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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 voor 
de doeleinden van Etias en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening 
(EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861 
COM(2019)0004
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0004),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 77, lid 2, onder a), b) en d), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0024/2019),

– 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 

VOORSTEL VOOR EEN 
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD tot 
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vaststelling van de voorwaarden voor 
toegang tot andere EU-informatiesystemen 
voor de doeleinden van Etias en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
2018/1240, Verordening (EG) nr. 
767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en 
Verordening (EU) 2018/1861

vaststelling van de voorwaarden voor 
toegang tot andere EU-informatiesystemen 
voor de doeleinden van Etias en tot 
wijziging van Verordening (EU) 
2018/1240, Verordening (EG) nr. 
767/2008, Verordening (EU) 2017/2226, 
Verordening (EU) 2018/1861 en 
Verordening (EU) 2019/817

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het Europees zoekportaal (ESP), 
opgericht bij Verordening (EU) 2019/817 
van het Europees Parlement en de 
Raad1bis, maakt het mogelijk om de in 
Etias opgeslagen gegevens door middel 
van één zoekopdracht te vergelijken met 
de in alle andere EU-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 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te waarborgen dat de 
doelstellingen van Etias volledig worden 
verwezenlijkt en die van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) te 
bevorderen, dient aan de automatische 
verificaties een nieuwe 
signaleringscategorie te worden 

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

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 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Een nieuwe overweging 24 bis 
wordt ingevoegd:
(24 bis) Om een zorgvuldige en 
betrouwbare vergelijking van de 
persoonsgegevens in aanvragen voor 
reisautorisaties als bedoeld in 
Verordening (EU) 2018/1240 met de 
gegevens in notities, dossiers of 
signaleringen in EU-informatiesystemen 
of -databanken, met Europol-gegevens of 
met de gegevens in Interpol-databanken te 
waarborgen, is het essentieel om ervoor te 
zorgen dat gegevens die gebruikt worden 
in en bevraagd worden door Etias juist, 
actueel en van goede kwaliteit zijn. In 
overeenstemming met haar verplichtingen 
uit hoofde van Verordening (EU) 
2019/817 heeft het Agentschap van de 
Europese Unie voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(eu-LISA) in dit kader een belangrijke 
taak, in die zin dat zij de gegevenskwaliteit 
controleert en regelmatig verslag 
uitbrengt over de gegevenskwaliteit, zodat 
de lidstaat die de gegevens heeft ingevoerd 
deze kan verifiëren en zo nodig 
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corrigerende maatregelen kan nemen. De 
Commissie moet de verslagen over de 
gegevenskwaliteit die eu-LISA uitbrengt 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2019/817 evalueren en moet de lidstaten 
zo nodig aanbevelingen doen.

Or. en

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 4 – letter e bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

(1 bis) artikel 4, lid 1, onder e), wordt 
vervangen door:

e) de SIS-doelstellingen ondersteunen 
die betrekking hebben op signaleringen van 
onderdanen van derde landen aan wie de 
inreis en het verblijf is geweigerd, 
signaleringen van personen die met het oog 
op aanhouding ten behoeve van 

“e) de SIS-doelstellingen ondersteunen 
die betrekking hebben op signaleringen van 
onderdanen van derde landen aan wie de 
inreis en het verblijf is geweigerd, 
signaleringen van personen die met het oog 
op aanhouding ten behoeve van 
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overlevering of uitlevering worden 
gezocht, signaleringen van vermiste 
personen, signaleringen van personen die 
worden gezocht met het oog op hun 
medewerking in het kader van een 
gerechtelijke procedure en signaleringen 
van personen die discreet of gericht moeten 
worden gecontroleerd;

overlevering of uitlevering worden 
gezocht, signaleringen van vermiste 
personen, signaleringen van personen die 
worden gezocht met het oog op hun 
medewerking in het kader van een 
gerechtelijke procedure, signaleringen van 
personen die discreet of gericht moeten 
worden gecontroleerd en signaleringen 
van onderdanen van derde landen jegens 
wie een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd;”

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 6 – lid 3 –alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Met name bouwt het centrale Etias-
systeem voort op de hardware- en 
softwarecomponenten van het centrale 
EES-systeem teneinde een gedeeld 
identiteitsregister in te stellen voor de 
opslag van de alfanumerieke 
identiteitsgegevens van zowel Etias-
aanvragers als in het EES geregistreerde 
onderdanen van derde landen. De in de het 
gedeelde identiteitsregister opgeslagen 
alfanumerieke identiteitsgegevens van 
Etias-aanvragers maken deel uit van het 
centrale Etias-systeem. [Dit gedeelde 
identiteitsregister vormt de basis voor de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk identiteitsregister als 
vastgesteld bij de 
interoperabiliteitsverordening.]

“Met name bouwt het centrale Etias-
systeem voort op de hardware- en 
softwarecomponenten van het centrale 
EES-systeem teneinde een gedeeld 
identiteitsregister in te stellen voor de 
opslag van de alfanumerieke 
identiteitsgegevens van zowel Etias-
aanvragers als in het EES geregistreerde 
onderdanen van derde landen. De in de het 
gedeelde identiteitsregister opgeslagen 
alfanumerieke identiteitsgegevens van 
Etias-aanvragers maken deel uit van het 
centrale Etias-systeem. Dit gedeelde 
identiteitsregister vormt de basis voor de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk identiteitsregister als 
vastgesteld bij artikel 17 van Verordening 
(EU) 2019/817.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 6 – lid 3 –alinea 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit doet geen afbreuk aan de verplichting 
de gegevens van het EES en Etias logisch 
gescheiden te houden en is afhankelijk van 
de toegang overeenkomstig de 
verordeningen tot instelling van de 
respectieve informatiesystemen.”;

Dit doet geen afbreuk aan de verplichting 
de gegevens van het EES en Etias logisch 
gescheiden te houden en is afhankelijk van 
de toegang overeenkomstig de 
verordeningen tot instelling van de 
respectieve informatiesystemen, 
overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening (EU) 2019/817.”;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor de 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 deze 
verordening wordt voor de 
interoperabiliteit gebruikgemaakt van het 
ESP vanaf de datum van 
ingebruikneming van het ESP 
overeenkomstig artikel 72, lid 1, onder a), 
van Verordening (EU) 2019/817.

Or. en
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Voor het verrichten van de in 
artikel 20, lid 2, onder c) en m), punt ii), en 
o), en artikel 23 bedoelde verificaties stelt 
de in artikel 11, lid 1, bedoelde 
geautomatiseerde verwerking het centrale 
Etias-systeem in staat om het bij 
Verordeningen (EU) 2018/18611bis 
(grenscontroles) en (EU) 2018/18601ter 
(terugkeer) van het Europees Parlement 
en de Raad ingestelde SIS te raadplegen 
aan de hand van de volgende gegevens 
bedoeld in artikel 17, lid 2, onder a) tot en 
met d), en artikel 17, lid 2, onder k):

________________
1 bis. Verordening (EU) 2018/1861 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 grenscontroles, tot 
wijziging van de Overeenkomst ter 
uitvoering van het Akkoord van Schengen 
en tot wijziging en intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1987/2006 
(PB L 312 van 7.12.2018, blz. 14).
1 ter. Verordening (EU) 2018/1860 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
28 november 2018 betreffende het gebruik 
van het Schengeninformatiesysteem voor 
de terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen (PB L 312 
van 7.12.2018, blz. 1).

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor het verrichten van de in 
artikel 20, lid 2, onder n), bedoelde 
verificaties stelt de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde geautomatiseerde verwerking het 
centrale Etias-systeem in staat om de 
gegevens in het bij [Verordening (EU) 
2018/XXX] ingestelde ECRIS-TCN te 
raadplegen [in het gemeenschappelijke 
identiteitsregister] aan de hand van de 
volgende gegevens van artikel 17, lid 2, 
onder a) tot en met d):

6. Voor het verrichten van de in 
artikel 20, lid 2, onder n), bedoelde 
verificaties stelt de in artikel 11, lid 1, 
bedoelde geautomatiseerde verwerking het 
centrale Etias-systeem in staat om de 
gegevens in het bij Verordening (EU) 
2019/818 ingestelde ECRIS-TCN te 
raadplegen in het gemeenschappelijke 
identiteitsregister aan de hand van de 
volgende gegevens van artikel 17, lid 2, 
onder a) tot en met d):

Or. en

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) geboorteland;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 11 – lid 8 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. Een hit wordt gegenereerd wanneer 
alle of sommige voor de zoekopdracht 
gebruikte gegevens uit het Etias-
aanvraagdossier volledig of gedeeltelijk 
overeenstemmen met de gegevens in 
notities, dossiers of signaleringen in de 
andere geraadpleegde EU-
informatiesystemen. De Commissie stelt 
gedelegeerde handelingen vast 
overeenkomstig artikel 89 om te bepalen 
wanneer er sprake is van gedeeltelijke 
overeenstemming, met inbegrip van een 
mate van waarschijnlijkheid.

Or. en
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Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(6 bis) In artikel 20, lid 2, komt de eerste 
alinea als volgt te luiden:

Het centrale Etias-systeem geeft een 
zoekopdracht door het ESP te gebruiken 
om de relevante gegevens bedoeld in 
artikel 17, lid 2, onder a), a bis), b), c), d), 
f), g), j), k) en m), en in artikel 17, lid 8, te 
vergelijken met de gegevens in een notitie, 
dossier of signalering in een aanvraag die 

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

is opgeslagen in het centrale Etias-systeem, 
het SIS, het EES, VIS, Eurodac, Ecris-
TCN, de Europol-gegevens en de Interpol-
databanken SLTD en TDAWN.”;

Or. en

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 23 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende punt wordt 
ingevoegd:
“c bis) een signalering van onderdanen 
van derde landen jegens wie een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd”;

Or. en
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) in artikel 26 wordt het 
volgende lid ingevoegd:
3 bis. Als de geautomatiseerde 
verwerking overeenkomstig artikel 20, lid 
2, onder o), een hit heeft opgeleverd en 
blijkt dat er ten aanzien van de aanvrager 
in SIS een signalering inzake terugkeer is 
ingevoerd, vergezeld van een inreisverbod 
als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder z), 
van Verordening (EU) 2018/1860, stelt de 
nationale Etias-eenheid de signalerende 
lidstaat hiervan in kennis en volgt de 
signalerende lidstaat de procedure als 
bedoeld in artikel 8, lid 1, onder a), van 
Verordening (EU) 2018/1860. Na die 
procedure wordt de geautomatiseerde 
verwerking herhaald om het 
aanvraagdossier nogmaals te 
onderzoeken.

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“a) de nodige wijzigingen van de 
rechtshandelingen tot instelling van de in 
artikel 11 bedoelde EU-informatiesystemen 
waarmee wordt gezorgd voor 
interoperabiliteit, in de zin van artikel 11 
van deze verordening, met het Etias-
informatiesysteem, zijn in werking 

“a) de nodige wijzigingen van de 
rechtshandelingen tot instelling van de in 
artikel 11 bedoelde EU-informatiesystemen 
waarmee wordt gezorgd voor 
interoperabiliteit, in de zin van artikel 11 
van deze verordening, met het Etias-
informatiesysteem, zijn in werking 
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getreden, met uitzondering van de 
herschikking van de Eurodac-
verordening;”

getreden, met uitzondering van de 
herschikking van Verordening (EU) nr. 
603/2013 (Eurodac);”

Or. en

Amendement 24

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

Bestaande tekst Amendement

(13 bis) Artikel 89 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) lid 2 wordt vervangen door:

2. De in artikel 6, lid 4, artikel 17, 
leden 3, 5 en 6, artikel 18, lid 4, artikel 27, 
lid 3, artikel 31, artikel 33, lid 2, artikel 36, 
lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 54, lid 2, 
artikel 83, leden 1 en 3, en artikel 85 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn van 
vijf jaar vanaf 9 oktober 2018. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

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

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw) – letter b
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 89 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw) – letter c
Verordening (EU) 2018/1240
Artikel 89 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

c) lid 6 wordt vervangen door:
6. Een overeenkomstig artikel 6, lid 4, 
artikel 17, leden 3, 5 en 6, artikel 18, lid 4, 
artikel 27, lid 3, artikel 31, artikel 33, lid 2, 
artikel 36, lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 54, 
lid 2, artikel 83, leden 1 en 3, of artikel 85, 
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 

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

werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
aan de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) in artikel 92, lid 5, wordt 
het volgende punt ingevoegd:
-a) de bevraging van Ecris-TCN door 
Etias;

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“2. De toegang tot het VIS voor 
raadpleging van de gegevens is uitsluitend 
voorbehouden aan de naar behoren 
gemachtigde personeelsleden van de 
autoriteiten van elke lidstaat, met in begrip 

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

behoren gemachtigde personeelsleden van 
de autoriteiten van elke lidstaat, met in 
begrip van de naar behoren gemachtigde 
personeelsleden van de krachtens artikel 8 
van Verordening (EU) 2018/1240 van het 
Europees Parlement en de Raad* 
aangewezen nationale Etias-eenheden, die 
bevoegd zijn voor de in de artikelen 15 tot 
en met 22 genoemde doelen, en aan de naar 
behoren gemachtigde personeelsleden van 
de nationale autoriteiten van elke lidstaat 
en van de instellingen, organen en 
instanties van de Unie die bevoegd zijn 
voor de in de artikelen 20 en 21 van 
Verordening (EU) 2019/817 betreffende 
interoperabiliteit genoemde doelen, is 
beperkt tot de gegevens die vereist zijn 
voor de uitvoering van hun taken 
overeenkomstig deze doelen en staat in 
verhouding tot de doelstellingen.”;

Or. en

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een verificatie door de 
centrale Etias-eenheid uitwijst dat in het 
Etias-aanvraagdossier geregistreerde 
gegevens en gegevens in het EES 
overeenstemmen of indien er twijfel blijft 
bestaan, is de procedure van artikel 26 van 
Verordening (EU) 2018/1240 van 
toepassing, onverminderd artikel 24 van 
Verordening (EU) 2018/1240.

2. Indien een verificatie door de 
centrale Etias-eenheid overeenkomstig 
artikel 22 van Verordening (EU) 
2018/1240 uitwijst dat in het Etias-
aanvraagdossier geregistreerde gegevens 
en gegevens in het VIS overeenstemmen of 
indien er twijfel blijft bestaan, is de 
procedure van artikel 26 van Verordening 
(EU) 2018/1240 van toepassing.

Or. en
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Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raadpleging van het VIS door de 
nationale Etias-eenheden geschiedt op 
basis van dezelfde alfanumerieke gegevens 
als die welke worden gebruikt voor de 
geautomatiseerde verwerking bedoeld in 
artikel 18 ter, lid 2.

1. De raadpleging van het VIS door de 
nationale Etias-eenheden als bedoeld in 
artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) 
2018/1240 geschiedt op basis van dezelfde 
alfanumerieke gegevens als die welke 
worden gebruikt voor de geautomatiseerde 
verwerking bedoeld in artikel 18 ter, lid 2, 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De nationale Etias-eenheden 
hebben toegang tot het VIS en kunnen dit 
in een read-onlyformaat raadplegen voor 
het onderzoeken van 
reisautorisatieaanvragen overeenkomstig 
artikel 8, lid 2, van die verordening. De 
nationale Etias-eenheden kunnen de in de 
artikelen 9 tot en met 14 van deze 
verordening bedoelde gegevens 
raadplegen.

Or. en
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Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijhouden van logbestanden Bijhouden van logbestanden met het oog 
op de interoperabiliteit met Etias

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 6 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) in artikel 6, lid 1, wordt het 
volgende punt ingevoegd:
k bis) helpen bij de identificatie van 
minderjarigen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel.

Or. en

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een geautomatiseerde procedure waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de beveiligde 
communicatie-infrastructuur van artikel 6, 
lid 2, onder d), van Verordening (EU) 
2018/1240, stelt het EES in staat om de 

Een geautomatiseerde procedure waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de beveiligde 
communicatie-infrastructuur van artikel 6, 
lid 2, onder d), van Verordening (EU) 
2018/1240, stelt het EES in staat om de 
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inreis-uitreisnotitie of de weigering van 
inreisnotitie van een niet-visumplichtige 
onderdaan van een derde land in het EES te 
maken of bij te werken, overeenkomstig de 
artikelen 14 en 17 van deze verordening.

inreis-uitreisnotitie of de weigering van 
inreisnotitie van een niet-visumplichtige 
onderdaan van een derde land in het EES te 
maken of bij te werken, overeenkomstig de 
artikelen 14, 17 en 18 van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 8 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 EES-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 EES-systeem met het ESP 
verbonden om de in dat artikel bedoelde 
geautomatiseerde verwerking mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 8 ter – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2017/2226
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een verificatie door de 
centrale Etias-eenheid uitwijst dat in het 
Etias-aanvraagdossier geregistreerde 
gegevens en gegevens in het EES 
overeenstemmen of indien er twijfel blijft 
bestaan, is de procedure van artikel 26 van 
Verordening (EU) 2018/1240 van 
toepassing.

2. Indien een verificatie door de 
centrale Etias-eenheid overeenkomstig 
artikel 22 van Verordening (EU) 
2018/1240 uitwijst dat in het Etias-
aanvraagdossier geregistreerde gegevens 
en gegevens in het EES overeenstemmen 
of indien er twijfel blijft bestaan, is de 
procedure van artikel 26 van Verordening 
(EU) 2018/1240 van toepassing.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 18 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijhouden van logbestanden met het oog 
op de interoperabiliteit met Etias in de zin 
van artikel 11 van Verordening (EU) 
2018/1240

Bijhouden van logbestanden met het oog 
op de interoperabiliteit met Etias

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 34 – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De centrale Etias-eenheid, die 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) 2018/1240 binnen het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap is 
opgericht, heeft voor het vervullen van de 
taken die haar bij Verordening (EU) 
2018/1240 zijn opgedragen, het recht op 
toegang tot en het doorzoeken van 
relevante gegevens in het SIS 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening. De bepalingen van artikel 36, 
leden 4 tot en met 8, zijn van toepassing op 
toegang en doorzoeken als hiervoor 
bedoeld.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 36 bis – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verificatie door de 
centrale Etias-eenheid uitwijst dat in het 
Etias-aanvraagdossier geregistreerde 
gegevens en een signalering in het SIS 
overeenstemmen, is de procedure van 
artikel 26 van Verordening (EU) 
2018/1240 van toepassing, onverminderd 
artikel 24 van Verordening (EU) 
2018/1240.

2. Wanneer een verificatie door de 
centrale Etias-eenheid overeenkomstig 
artikel 22 van Verordening (EU) 
2018/1240 uitwijst dat in het Etias-
aanvraagdossier geregistreerde gegevens 
en een signalering in het SIS 
overeenstemmen of wanneer er twijfels 
blijven bestaan, is de procedure van 
artikel 26 van Verordening (EU) 
2018/1240 van toepassing, onverminderd 
artikel 24 van Verordening (EU) 
2018/1240.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 36 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 dat artikel bedoelde 
geautomatiseerde verwerking mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 47

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

1 bis. De geautomatiseerde verwerking 
bedoeld in artikel 11 van Verordening 
(EU) 2018/1240 maakt de in artikel 20, 
artikel 24, lid 6, onder c), punt ii), artikel 
41 en artikel 54, lid 1, onder b), van die 
verordening bedoelde verificaties en de 
daaropvolgende verificaties bedoeld in de 
artikelen 22 en 26 van die verordening 
mogelijk.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2018/1861
Artikel 36 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor het verrichten van de in 
artikel 20, lid 2, onder c), m), punt ii), en 
o), 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 
4, van Verordening (EU) 2018/1240 te 
vergelijken met gegevens in het SIS, 
overeenkomstig artikel 11, lid 8, van die 
verordening.

2. Voor het verrichten van de in 
artikel 20, lid 2, onder c) en m), punt ii), 
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 4, van Verordening (EU) 
2018/1240 te vergelijken met gegevens in 
het SIS, overeenkomstig artikel 11, lid 8, 
van die verordening.

Or. en

Amendement 49

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

3. Wanneer een nieuwe signalering als 
bedoeld in artikel 41, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1240 wordt 
opgenomen in het SIS, zendt het centrale 
systeem, met gebruikmaking van 
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.”;

3. Wanneer een nieuwe signalering als 
bedoeld in artikel 41, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/1240 wordt 
opgenomen in het SIS, zendt het centrale 
systeem, met gebruikmaking van 
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 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Wijzigingen van Verordening (EU) 
2019/817 (Interoperabiliteit Grens)
In artikel 72 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
“1 bis. Onverminderd lid 1 van dit artikel 
wordt, voor de doelen van de 
geautomatiseerde verwerking als bedoeld 
in 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 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – 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, zou 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.
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Ter afronding zij opgemerkt dat de rapporteur van oordeel is dat bevraging van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) inzake signalering van onderdanen van derde landen jegens 
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.


