
PR\1210350LT.docx PE655.702v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2019/0002(COD)

2.9.2020

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo 
tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1240, 
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 2017/2226 ir Reglamentas 
(ES) 2018/1861
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Jeroen Lenaers



PE655.702v01-00 2/33 PR\1210350LT.docx

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas tekstas 
žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1240, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas 
(ES) 2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0004),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
77 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktus, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C8-0024/2019),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A9-0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO, kuriuo nustatomos 
prieigos prie kitų ES informacinių sistemų 
ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš 

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO, kuriuo nustatomos 
prieigos prie kitų ES informacinių sistemų 
ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš 
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dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1240, Reglamentas (EB) 
Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 
2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861

dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1240, Reglamentas (EB) 
Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 
2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/817 ir 
Reglamentas (ES) 2019/817

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Europos paieškos portalas (EPP), 
įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2019/8171a, leis, pateikus 
vieną užklausą, ETIAS saugomus 
duomenis palyginti su visose kitose ES 
informacinėse sistemose saugomais 
duomenimis;
______________
1a. 2019 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/817 dėl ES informacinių sistemų 
sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos 
sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 767/2008, 
(ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, 
(ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir 
(ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 
2004/512/EB ir 2008/633/TVR (OL L 135, 
2019 5 22, p. 27).

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2018/1240
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Įterpiama nauja konstatuojamoji 
dalis 24a:
(24a) kad būtų galima palyginti asmens 
duomenis, esančius prašymuose dėl 
kelionės leidimų, kaip nurodyta 
Reglamente (ES) 2018/1240, su 
duomenimis įraše, byloje arba perspėjime, 
užregistruotuose ES informacinėje 
sistemoje ar duomenų bazėje, Europolo 
duomenyse ar Interpolo duomenų bazėse, 
ir nustatyti, ar tie duomenys yra tikslus ir 
patikimi, būtina užtikrinti, kad duomenys, 
naudojami ETIAS ir dėl kurių pateikiama 
užklausa ETIAS, būtų tikslūs, nepasenę ir 
kokybiški. Europos Sąjungos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūra (eu-LISA), laikydamasi 
Reglamentu (ES) 2019/817 jai nustatytų 
prievolių, atlieka svarbų vaidmenį stebint 
duomenų kokybę ir rengiant reguliarias 
duomenų analizės ataskaitas, kad 
duomenis pateikusi valstybė narė galėtų 
ištaisyti tuos duomenis ir imtis visų kitų 
reikalingų taisomųjų veiksmų. Komisija 
turėtų įvertinti reguliarias duomenų 
kokybės ataskaitas, kurias eu-LISA teikia 
pagal Reglamentą (ES) 2019/817, ir, 
prireikus, pateikti rekomendacijas 
valstybėms narėms;

Or. en
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Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2018/1240
4 straipsnio e a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(1a) 4 straipsnio 1 dalies e punktas 
pakeičiamas taip:

„e) remia SIS tikslus, susijusius su 
perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, 
kuriems taikomas draudimas atvykti ir būti, 
apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti 
perdavimo tikslais arba ekstradicijos 
tikslais, apie dingusius asmenis, apie 
asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti 
teisminiam procesui, ir apie asmenis dėl 
atsargių patikrinimų arba specialių 
patikrinimų;“

„e) remia SIS tikslus, susijusius su 
perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, 
kuriems taikomas draudimas atvykti ir būti, 
apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti 
perdavimo tikslais arba ekstradicijos 
tikslais, apie dingusius asmenis, apie 
asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti 
teisminiam procesui, apie asmenis, dėl 
kurių vykdomi atsargūs patikrinimas arba 
specialūs patikrinimai, ir perspėjimai dėl 
trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių priimtas 
sprendimas grąžinti;“

Or. en



PE655.702v01-00 10/33 PR\1210350LT.docx

LT

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Visų pirma, ETIAS centrinė sistema 
grindžiama AIS centrinės sistemos 
aparatinės ir programinės įrangos 
komponentais, siekiant sukurti bendrai 
naudojamą tapatybės duomenų saugyklą, 
kurioje būtų saugomi tiek prašymą ETIAS 
teikiančių asmenų, tiek trečiųjų šalių 
piliečių, užregistruotų AIS, raidiniai 
skaitmeniniai tapatybės duomenys. Bendrai 
naudojamoje tapatybės duomenų 
saugykloje saugomi prašymą ETIAS 
pateikusių asmenų raidiniai skaitmeniniai 
tapatybės duomenys įtraukiami į ETIAS 
centrinę sistemą. [Ši bendrai naudojama 
tapatybės duomenų saugykla yra 
Sąveikumo reglamentu sukurtos bendros 
tapatybės duomenų saugyklos (bendros 
TDS) įdiegimo pagrindas.]

„Visų pirma, ETIAS centrinė sistema 
grindžiama AIS centrinės sistemos 
aparatinės ir programinės įrangos 
komponentais, siekiant sukurti bendrai 
naudojamą tapatybės duomenų saugyklą, 
kurioje būtų saugomi tiek prašymą ETIAS 
teikiančių asmenų, tiek trečiųjų šalių 
piliečių, užregistruotų AIS, raidiniai 
skaitmeniniai tapatybės duomenys. Bendrai 
naudojamoje tapatybės duomenų 
saugykloje saugomi prašymą ETIAS 
pateikusių asmenų raidiniai skaitmeniniai 
tapatybės duomenys įtraukiami į ETIAS 
centrinę sistemą. [Ši bendrai naudojama 
tapatybės duomenų saugykla yra pagal 
Reglamento (ES) 2019/817 17 straipsnį 
sukurtos bendros tapatybės duomenų 
saugyklos (bendros TDS) įdiegimo 
pagrindas.]

Or. en

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai nedaro poveikio logiškai atskirtų AIS ir 
ETIAS duomenų saugojimui ir prieigos 
prie jų teisei, kaip apibrėžta atitinkamų 
informacinių sistemų sukūrimo 
reglamentuose.“;

Tai nedaro poveikio logiškai atskirtų AIS ir 
ETIAS duomenų saugojimui ir prieigos 
prie jų teisei, kaip apibrėžta atitinkamų 
informacinių sistemų sukūrimo 
reglamentuose, vadovaujantis Reglamento 
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(ES) 2019/817 18 straipsniu.“;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis 4 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąveikumas grindžiamas EPP nuo tada, 
kai tik jis pradeda veikti, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) 2019/817 72 straipsnio 
1a dalyje, tam, kad būtų galima 
automatizuotai tvarkyti duomenis, kaip 
nurodyta šio reglamento 20 straipsnyje, 
23 straipsnyje, 24 straipsnio 6 dalies 
c punkto ii papunktyje, 41 straipsnyje ir 
54 straipsnio 1 dalies b punkte.

Or. en

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kad būtų galima atlikti 
20 straipsnio 2 dalies c punkte ir m punkto 
ii papunktyje bei o punkte ir 23 straipsnyje 
nurodytus patikrinimus, atliekamas 
11 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
automatizuotas tvarkymas, kuris sudaro 
sąlygas ETIAS centrinei sistemai teikti 
užklausą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2018/18611a (patikrinimas 
kertant sieną) ir reglamentu (ES) 
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k punktuose nurodytų duomenų: 2018/18601b (grąžinimas) sukurtai SIS dėl 
tokių 17 straipsnio 2 dalies a–d ir 
k punktuose nurodytų duomenų:

________________
1a. 2018 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1861 dėl Šengeno informacinės 
sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir 
naudojimo patikrinimams kertant sieną, 
kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl 
Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš 
dalies keičiamas bei panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 
(OL L 312, 2018 12 7, p. 14).
1b. 2018 m. lapkričio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1860 dėl Šengeno informacinės 
sistemos naudojimo neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių grąžinimui 
(OL L 312, 2018 12 7, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kad būtų galima atlikti 
20 straipsnio 2 dalies n punkte nurodytus 
patikrinimus, atliekamas 11 straipsnio 
1 dalyje nurodytas automatizuotas 
tvarkymas, kuris sudaro sąlygas ETIAS 
centrinei sistemai teikti užklausą 
[Reglamentu (ES) 2018/XXX] [bendroje 
TDS] sukurtai ECRIS-TCN dėl tokių 
17 straipsnio 2 dalies a–d punktuose 
nurodytų duomenų:

6. Kad būtų galima atlikti 
20 straipsnio 2 dalies n punkte nurodytus 
patikrinimus, atliekamas 11 straipsnio 
1 dalyje nurodytas automatizuotas 
tvarkymas, kuris sudaro sąlygas ETIAS 
centrinei sistemai teikti užklausą 
Reglamentu (ES) 2019/818 sukurtai 
ECRIS-TCN dėl tokių 17 straipsnio 
2 dalies a–d punktuose nurodytų duomenų:

Or. en
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) gimimo šalies;

Or. en

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
11 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

9. Atitiktis nustatoma, jeigu visi arba 
tam tikri užklausai naudoti ETIAS prašymo 
bylos duomenys visiškai arba iš dalies 
atitinka duomenis, esančius kitų ES 
informacinių sistemų, kurioms buvo 
pateikta užklausa, įraše, perspėjime arba 
byloje. Komisija pagal 89 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžia 
dalinę atitiktį, įskaitant tikimybės dydį.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2018/1240
20 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

6a) 20 straipsnio 2 dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:

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

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

Or. en

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punkto a a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2018/1240
23 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiamas šis punktas:
„ca) perspėjimas apie trečiųjų šalių 
piliečius, dėl kurių priimtas sprendimas 
grąžinti“;

Or. en

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Reglamento (ES) 2018/1860 
(grąžinimas) 4 straipsniui;

Or. en

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jei gaunama atitiktis atlikus 
20 straipsnio 2 dalies n punkte nurodytą 
patikrinimą, tinkamai įgalioti ETIAS 
nacionalinių padalinių darbuotojai, 
laikydamiesi nacionalinės teisės, taip pat 
turi prieigą prie savo atitinkamų valstybių 
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nusikaltimą arba kitą sunkią nusikalstamą 
veiką.

narių nacionalinių nuosprendžių registrų, 
kad 1 dalyje nurodytais tikslais gautų 
informacijos apie trečiųjų šalių piliečius ir 
asmenis be pilietybės, nuteistus už 
teroristinį nusikaltimą arba bet kokią kitą 
nusikalstamą veiką, nurodytą šio 
reglamento priede.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2018/1240
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) 26 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
3a. Kai atliekant automatizuotą 
tvarkymą pagal 20 straipsnio 2 dalį 
pranešama apie atitiktį ir nustatoma, kad 
dėl prašytojo į SIS įvestas perspėjimas 
kartu su sprendimu uždrausti atvykti, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) 2018/1860 
4 straipsnio 1 dalies z punkte, ETIAS 
nacionalinis padalinys apie tai praneša 
sprendimus priėmusiai valstybei narei, o 
sprendimus priėmusi valstybė narė vykdo 
procedūrą, išdėstytą Reglamento (ES) 
2018/1860 8 straipsnio a dalies a punkte. 
Įvykdžius šią procedūrą vėl atliekamas 
automatizuotas tvarkymas, siekiant iš 
naujo išnagrinėti prašymo byloje.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1240
88 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„a) įsigaliojo reikiami teisės aktų, 
kuriais sukuriamos 11 straipsnyje 
nurodytos ES informacinės sistemos, su 
kuriomis turi būti užtikrintas ETIAS 
informacinės sistemos sąveikumas, kaip 
nustatyta šio reglamento 11 straipsnyje, 
pakeitimai, išskyrus naujos redakcijos 
EURODAC reglamentą;“

„(a) įsigaliojo reikiami teisės aktų, 
kuriais sukuriamos 11 straipsnyje nurodytų 
ES informacinių sistemų, su kuriomis turi 
būti užtikrintas ETIAS informacinės 
sistemos sąveikumas, kaip nustatyta šio 
reglamento 11 straipsnyje, pakeitimai, 
išskyrus naujos redakcijos Reglamentą 
(ES) Nr. 603/2013 (EURODAC);“

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2018/1240
89 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(13a) 89 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:
a) 2 dalis pakeičiama taip:

2. 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 
3, 5 ir 6 dalyse, 18 straipsnio 4 dalyje, 
27 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnyje, 
33 straipsnio 2 dalyje, 36 straipsnio 
4 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 
54 straipsnio 2 dalyje, 83 straipsnio 1 ir 
3 dalyse bei 85 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 9 d. Likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

„2. 6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 
9 dalyje, 17 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse, 
18 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 
3 dalyje, 31 straipsnyje, 33 straipsnio 
2 dalyje, 36 straipsnio 4 dalyje, 
39 straipsnio 2 dalyje, 54 straipsnio 
2 dalyje, 83 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 
85 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
2018 m. spalio 9 d. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
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mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno 
laikotarpio pabaigos.“;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 a punkto (naujo) b papunktis
Reglamentas (ES) 2018/1240
89 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 a punkto (naujo) c papunktis
Reglamentas (ES) 2018/1240
89 straipsnio 6 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2018/1240
92 straipsnio 5 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) Į 92 straipsnio 5 dalį įterpiamas šis 
punktas:
-a) užklausų teikimą ECRIS-TCN per 
ETIAS;

Or. en
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Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Prieigą prie VIS duomenų turi tik 
tinkamai įgalioti kiekvienos valstybės 
narės institucijų darbuotojai, įskaitant 
tinkamai įgaliotus ETIAS nacionalinių 
padalinių darbuotojus, paskirtus pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2018/1240 8 straipsnį*, turinčių 
kompetencijos įgyvendinti 15–
22 straipsniuose nustatytus tikslus, ir 
tinkamai įgalioti kiekvienos valstybės 
narės nacionalinių institucijų bei ES 
įstaigų, turinčių kompetencijos įgyvendinti 
[Reglamento 2018/xx dėl sąveikumo 20 ir 
21 straipsniuose] nustatytus tikslus; šios 
prieigos apimtis yra tik tokia, kokia yra 
būtina užduotims atlikti siekiant tų tikslų, ir 
turėtų būti proporcinga siekiamiems 
tikslams.“;

„2. Prieigą prie VIS duomenų turi tik 
tinkamai įgalioti ETIAS centrinio 
padalinio darbuotojai ir tinkamai įgalioti 
kiekvienos valstybės narės institucijų 
darbuotojai, įskaitant tinkamai įgaliotus 
ETIAS nacionalinių padalinių darbuotojus, 
paskirtus pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 
8 straipsnį*, turinčius kompetencijos 
įgyvendinti 15–22 straipsniuose nustatytus 
tikslus, ir tinkamai įgalioti kiekvienos 
valstybės narės nacionalinių institucijų ir 
Sąjungos organų, įstaigų ir tarnybų, 
turinčių kompetencijos įgyvendinti 
Reglamento (ES) 2019/817 dėl sąveikumo 
20 ir 21 straipsniuose nustatytus tikslus, 
darbuotojai; šios prieigos apimtis yra tik 
tokia, kokia yra būtina užduotims atlikti 
siekiant tų tikslų, ir turėtų būti proporcinga 
siekiamiems tikslams.“;

Or. en

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nedarant poveikio Reglamento 
(ES) 2018/1240 24 straipsniui, jeigu 
ETIAS centriniam padaliniui atlikus 
patikrinimą patvirtinama, kad ETIAS 
prašymo byloje užregistruoti duomenys 
atitinka AIS duomenis, arba jeigu lieka 
abejonių, taikoma Reglamento (ES) 
2018/1240 26 straipsnyje nustatyta 
procedūra.

2. Jeigu ETIAS centriniam 
padaliniui pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 22 straipsnį atlikus patikrinimą 
patvirtinama, kad ETIAS prašymo byloje 
užregistruoti duomenys atitinka VIS 
duomenis, arba jeigu lieka abejonių, 
taikoma Reglamento (ES) 2018/1240 
26 straipsnyje nustatyta procedūra.
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Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ETIAS nacionaliniai padaliniai 
susipažįsta su VIS duomenimis naudodami 
tuos pačius raidinius skaitmeninius 
duomenis, kaip ir 18b straipsnio 2 dalyje 
nurodytam automatizuotam tvarkymui 
naudojamus duomenis.

1. ETIAS nacionaliniai padaliniai, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) 
2018/1240 8 straipsnio 1 dalyje, 
susipažįsta su VIS duomenimis naudodami 
tuos pačius raidinius skaitmeninius 
duomenis, kaip ir šio reglamento 18b 
straipsnio 2 dalyje nurodytam 
automatizuotam tvarkymui naudojamus 
duomenis.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2008
18d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. ETIAS nacionaliniai padaliniai turi 
prieigą prie VIS ir gali susipažinti su joje 
saugomais duomenimis tik skaitymo 
formatu, kad pagal to reglamento 
8 straipsnio 2 dalį išnagrinėtų prašymus dėl 
kelionės leidimo. ETIAS nacionaliniai 
padaliniai gali susipažinti su šio 
reglamento 9–14 straipsniuose nurodytais 
duomenimis.

Or. en
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Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrašų saugojimas Įrašų saugojimas sąveikumo su ETIAS 
tikslais

Or. en

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 6 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:
ka) padėti nustatyti nuo prekybos 
žmonėmis nukentėjusių nepilnamečių 
tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2226
8 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant automatizuotą procesą, naudojant 
Reglamento (ES) 2018/1240 6 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytą saugią ryšių 

Taikant automatizuotą procesą, naudojant 
Reglamento (ES) 2018/1240 6 straipsnio 
2 dalies d punkte nurodytą saugią ryšių 
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infrastruktūrą, sudaromos sąlygos AIS 
sukurti ar atnaujinti atvykimo / išvykimo 
įrašą arba atsisakymo leisti atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, kuriam 
netaikomas vizos reikalavimas, įrašą pagal 
šio reglamento 14 ir 17 straipsnius.

infrastruktūrą, sudaromos sąlygos AIS 
sukurti ar atnaujinti atvykimo / išvykimo 
įrašą arba atsisakymo leisti atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, kuriam 
netaikomas vizos reikalavimas, įrašą pagal 
šio reglamento 14, 17 ir 18 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2226
8a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2226
8a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2226
8b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nuo ETIAS veikimo pradžios, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2018/1240 
88 straipsnio 1 dalyje, AIS centrinė sistema 
sujungiama su EPP, kad būtų galima atlikti 
tame straipsnyje nurodytą automatizuotą 
tvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2226
8 b straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima atlikti Reglamento (ES) 
2018/1240 20 straipsnio 2 dalies g ir 
h punktuose nurodytus patikrinimus, 
ETIAS centrinėje sistemoje naudojama to 
reglamento 11 straipsnyje nurodyta 
priemonė, kad pagal to reglamento 
11 straipsnio 8 dalį ETIAS duomenis būtų 
galima palyginti su AIS duomenimis 
remiantis III priedo lentelėje pateiktais 
atitikmenimis.

Kad būtų galima atlikti Reglamento (ES) 
2018/1240 20 straipsnio 2 dalies g ir 
h punktuose nurodytus patikrinimus, 
ETIAS centrinėje sistemoje naudojamas 
EPP, kad pagal to reglamento 11 straipsnio 
8 dalį ETIAS duomenis būtų galima 
palyginti su AIS duomenimis remiantis 
III priedo lentelėje pateiktais 
atitikmenimis.

Or. en
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2226
25a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ETIAS centriniam padaliniui 
atlikus patikrinimą patvirtinama, kad 
ETIAS prašymo byloje užregistruoti 
duomenys atitinka AIS duomenis, arba 
jeigu lieka abejonių, taikoma Reglamento 
(ES) 2018/1240 26 straipsnyje nustatyta 
procedūra.

2. Jeigu ETIAS centriniam padaliniui 
pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
22 straipsnį atlikus patikrinimą 
patvirtinama, kad ETIAS prašymo byloje 
užregistruoti duomenys atitinka AIS 
duomenis, arba jeigu lieka abejonių, 
taikoma Reglamento (ES) 2018/1240 
26 straipsnyje nustatyta procedūra.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1861
18a straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrašų saugojimas sąveikumo su ETIAS 
tikslais pagal Reglamento (ES) 2018/1240 
11 straipsnį

Įrašų saugojimas sąveikumo su ETIAS 
tikslais

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1861
34 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„g) ETIAS nacionalinio padalinio „h) ETIAS nacionalinio padalinio 
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atliekamą ETIAS prašymų tvarkymą 
rankiniu būdu pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 8 straipsnį.“;

atliekamą ETIAS prašymų tvarkymą 
rankiniu būdu pagal Reglamento (ES) 
2018/1240 8 straipsnį.“;

Or. en

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1861
36a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nedarant poveikio Reglamento 
(ES) 2018/1240 24 straipsniui, jeigu 
ETIAS centriniam padaliniui atlikus 
patikrinimą patvirtinama, kad ETIAS 
prašymo byloje užregistruoti duomenys 
atitinka perspėjimą SIS, taikoma 
Reglamento (ES) 2018/1240 26 straipsnyje 
nustatyta procedūra.

2. Nedarant poveikio Reglamento 
(ES) 2018/1240 24 straipsniui, jeigu 
ETIAS centriniam padaliniui pagal 
Reglamento (ES) 2018/1240 22 straipsnį 
atlikus patikrinimą patvirtinama, kad 
ETIAS prašymo byloje užregistruoti 
duomenys atitinka perspėjimą, arba jei 
lieka abejonių, taikoma Reglamento (ES) 
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2018/1240 26 straipsnyje nustatyta 
procedūra.

Or. en

Pakeitimas 46

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nuo ETIAS veikimo pradžios, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2018/1240 
88 straipsnio 1 dalyje, SIS centrinė sistema 
sujungiama su EPP, kad būtų galima atlikti 
tame straipsnyje nurodytą automatizuotą 
tvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 47

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reglamento (ES) 2018/1240 
11 straipsnyje nurodytas automatizuotas 
tvarkymas sudaro sąlygas atlikti 
20 straipsnyje, 24 straipsnio 6 dalies 
c punkto ii papunktyje, 41 straipsnyje ir 
54 straipsnio 1 dalies b punkte numatytus 
patikrinimus ir to reglamento 22 ir 
26 straipsniuose numatytus paskesnius 
patikrinimus.

Or. en
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) 2018/1861
36b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad būtų galima atlikti Reglamento 
(ES) 2018/1240 20 straipsnio 2 dalies 
c punkte, m punkto ii papunktyje ir 
o punkte nurodytus patikrinimus, ETIAS 
centrinėje sistemoje naudojama to 
reglamento 11 straipsnyje nurodyta 
priemonė, kad būtų palyginti Reglamento 
(ES) 2018/1240 11 straipsnio 4 dalyje 
nurodyti duomenys su duomenimis SIS 
pagal to reglamento 11 straipsnio 8 dalį.

2. Kad būtų galima atlikti Reglamento 
(ES) 2018/1240 20 straipsnio 2 dalies 
c punkte ir m punkto ii papunktyje, 
24 straipsnio 6 dalies c punkto 
ii papunktyje ir 54 straipsnio 1 dalies 
b punkte nurodytus patikrinimus, ETIAS 
centrinėje sistemoje naudojamas EPP, kad 
būtų palyginti Reglamento (ES) 2018/1240 
11 straipsnio 4 dalyje nurodytus duomenis 
su duomenimis SIS, kaip nustatyta to 
reglamento 11 straipsnio 8 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai į SIS įvedamas naujas 
perspėjimas, nurodytas Reglamento (ES) 
2018/1240 41 straipsnio 3 dalyje, centrinė 
sistema, naudodama automatizuotą 
tvarkymą ir to reglamento 11 straipsnyje 
nurodytą priemonę perduoda informaciją 
apie šį perspėjimą ETIAS centrinei 
sistemai, kad patikrintų, ar šis naujas 
perspėjimas atitinka galiojantį kelionės 
leidimą.“;

3. Kai į SIS įvedamas naujas 
perspėjimas, nurodytas Reglamento (ES) 
2018/1240 41 straipsnio 3 dalyje, centrinė 
sistema, naudodama automatizuotą 
tvarkymą ir EPP perduoda informaciją 
apie šį perspėjimą ETIAS centrinei 
sistemai, kad patikrintų, ar šis naujas 
perspėjimas atitinka galiojantį kelionės 
leidimą.“;

Or. en
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Reglamento (ES) 2019/817 [sąveikumas 
sienų srityje] pakeitimai
Į 72 straipsnį įterpiama ši dalis:
„1a. Nedarant poveikio šio straipsnio 
1 daliai, Reglamento (ES) 2018/1240 
20 straipsnyje, 23 straipsnyje, 
24 straipsnio 6 dalies c punkto 
ii papunktyje, 41 straipsnyje ir 
54 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto 
automatizuoto tvarkymo tikslais EPP 
pradeda vykdyti operacijas tik šiais 
tikslais, kai tik bus išpildytos Reglamento 
(ES) 2018/1240 88 straipsnyje nustatytos 
sąlygos.“.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo datos, nustatytos pagal 
Reglamento (ES) 2018/1240 96 straipsnio 
antrą pastraipą.

Išbraukta.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo aplinkybės ir turinys

2018 m. rugsėjo mėn. Tarybai ir Europos Parlamentui priėmus du teisėkūros procedūra 
priimamus aktus, kuriais nustatoma Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema 
(ETIAS), – Reglamentą, kuriuo sukuriama ETIAS1, ir iš dalies pakeistą Europolo reglamentą 
siekiant sukurti ETIAS2, Komisija pateikė savo pasiūlymus dėl atitinkamų pakeitimų, susijusių 
su ETIAS.

ETIAS reglamento 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Teisės aktų, kuriais sukuriamos ES 
informacinės sistemos, pakeitimai, kurie yra būtini siekiant užtikrinti šių sistemų ir ETIAS 
sąveikumą, taip pat šio reglamento papildymas atitinkamomis nuostatomis priimami atskiru 
teisiniu dokumentu.“ Tuo remdamasi, 2019 m. sausio 7 d. Komisija pateikė du skirtingus 
pasiūlymus dėl atitinkamų pakeitimų, kuriais siekiama nustatyti techninius pakeitimus, būtinus 
siekiant visiškai sukurti ETIAS sistemą, iš dalies pakeičiant teisės aktus dėl ES informacinių 
technologijų sistemų ETIAS užklausų ir išdėstant atitinkamas nuostatas, bei atitinkamai iš 
dalies pakeičia ETIAS reglamentą (2019/0001 (COD) ir 2019/0002 (COD)).

Be to, pagal 2016 m. balandžio mėn. komunikatą „Pažangesnės sienų ir saugumo informacinės 
sistemos“ ETIAS turi būti sukurta pakartotinai naudojant atvykimo ir išvykimo sistemai (AIS) 
sukurtus aparatinės ir programinės įrangos komponentus. Tokiu pačiu principu remtasi ir 
pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl informacinių sistemų sąveikumo. 
Pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl informacinių sistemų sąveikumo 
numatyta, kad bendros tapatybės duomenų saugyklos ir Europos paieškos portalo techninis 
plėtojimas turi būti vykdomas naudojant AIS ir ETIAS komponentus. Todėl šiuose 
pasiūlymuose pateikiami ETIAS reglamento pakeitimai ir nurodoma, kad ETIAS centrinė 
sistema bus kuriama naudojant AIS centrinės sistemos aparatinės ir programinės įrangos 
komponentus, siekiant sukurti bendrai naudojamą tapatybės duomenų saugyklą, kurioje būtų 
saugomi tiek prašymą ETIAS teikiančių asmenų, tiek trečiųjų šalių piliečių, užregistruotų AIS, 
raidiniai skaitmeniniai tapatybės duomenys.

Procedūra

Kadangi prie Komisijos pasiūlymų nebuvo pridėti poveikio vertinimai ir siekiant tinkamai 
įvertinti pasiūlymus bei parengti šį pranešimo projektą, frakcijų koordinatoriai priėmė 
sprendimą prašyti Europos Parlamento mokslinių tyrimų tarnybos (EPRS) parengto pakaitinio 
poveikio vertinimo, kuris buvo baigtas ir pateiktas LIBE komitetui 2019 m. gruodžio mėn.

Pranešėjas pabrėžia, jog svarbu atlikti poveikio vertinimus, kad būtų galima atidžiai įvertinti ir 
tinkamai išanalizuoti naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, ir pabrėžia jų, 
kaip teisės aktų leidybos kokybės gerinimo veiksnio, svarbą.

1 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos 
kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 
515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).
2 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1241, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) 2016/794 siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) (OL 
L 236, 2018 9 19, p. 72).
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Be to, siekiant papildyti šią informaciją, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros, 
Europos duomenų apsaugos tarnybos ir Europos duomenų apsaugos valdybos buvo paprašyta 
pateikti nuomones.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas iš esmės palankiai vertina pasiūlymus dėl atitinkamų Europos kelionių informacijos 
ir leidimų sistemos pakeitimų. Tačiau jis mano, kad dar galima patobulinti kai kuriuos iš dalies 
pakeistus straipsnius, atsižvelgiant į EPRS atliekant pakaitinį poveikio vertinimą parengtas 
rekomendacijas.

Pranešėjas pritaria visiems Komisijos pasiūlymų argumentams ir esminiams elementams ir 
pripažįsta, kad pasiūlymai pateikti laikantis Reglamento (ES) 2018/1240 (ETIAS reglamentas) 
nuostatų ir dėl iš jų kylančios teisinės prievolės, o dėl šių nuostatų susitarė teisės aktų leidėjai. 
Automatinius patikrinimus, kuriuos reikia atlikti pagal ETIAS reglamentą, galima atlikti tik 
tuomet, jei ETIAS centrinė sistema gali palaikyti ryšį su kitomis ES informacinėmis 
sistemomis. Pasiūlymuose apibrėžti techniniai elementai, kurių reikia norint palyginti įvairiose 
taikomosiose programose laikomus asmens duomenis su įrašuose, bylose ar perspėjimuose, 
užregistruotuose ES informacinėse sistemose ir duomenų bazėse, esančiais duomenimis, 
atsižvelgiant į saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumą.

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija pasiūlymus pristatė 2019 m. sausio 7 d., o tarpinstitucinės 
derybos dėl sąveikumo pasiūlymų ir ECRIS-TCN pasiūlymo dar tęsėsi, buvo būtina atnaujinti 
Komisijos pasiūlymus vadovaujantis susitarimais dėl dokumentų, dėl kurių jau buvo susitarta.

Vadovaujantis rekomendacijomis, parengtomis EPRS atlikus pakaitinį poveikio vertinimą, 
pasiekta daugiau pažangos trečiųjų šalių piliečių, nuteistų už teroristinį nusikaltimą ar kitą 
sunkų nusikaltimą, žymėjimo procedūros srityje. Be to, buvo sustiprintos nuostatos dėl 
stebėsenos ir statistinių duomenų ir taip užtikrinta, kad Komisijai reikės reguliariai įvertinti 
ETIAS sistemos vykdomą užklausų teikimą ECRIS-TCN sistemai ir apie tai informuoti 
Europos Parlamentą ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Pranešėjas taip pat 
mano, kad nedera įgyvendinimo aktu apibrėžti dalinės atitikties tarp ES informacinių sistemų 
įrašų. Kalbant apie galimą didelį poveikį teisei į asmeninį gyvenimą ir teisei į asmens duomenų 
apsaugą, labiau dera tai apibrėžti deleguotuoju aktu, kad būtų galima užtikrinti tinkamą Europos 
Parlamento vykdomą priežiūrą, vadovaujantis panašiomis sąveikumo reglamentų nuostatomis.

Galiausiai, pranešėjas mano, kad užklausų teikimas Šengeno informacinėse sistemose (SIS) 
ieškant perspėjimų apie trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių priimtas sprendimas grąžinti, bus 
naudingas.  Išankstinis užklausų SIS teikimas ieškant tokio pobūdžio perspėjimų prieš trečiųjų 
šalių piliečiams atvykstant prie valstybės narės sienos bus naudingas tai valstybei narei ir 
patiems trečiųjų šalių piliečiams.


