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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie
(ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014,
(EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624
- Algemene oriëntatie

Hierbij gaat voor de delegaties een ontwerpverordening tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794,
die tezamen met het in hoofde genoemde ETIAS-voorstel dient te worden vastgesteld.
Nieuwe wijzigingen ten opzichte van document ST 9580/17 ADD 1 zijn vetgedrukt en onderstreept
en aangegeven met [...].
In aansluiting op de besprekingen in het Coreper van 24 en 31 mei 2017 verzoekt het voorzitterschap
de Raad zijn goedkeuring te hechten aan de algemene oriëntatie met betrekking tot de tekst in bijlage dezes.
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BIJLAGE
Ontwerp van
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 met het oog op het instellen van
een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 88, lid 2, punt a),
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij de ETIAS-verordening worden aan Europol nieuwe taken toegekend [...], zoals [...]
het ontwikkelen en hosten van de ETIAS-watchlist, het verstrekken van informatie over
terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten ten behoeve van die watchlist en
het geven van advies ingevolge raadplegingsverzoeken van de nationale ETIAS-eenheden.
Voor de uitvoering van deze taken moet Verordening (EU) 2016/794 dienovereenkomstig
worden aangepast.

(2)

[...] Er dient rekening te worden gehouden met de middelen die Europol nodig heeft voor de
uitvoering van zijn taken uit hoofde van deze verordening, in overeenstemming met de
bestaande toepasselijke procedures.
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(3)

[Overeenkomstig artikel 1, artikel 2 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21
betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de
Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en
onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel
aan de vaststelling van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van
toepassing is in deze lidstaat.]

(4)

[Overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de
positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft het Verenigd Koninkrijk
(bij brief van ...) te kennen gegeven dat het aan de vaststelling en toepassing van deze
verordening wenst deel te nemen.]

(5)

[Overeenkomstig artikel 1, artikel 2 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende
de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en onverminderd artikel 4
van dat protocol, neemt Ierland niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die
derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in deze lidstaat.]

(6)

[Overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de
positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft Ierland (bij brief van ...)
te kennen gegeven dat het aan de vaststelling en toepassing van deze verordening wenst
deel te nemen.]

(7)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van
Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de
vaststelling van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van
toepassing is in deze lidstaat.
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Artikel 1
Wijzigingen aan Verordening (EU) 2016/794
Verordening (EU) 2016/794 wordt als volgt gewijzigd:
1.

In artikel 4, lid 1, worden de volgende punten n), o) en p) toegevoegd:
"n)

de in artikel 29 van [de verordening tot instelling van een Europees systeem voor
reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)] bedoelde ETIAS-watchlist [...] ontwikkelen
en hosten op basis van artikel 18, lid 2, onder a). De raad van bestuur stelt, na
raadpleging van de EDPS, richtsnoeren vast waarin de procedures voor verwerking
van informatie met het oog op het hosten van de ETIAS-watchlist overeenkomstig
de [ETIAS-verordening] nader worden omschreven;

o)

ten behoeve van de ETIAS-watchlist informatie over terroristische misdrijven of
andere ernstige strafbare feiten verstrekken die Europol via internationale samenwerking
heeft verkregen, onverminderd de voorwaarden voor de internationale samenwerking
van Europol;

p)

advies geven ingevolge een raadplegingsverzoek als bedoeld in artikel 25 van
[de verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en autorisatie (ETIAS)]."

2.

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
a)

de titel wordt vervangen door:
"Artikel 21
Toegang van Eurojust, OLAF en - uitsluitend voor doeleinden in verband met
het ETIAS - van het Europees Grens- en kustwachtagentschap tot door Europol
opgeslagen informatie"
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b)

het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:
"1 bis. Europol neemt alle passende maatregelen om het Europees Grens- en
kustwachtagentschap binnen zijn opdracht en voor de doeleinden van Verordening
[de verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en autorisatie (ETIAS)] op basis van een hit/no hit-systeem indirecte toegang te
verschaffen tot de voor de toepassing van artikel 18, lid 2, onder a), verstrekte
informatie, onverminderd de beperkingen die overeenkomstig artikel 19, lid 2,
zijn gesteld door de lidstaten, organen van de Unie en derde landen of internationale
organisaties die de betrokken informatie verstrekken.
Indien een zoekopdracht een treffer oplevert, stelt Europol de procedure in op grond
waarvan de informatie die tot de treffer heeft geleid, kan worden gedeeld, in
overeenstemming met het besluit van degene die de informatie aan Europol heeft
verstrekt, en alleen voor zover de informatie die tot de treffer heeft geleid, nodig is
voor het uitvoeren van de taken van het Europees Grens- en kustwachtagentschap
die betrekking hebben op het ETIAS.
De leden 2 tot en met 7 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.".
Artikel 2
Inwerkingtreding en toepasselijkheid

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten
overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter
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