ETIAS – unijny system
informacji o podróży oraz
zezwoleń na podróż
Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. Do listopada przedstawimy zautomatyzowany system
służący określaniu, kto będzie mógł podróżować do Europy. W ten sposób będziemy wiedzieli, kto odbywa
podróż do Europy, zanim do niej dotrze.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, O stanie Unii, 14 września 2016 r.
Komisja Europejska proponuje stworzenie unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) w celu
zwiększenia bezpieczeństwa podróży do strefy Schengen w ramach umów o ruchu bezwizowym. Ta inicjatywa, którą we
wrześniu 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział w wygłoszonym orędziu o stanie Unii, stanowi
pierwszy konkretny wynik realizacji priorytetów określonych w planie z Bratysławy. ETIAS będzie gromadzić informacje o
wszystkich osobach podróżujących do Europy w ruchu bezwizowym i umożliwi określenie potencjalnych obaw związanych
z bezpieczeństwem jeszcze przed wjazdem podróżujących do strefy Schengen. Pomoże to w skuteczniejszym zarządzaniu
granicami zewnętrznymi UE oraz zwiększeniu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa obywateli UE.

SYSTEM ZEZWOLEŃ NA PODRÓŻ:
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ETIAS będzie miał zastosowanie do obywateli
państw trzecich, którzy korzystają z ruchu
bezwizowego.
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Identyfikacja

Dokument podróży Odpowiedzi na pytania
ogólne

Analiza w bazach danych o bezpieczeństwie
(np. SIS / VIS / EUROPOL DATA / SLTD (Interpolu) / EURODAC / ECRIS
itd.) + zasady procedury kontrolnej ETIAS i lista zagrożeń ETIAS
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Przykłady danych wymaganych w ramach systemu:
dane osobowe
dokument podróży (paszport lub równoważny dokument)
Mpaństwo członkowskie planowanego pierwszego wjazdu
pytania
ogólne dotyczące zagrożeń dla zdrowia publicznego, wpisów w rejestrach
karnych, uprzedniej odmowy wjazdu / nakazu opuszczenia terytorium państwa
członkowskiego. Jeśli wniosek złożyła osoba inna niż wnioskodawca, wymagane
są dane identyfikacyjne tej osoby lub firmy, którą reprezentuje.
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Wniosek ETIAS ZOSTAJE automatycznie
przedłożony.
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Jeśli w wyniku automatycznego przetwarzania wniosku uzyskane zostanie
skojarzenie danych (tzw. trafienie), zostanie on przetworzony ręcznie przez
centralną jednostkę ETIAS i jedną lub więcej krajowych jednostek ETIAS.

– Uzasadnienie odmowy
– Informacja o tym, że wniosek zostanie rozpatrzony przez
organ krajowy, który podejmie decyzję w jego sprawie.
- Decyzja musi zostać podjęta w ciągu dwóch tygodni.
- W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca ma
prawo do odwołania się od takiej decyzji.
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(lub do czasu upływu ważności
dokumentu podróży)
Większość wnioskodawców
otrzymuje odpowiedź w
ciągu kilku minut.
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Można rozpocząć
podróż

Odmowa wejścia
na pokład

Na granicach lądowych można by
umożliwić składnie wniosków ETIAS
w
wyznaczonych
punktach
obsługi.

ny
róż e
pod ważnIAS?
y
z
C iada e ET
pos oleni
w
zez

Ostateczna decyzja straży granicznej
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(dotyczy podróżujących drogą lotniczą,
lądową i morską)
Czy podróżny posiada ważne
zezwolenie na podróż?
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Odmowa wjazdu

COFNIĘCIE LUB UNIEWAŻNIENIE ZEZWOLEŃ ETIAS NA PODRÓŻ
LUB
Zezwolenie zostanie cofnięte, jeśli
podróżny nie spełnia już warunków
uprawniających do jego wydania,
zwłaszcza jeśli istnieją poważne
powody, aby przypuszczać, że
zezwolenie na podróż uzyskano w
sposób nieuczciwy.

Zezwolenie zostanie cofnięte
również w przypadku:

Centralna
jednostka
ETIAS

NOWEGO
WPISU w bazie danych o
bezpieczeństwie
dotyczącego:

Sprawdza, czy dany wpis odpowiada
ważnemu zezwoleniu na podróż.

– odmowy wjazdu
– lub dokumentu podróży zgłoszonego
jako utracony lub skradziony.

Jeśli
odpowiada,
to
państwo
członkowskie, które dokonało wpisu,
jest odpowiedzialne za cofnięcie
zezwolenia na podróż.

Cofnięcia lub unieważnienia dokonują organy państwa członkowskiego będące w posiadaniu dowodów prowadzących do
takiego cofnięcia lub unieważnienia albo dokonuje tego jednostka krajowa ETIAS państwa członkowskiego pierwszego
wjazdu, zgodnie z informacją podaną przez wnioskodawcę.

STRUKTURA ETIAS:
Centralna jednostka ETIAS

Krajowe jednostki ETIAS

Dba o to, by dane przechowywane w dokumentacji dotyczącej
wniosków i dane osobowe zapisane w systemie ETIAS były
poprawne i aktualne, i w stosownych przypadkach weryfikuje
wnioski o zezwolenie na podróż, aby uniknąć dwuznaczności
dotyczącej tożsamości wnioskodawcy w przypadku trafień
uzyskanych podczas automatycznego przetwarzania.
Ponadto, po zasięgnięciu opinii rady ds. procedury kontrolnej
ETIAS, definiuje, ocenia i bada konkretne wskaźniki ryzyka
związanego ze stosowanymi zasadami procedury kontrolnej
ETIAS oraz dokonuje ich przeglądu. Centralna jednostka
ETIAS będzie też przeprowadzać regularne audyty dotyczące
zarządzania wnioskami i wdrażania zasad procedury kontrolnej
ETIAS, zwłaszcza pod kątem ich wpływu na prawa podstawowe,
a także w odniesieniu do prywatności i ochrony danych.

Są odpowiedzialne za dokonywanie
oceny i wydawanie decyzji w sprawie
wniosków o zezwolenie na podróż
przekazywanych im w ramach
zautomatyzowanego
procesu,
a także za wydawanie opinii w
sprawie wniosków w odpowiedzi
na zapytania krajowych jednostek
ETIAS państw członkowskich.

Europol

eu-LISA

Ustanawia listę zagrożeń
ETIAS i zarządza nią.
Jednostki krajowe ETIAS
zasięgają jego opinii, jeżeli
podczas automatycznego
przetwarzania
wniosku
ETIAS uzyskane zostanie
skojarzenie danych z
danymi Europolu.

Odpowiada
za
utworzenie
i
obsługę systemu
informacyjnego
ETIAS.

Rada ds. procedury
kontrolnej ETIAS
Organ doradczy złożony z
przedstawicieli poszczególnych
krajowych jednostek ETIAS i
Europolu.
Zasięga się jej opinii w sprawie
definiowania, oceny i przeglądu
wskaźników ryzyka, a także
stosowania listy zagrożeń
ETIAS.

Europejska Agencja
Straży Granicznej i
Przybrzeżnej
Jest odpowiedzialna za
utworzenie centralnej jednostki ETIAS i zarządzanie
nią.

