstaten 
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.
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_________________ _________________

* Verordening (EU) 2018/1240 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 september 2018 tot oprichting van een 
Europees reisinformatie en -
autorisatiesysteem (Etias) en tot wijziging 
van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, 
(EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 
2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 
van 19.9.2018, blz. 1)”;

* Verordening (EU) 2018/1240 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 september 2018 tot oprichting van een 
Europees reisinformatie en -
autorisatiesysteem (Etias) en tot wijziging 
van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, 
(EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 
2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 
van 19.9.2018, blz. 1)”;

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening vergemakkelijkt en 
draagt bij aan de correcte identificatie van 
personen, overeenkomstig deze 
verordening en Verordening (EU) 
2019/818.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening ondersteunt tevens de in 
Verordening (EU) 2018/1240 vermelde 
doelstelling om na te gaan of de 
aanwezigheid van Etias-aanvragers op het 
grondgebied van de lidstaten 
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veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) punt f), wordt vervangen door: a) punt (6) wordt vervangen door:

“(f) “bevoegde autoriteiten”: de centrale 
autoriteiten en de organen van de Unie 
(Eurojust, Europol, het Europees Openbaar 
Ministerie, de binnen het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap opgerichte 
centrale Etias-eenheid) die overeenkomstig 
deze verordening bevoegd zijn om toegang 
te hebben tot het ECRIS-TCN-systeem of 
dit te doorzoeken;”;

“(6) “bevoegde autoriteiten”: de centrale 
autoriteiten en de organen van de Unie 
(Eurojust, Europol, het Europees Openbaar 
Ministerie, de overeenkomstig artikel 7 
van Verordening (EU) 2018/1240 
opgerichte centrale Etias-eenheid) die 
overeenkomstig deze verordening bevoegd 
zijn om toegang te hebben tot het ECRIS-
TCN-systeem of dit te doorzoeken;”;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 3 – letters t en u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de volgende punten worden 
toegevoegd:

Schrappen

“t) “terroristische misdrijf”: strafbaar 
feit dat overeenkomt met of gelijkwaardig 
is aan een van de in Richtlijn (EU) 
2017/541 van het Europees Parlement en 
de Raad bedoelde misdrijven;*;
u) “ernstig strafbaar feit”: een 
strafbaar feit dat overeenkomt met of 
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gelijkwaardig is aan een van de strafbare 
feiten bedoeld in artikel 2, lid 2, van 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ**, indien het 
volgens het nationaal recht strafbaar is 
gesteld met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumduur van ten minste 
drie jaar.
______________
* Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
maart 2017 inzake terrorismebestrijding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot 
wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van 
de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6)
** Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 
1)”;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“c) in voorkomend geval, een 
markering die aangeeft dat de betrokken 
persoon is veroordeeld voor een 
terroristisch misdrijf of ander ernstig 
strafbaar feit en de code van de lidstaat of 
lidstaten van veroordeling.”;

“c) in voorkomend geval, een 
markering om, voor de toepassing van 
Verordening (EU) 2018/1240, aan te 
geven dat de betrokken onderdaan van een 
derde land is veroordeeld voor een 
terroristisch misdrijf of een ander strafbaar 
feit als opgenomen in de bijlage bij 
Verordening (EU) 2018/1240, indien die 
strafbare feiten naar nationaal recht 
strafbaar zijn gesteld met een 
vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming 
strekkende maatregel met een 
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maximumduur van ten minste drie jaar, 
en in die gevallen de code van de lidstaat 
of lidstaten van veroordeling.”;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 5 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“1 bis. [Het gemeenschappelijke 
identiteitsregister bevat de in lid 1, onder 
b) en c), en lid 2 bedoelde gegevens alsook 
de volgende in lid 1, onder a), bedoelde 
gegevens: achternaam (familienaam); 
voornaam(-namen); geboortedatum; 
geboorteplaats (gemeente en land); 
nationaliteit(en); geslacht: soort en 
nummer van het reisdocument/de 
reisdocumenten van de persoon, alsmede 
de naam van de autoriteit van afgifte; en 
in voorkomend geval vorige namen, 
pseudoniemen en/of bijnamen alsook, in de 
in lid 1, onder c), bedoelde gevallen, de 
code van de lidstaat van veroordeling. De 
overige ECRIS-TCN-gegevens worden 
opgeslagen in het centrale ECRIS-TCN-
systeem.]”;

“1 bis. Het gemeenschappelijke 
identiteitsregister bevat de in lid 1, onder 
b) en c), en lid 2 bedoelde gegevens alsook 
de volgende in lid 1, onder a), bedoelde 
gegevens: achternaam (familienaam); 
voornaam(-namen); geboortedatum; 
geboorteplaats (gemeente en land); 
nationaliteit(en); geslacht; indien van 
toepassing vorige namen, indien 
beschikbaar pseudoniemen en/of 
bijnamen, soort en nummer van het 
reisdocument/de reisdocumenten van de 
persoon, de naam van de autoriteit van 
afgifte alsook, in de in lid 1, onder c), 
bedoelde gevallen, de code van de lidstaat 
van veroordeling. De overige ECRIS-TCN-
gegevens worden opgeslagen in het 
centrale ECRIS-TCN-systeem.”;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
6 bis. Wanneer de automatische 
verwerking als bedoeld in artikel 11 van 
Verordening (EU) 2018/1240 treffers 
oplevert, zijn markeringen en de code van 
de lidstaat of lidstaten van veroordeling 
als bedoeld in lid 1, onder c), van dit 
artikel uitsluitend toegankelijk en 
raadpleegbaar voor het centrale Etias-
systeem voor verificaties uit hoofde van 
artikel 7 bis van deze verordening juncto 
artikel 20, lid 2, onder n), van 
Verordening (EU) 2018/1240.
Onverminderd de eerste alinea zijn 
markeringen en de code van de lidstaat of 
lidstaten van veroordeling als bedoeld in 
lid 1, onder c), niet zichtbaar voor andere 
autoriteiten dan de centrale autoriteit van 
de lidstaat van veroordeling die het 
gemarkeerde bestand heeft gecreëerd.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) in artikel 7 wordt lid 5 vervangen 
door:

(5) in artikel 7 wordt lid 7 vervangen 
door:

“5. In het geval van een treffer 
verstrekt het centrale systeem [of het 
gemeenschappelijke identiteitsregister] de 
bevoegde autoriteit automatisch informatie 
over de lidstaten die over 
strafregistergegevens van een onderdaan 
van een derde land beschikken, alsmede de 
in artikel 5, lid 1, bedoelde bijbehorende 
referentienummers en alle 

“7. In het geval van een treffer 
verstrekt het centrale systeem of het 
gemeenschappelijke identiteitsregister de 
bevoegde autoriteit automatisch informatie 
over de lidstaten die over 
strafregistergegevens van een onderdaan 
van een derde land beschikken, alsmede de 
bijbehorende referentienummers en alle 
overeenkomstige identiteitsgegevens. Deze 
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overeenkomstige identiteitsgegevens. Deze 
identiteitsgegevens worden uitsluitend 
gebruikt ter verificatie van de identiteit van 
de betrokken onderdaan van een derde 
land. Het resultaat van een zoekopdracht in 
het centrale systeem mag alleen worden 
gebruikt ten behoeve van een verzoek 
krachtens artikel 6 van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ, een verzoek als bedoeld in 
artikel 16, lid 4, van deze verordening, of 
ten behoeve van grensbeheer [en het 
vergemakkelijken en bevorderen van de 
correcte identificatie van in het ECRIS-
TCN-systeem geregistreerde personen].”;

identiteitsgegevens worden uitsluitend 
gebruikt ter verificatie van de identiteit van 
de betrokken onderdaan van een derde 
land. Het resultaat van een zoekopdracht in 
het centrale systeem mag alleen worden 
gebruikt ten behoeve van een verzoek 
krachtens artikel 6 van Kaderbesluit 
2009/315/JBZ, een verzoek als bedoeld in 
artikel 17, lid 3, van deze verordening, of 
ten behoeve van het vergemakkelijken en 
bevorderen van de correcte identificatie 
van personen en ten behoeve van de 
ondersteuning van de in Verordening 
(EU) 2018/1240 vermelde doelstelling om 
na te gaan of de aanwezigheid van Etias-
aanvragers op het grondgebied van de 
lidstaten veiligheidsrisico’s met zich 
meebrengt.”;

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 7 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van ECRIS-
TCN-gegevens in het [gemeenschappelijke 
identiteitsregister]. Zij heeft echter alleen 
toegang tot gegevensbestanden die 
overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), 
van deze verordening zijn gemarkeerd.

1. De centrale Etias-eenheid 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 heeft voor het vervullen 
van de taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van ECRIS-
TCN-gegevens in het gemeenschappelijke 
identiteitsregister. Zij heeft echter alleen 
toegang tot gegevensbestanden die 
overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), 
van deze verordening zijn gemarkeerd.

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 7 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het [gemeenschappelijke 
identiteitsregister] wordt gekoppeld aan het 
in artikel 11 van Verordening (EU) 
2018/1240 bedoelde instrument teneinde 
de in dat artikel bedoelde automatische 
verwerking mogelijk te maken.

2. Het gemeenschappelijk 
identiteitsregister wordt gekoppeld aan het 
ESP teneinde de in artikel 11 van 
Verordening (EU) 2018/1240 bedoelde 
automatische verwerking mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 7 bis – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verrichten van de verificaties 
bedoeld in artikel 20, lid 2, onder n), van 
Verordening (EU) 2018/1240 maakt het 
centrale Etias-systeem gebruik van het in 
artikel 11 van Verordening (EU) 
2018/1240 bedoelde instrument om de 
gegevens in Etias te vergelijken met de uit 
hoofde van artikel 5, lid 1, onder c), van 
deze verordening gemarkeerde gegevens in 
het ECRIS-TCN [in het 
gemeenschappelijke identiteitsregister], 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van 
Verordening 2018/1240 en met 
gebruikmaking van de concordantietabel in 
bijlage II.”;

Voor het verrichten van de verificaties 
bedoeld in artikel 20, lid 2, onder n), van 
Verordening (EU) 2018/1240 maakt het 
centrale Etias-systeem gebruik van het 
ESP om de gegevens in Etias te 
vergelijken met de uit hoofde van artikel 5, 
lid 1, onder c), van deze verordening 
gemarkeerde gegevens in het ECRIS-TCN 
[in het gemeenschappelijke 
identiteitsregister], overeenkomstig artikel 
11, lid 8, van Verordening 2018/1240 en 
met gebruikmaking van de 
concordantietabel in bijlage II.”;

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“2. Na het verstrijken van de in lid 1 
bedoelde bewaringstermijn wist de centrale 
autoriteit van de lidstaat van veroordeling 
het gegevensbestand, met inbegrip van 
vingerafdrukken, gezichtsopnames, of 
markeringen als bedoeld in artikel 5, lid 1, 
onder c), uit het centrale systeem [en het 
gemeenschappelijke identiteitsregister]. In 
de gevallen waarin de gegevens met 
betrekking tot een terroristisch misdrijf of 
een andere vorm van een ernstig strafbaar 
feit als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder c), 
uit het nationaal strafregister worden 
gewist, maar informatie over andere 
veroordelingen van dezelfde persoon 
bewaard blijven, wordt alleen de in artikel 
5, lid 1, onder c), bedoelde markering uit 
het gegevensbestand gewist. Dit wissen 
geschiedt zo mogelijk automatisch en in 
ieder geval niet later dan één maand na het 
verstrijken van de bewaringstermijn.”;

“2. Na het verstrijken van de in lid 1 
bedoelde bewaringstermijn wist de centrale 
autoriteit van de lidstaat van veroordeling 
het gegevensbestand, met inbegrip van 
vingerafdrukken, gezichtsopnames, of 
markeringen als bedoeld in artikel 5, lid 1, 
onder c), uit het centrale systeem en het 
gemeenschappelijke identiteitsregister. In 
de gevallen waarin de gegevens met 
betrekking tot een terroristisch misdrijf of 
een andere vorm van een ernstig strafbaar 
feit als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder c), 
uit het nationaal strafregister worden 
gewist, maar informatie over andere 
veroordelingen van dezelfde persoon 
bewaard blijven, wordt alleen de in artikel 
5, lid 1, onder c), bedoelde markering uit 
het gegevensbestand gewist. Dit wissen 
geschiedt zo mogelijk automatisch en in 
ieder geval niet later dan één maand na het 
verstrijken van de bewaringstermijn.”;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In artikel 22 wordt lid 1 vervangen 
door:

(8) In artikel 24 wordt lid 1 vervangen 
door:

“1. De gegevens in het centrale 
systeem [en het gemeenschappelijke 
identiteitsregister] worden uitsluitend 

“1. De gegevens in het centrale 
systeem en het gemeenschappelijke 
identiteitsregister worden uitsluitend 
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verwerkt ten behoeve van de vaststelling 
welke lidstaten over strafregistergegevens 
van onderdanen van derde landen 
beschikken alsook ten behoeve van 
grensbeheer [en het vergemakkelijken en 
bevorderen van de correcte identificatie 
van in het ECRIS-TCN-systeem 
geregistreerde personen].”;

verwerkt ten behoeve van de vaststelling 
welke lidstaten over strafregistergegevens 
van onderdanen van derde landen 
beschikken alsook ten behoeve van het 
vergemakkelijken en bevorderen van de 
correcte identificatie van personen en ten 
behoeve van de ondersteuning van de in 
Verordening (EU) 2018/1240 vermelde 
doelstelling om na te gaan of de 
aanwezigheid van Etias-aanvragers op het 
grondgebied van de lidstaten 
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.”;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 30 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) in artikel 30, lid 4, wordt de tweede 
alinea vervangen door:

(9) in artikel 32, lid 3, wordt de tweede 
alinea vervangen door:

“Elke maand verstrekt eu-LISA de 
Commissie statistieken in verband met de 
registratie, opslag en uitwisseling van 
informatie die via het ECRIS-TCN-
systeem en de ECRIS-referentie-
implementatie uit strafregisters is 
verkregen, onder meer met betrekking tot 
de gegevensbestanden die overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, onder c), zijn gemarkeerd, 
zonder dat daarbij personen kunnen 
worden geïdentificeerd.”

“Elke maand verstrekt eu-LISA de 
Commissie statistieken in verband met de 
registratie, opslag en uitwisseling van 
informatie die via het ECRIS-TCN-
systeem en de ECRIS-referentie-
implementatie uit strafregisters is 
verkregen, onder meer met betrekking tot 
de gegevensbestanden die overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, onder c), zijn gemarkeerd. 
Eu-Lisa waarborgt dat het niet mogelijk is 
om personen op basis van die statistieken 
te identificeren. Wanneer de Commissie 
daarom verzoekt, verstrekt eu-LISA haar 
statistieken over specifieke aspecten van 
de tenuitvoerlegging van deze 
verordening.”

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 29 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bijhouden van logbestanden ten 
behoeve van Etias

Het bijhouden van logbestanden met het 
oog op de interoperabiliteit met Etias

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 29 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de raadplegingen bedoeld in artikel 7 
bis van deze verordening wordt per 
ECRIS-TCN-
gegevensverwerkingsverrichting in [het 
gemeenschappelijke identiteitsregister] en 
Etias een logbestand bijgehouden 
overeenkomstig artikel 69 van Verordening 
(EU) 2018/1240.”;

Voor de raadplegingen bedoeld in artikel 7 
bis van deze verordening wordt per 
ECRIS-TCN-
gegevensverwerkingsverrichting in het 
gemeenschappelijke identiteitsregister en 
Etias een logbestand bijgehouden 
overeenkomstig artikel 69 van Verordening 
(EU) 2018/1240.”;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2019/816
Artikel 36 – lid 10 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 36, lid 10, wordt 
de volgende letter a bis) toegevoegd:
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a bis) de mate waarin, op basis van 
relevante statistische gegevens en verdere 
informatie van de lidstaten, de bevraging 
van Ecris-TNC door het Etias-systeem 
heeft bijgedragen aan de ondersteuning 
van de in Verordening (EU) 2018/1240 
vermelde doelstelling om na te gaan of de 
aanwezigheid van Etias-aanvragers op het 
grondgebied van de lidstaten 
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2019/816
Bijlage II – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

De door het centrale Etias-systeem 
verzonden gegevens bedoeld in artikel 
17, lid 2, van Verordening 2018/1240

De met de in artikel 5, lid 1, van deze 
verordening bedoelde gegevens 
corresponderende ECRIS-TCN-gegevens 
waaraan de Etias-gegevens dienen te worden 
getoetst

achternaam (familienaam) achternaam (familienaam)

achternaam bij geboorte vorige namen

voornaam(-namen) voornaam/-namen

andere namen (alias(sen), 
artiestennaam(-namen), roepnaam(-
namen))

pseudoniemen en/of bijnamen

geboortedatum geboortedatum

geboorteplaats geboorteplaats (gemeente en land)

geboorteland geboorteplaats (gemeente en land)

geslacht geslacht

huidige nationaliteit nationaliteit(en)

overige nationaliteiten indien van 
toepassing

nationaliteit(en)

soort reisdocument soort reisdocument/ reisdocumenten van de 
persoon
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nummer van het reisdocument nummer reisdocument/ reisdocumenten van 
de persoon

land van afgifte van het reisdocument de naam van de autoriteit van afgifte

Amendement

De door het centrale Etias-systeem 
verzonden gegevens bedoeld in artikel 
17, lid 2, van Verordening 2018/1240

De met de in artikel 5, lid 1, van deze 
verordening bedoelde gegevens 
corresponderende ECRIS-TCN-gegevens in 
het gemeenschappelijke identiteitsregister 
waaraan de Etias-gegevens dienen te worden 
getoetst

achternaam (familienaam) achternaam (familienaam)

achternaam bij geboorte vorige namen

voornaam(-namen) voornaam/-namen

andere namen (alias(sen), 
artiestennaam(-namen), roepnaam(-
namen))

pseudoniemen en/of bijnamen

geboortedatum geboortedatum

geboorteplaats geboorteplaats (gemeente en land)

geboorteland geboorteplaats (gemeente en land)

geslacht geslacht

huidige nationaliteit nationaliteit(en)

overige nationaliteiten indien van 
toepassing

nationaliteit(en)

soort reisdocument soort reisdocument/ reisdocumenten van de 
persoon

nummer van het reisdocument nummer reisdocument/ reisdocumenten van 
de persoon

land van afgifte van het reisdocument de naam van de autoriteit van afgifte

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Wijzigingen van Verordening (EU) 
2019/818 (Interoperabiliteit Politie)

Verordening (EU) 2019/818 wordt als 
volgt gewijzigd:
(1) in artikel 18 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
“1 bis. Voor de toepassing van artikel 20 
van Verordening (EU) 2018/1240 worden 
in het CIR ook, logisch gescheiden van de 
gegevens als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, de in artikel 5, lid 1, onder c), van 
Verordening (EU) 2019/816 bedoelde 
gegevens opgeslagen. De in artikel 5, lid 
1, onder c), van Verordening (EU) 
2019/816 bedoelde gegevens zijn slechts 
toegankelijk op de in artikel 5, lid 6 bis, 
van die verordening bedoelde wijze.”
(2) In artikel 68, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
“1 bis. Onverminderd lid 1 wordt, voor de 
doelen van de geautomatiseerde 
verwerking van de artikelen 20 en 23, 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), artikel 
41 en artikel 54, lid 1, onder b), van 
Verordening (EU) 2018/1240, het ESP, 
beperkt tot die doelstellingen, in gebruik 
genomen als aan de voorwaarden van 
artikel 88 van Verordening (EU) 
2018/1240 is voldaan.”

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing vanaf de 
overeenkomstig artikel 96, tweede alinea, 
van Verordening (EU) 2018/1240 
vastgestelde datum.

Schrappen

Or. en
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TOELICHTING

Doelstellingen en inhoud van het voorstel

Na de vaststelling in september 2018 door de Raad en het Europees Parlement van twee 
wetgevingshandelingen betreffende Etias - een verordening tot oprichting van een Europees 
reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias)1 en een wijziging van de Europol-verordening met 
het oog op de oprichting van Etias2 - presenteerde de Commissie haar voorstellen voor de 
zogeheten “ETIAS consequential amendments”, d.w.z. voorstellen voor wijzigingen van Etias.

Artikel 11, lid 2, van de Etias-verordening bepaalt in dit verband het volgende: “De wijzigingen 
van de wetgevingshandelingen tot instelling van EU-informatiesystemen die noodzakelijk zijn 
om tussen deze informatiesystemen en Etias interoperabiliteit tot stand te brengen en de 
aanvulling van deze verordening met dienovereenkomstige bepalingen zijn het onderwerp van 
een afzonderlijk wetgevingsinstrument”. Op basis hiervan diende de Commissie op 7 januari 
2019 twee afzonderlijke voorstellen in voor dergelijke wijzigingen. De voorstellen strekten 
ertoe de technische wijzigingen te formuleren die nodig zijn om het Etias-systeem te 
vervolledigen via een wijziging van de rechtshandelingen inzake de EU-
informatietechnologiesystemen die Etias doorzoekt, bevatten de daarmee samenhangende 
bepalingen en wijzigen de Etias-verordening dienovereenkomstig (2019/0001 (COD) en 
2019/0002 (COD)).

Daarnaast dient Etias overeenkomstig de mededeling van de Commissie van april 2016, getiteld 
“Krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid” te worden gebaseerd 
op hergebruik van voor het EES ontwikkelde hardware- en softwarecomponenten. Dit is ook 
de aanpak die wordt gevolgd in de wetgevingsvoorstellen inzake de interoperabiliteit van 
informatiesystemen. De technische ontwikkeling van het gemeenschappelijk identiteitsregister 
en het Europees zoekportaal zoals voorzien in de wetgevingsvoorstellen inzake de 
interoperabiliteit van informatiesystemen, dient te worden gebaseerd op de componenten van 
EES/Etias. De voorstellen omvatten derhalve wijzigingen van de Etias-verordening om 
duidelijk te maken dat het centrale Etias-systeem op de hardware- en softwarecomponenten van 
het centrale EES-systeem voortbouwt teneinde een gedeeld identiteitsregister tot stand te 
brengen voor de opslag van de alfanumerieke identiteitsgegevens van zowel Etias-aanvragers 
als in het EES geregistreerde onderdanen van derde landen.

Procedure
De voorstellen van de Commissie gingen niet vergezeld van effectbeoordelingen. Met het oog 
op de opstelling van dit ontwerpverslag en om de voorstellen van de Commissie goed te kunnen 
beoordelen hebben de coördinatoren van de politieke fracties besloten om te verzoeken om de 
opstelling van een alternatieve effectbeoordeling door de Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement (EPRS). Deze alternatieve effectbeoordeling werd in december 2019 voltooid en aan 

1 Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van 
een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 
nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226 (PB L 236 van 
19.9.2018, blz. 1).

2 Verordening (EU) 2018/1241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot wijziging van 
Verordening (EU) 2016/794 met het oog op de oprichting van een Europees reisinformatie- en -
autorisatiesysteem (Etias) (PB L 236 van 19.9.2018, blz. 72).
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de Commissie LIBE gepresenteerd. 

De rapporteur benadrukt dat het belangrijk is dat er effectbeoordelingen worden uitgevoerd 
omdat daarmee nieuwe wetgevingsvoorstellen zorgvuldig kunnen worden beoordeeld en naar 
behoren kunnen worden geanalyseerd, hetgeen van belang is omdat daarmee een bijdrage wordt 
geleverd aan de kwaliteit van de wetgeving.

Daarnaast is, ter aanvulling van de beschikbare informatie, om advies gevraagd aan het Bureau 
van de Europese Unie voor de grondrechten, de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en het Europees Comité voor gegevensbescherming.  

Standpunt van de rapporteur
De rapporteur is in zijn algemeenheid ingenomen met de voorstellen voor wijzigingen van het 
EU-systeem voor reisinformatie en -autorisatie. Hij is echter van mening dat er met betrekking 
tot enkele van de gewijzigde artikelen nog ruimte is voor verbetering en volgt daarbij de 
aanbevelingen van de alternatieve effectbeoordeling die is uitgevoerd door de EPRS. 

Hij steunt de grondgedachte en de belangrijkste elementen van de voorstellen van de 
Commissie en beseft dat de voorstellen voortvloeien uit en het gevolg zijn van de wettelijke 
verplichting die is neergelegd in de bepalingen van Verordening 2018/1240 (Etias-
verordening), die door de medewetgevers is overeengekomen. De automatische verificaties die 
op grond van de Etias-verordening moeten worden uitgevoerd, kunnen alleen maar worden 
uitgevoerd als het centrale Etias-systeem kan communiceren met andere EU-
informatiesystemen. De voorstellen bevatten de technische elementen die nodig zijn om 
persoonsgegevens in de verschillende toepassingen te vergelijken met de gegevens in notities, 
dossiers of signaleringen in EU-informatiesystemen en -databanken in het licht van de 
interoperabiliteit van de informatiesystemen voor veiligheid, grensbeheer en migratiebeheer.

Omdat de voorstellen van de Commissie werden ingediend op 7 januari 2019, voordat de 
interinstitutionele onderhandelingen over de interoperabiliteitsvoorstellen en het Ecris-TCN-
voorstel waren afgerond, moeten de voorstellen van de Commissie in overeenstemming worden 
gebracht met de akkoorden die inmiddels met betrekking tot die dossiers zijn bereikt. 

In overeenstemming met de aanbevelingen in de alternatieve effectbeoordeling die werd 
opgesteld door de EPRS, zijn er verdere verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de 
procedure inzake markeringen van onderdanen van derde landen die veroordeeld zijn voor een 
terroristisch misdrijf of een ander ernstig strafbaar feit. Daarnaast zijn de bepalingen inzake 
monitoring en statistieken aldus versterkt dat de Commissie voortaan verplicht is om de 
bevraging van het Ecris-TCN-systeem door het Etias-systeem op gezette tijden te evalueren en 
het Europees Parlement en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te 
informeren. Ten slotte zij opgemerkt dat de rapporteur het niet passend vindt dat door middel 
van een uitvoeringshandeling wordt vastgelegd wanneer er sprake is van gedeeltelijke 
overeenstemming tussen gegevens in EU-informatiesystemen. Gelet op de potentieel 
significante gevolgen voor het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 
bescherming van persoonsgegevens is het passender om dat door middel van de vaststelling 
van een gedelegeerde handeling te doen. Op die manier kan het Europees Parlement naar 
behoren controle uitoefenen en wordt aangesloten bij gelijksoortige bepalingen in de 
interoperabiliteitsverordeningen.      

Ter afronding zij opgemerkt dat de rapporteur van oordeel is dat bevraging van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) inzake signalering van onderdanen van derde landen jegens 
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wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd ook een toegevoegde waarde heeft.  Het bevragen van 
het SIS voor deze soort signalering in een vroeg stadium, voordat de onderdaan van een derde 
land zich aan de grens van een lidstaat meldt, zal ten voordele zijn van zowel de lidstaat als de 
onderdaan van een derde land.


