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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de 

intrare/ieșire 

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0196), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (b) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 

prezentată de către Comisie (C8-0134/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 

20161, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0059/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Instituirea EES implică adaptarea (5) Instituirea EES implică adaptarea 

                                                 
1 JO C 487, 28.12.2016, p. 66. 
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procedurilor stabilite în Regulamentul 

(UE) 2016/399 pentru verificarea 

persoanelor la trecerea frontierelor externe. 

În special, EES urmărește eliminarea 

ștampilării la intrare și la ieșire a 

documentelor de călătorie ale 

resortisanților țărilor terțe admiși pentru o 

ședere [sau pentru șederea pe baza unei 

vize de circuit], înlocuind-o cu 

înregistrarea electronică a intrărilor și a 

ieșirilor direct în EES. Cu toate acestea, 

ștampilarea documentului de călătorie în 

cazul refuzului intrării unui resortisant al 

unei țări terțe este menținută deoarece se 

referă la călători cu grad de risc mai 

ridicat. În plus, în procedurile de verificare 

la frontieră trebuie să fie luată în 

considerare stabilirea interoperabilității 

dintre EES și Sistemul de informații 

privind vizele (VIS). În sfârșit, EES oferă 

posibilitatea utilizării noilor tehnologii 

pentru trecerea frontierei de către călătorii 

admiși pentru o ședere de scurtă durată. 

procedurilor stabilite în Regulamentul 

(UE) 2016/399 pentru verificarea 

persoanelor la trecerea frontierelor externe. 

În special, EES urmărește eliminarea 

ștampilării la intrare și la ieșire a 

documentelor de călătorie ale 

resortisanților țărilor terțe admiși pentru o 

ședere [sau pentru șederea pe baza unei 

vize de circuit], înlocuind-o cu 

înregistrarea electronică a intrărilor și a 

ieșirilor direct în EES. În plus, în 

procedurile de verificare la frontieră 

trebuie să fie luată în considerare stabilirea 

interoperabilității dintre EES și Sistemul de 

informații privind vizele (VIS). În sfârșit, 

EES oferă posibilitatea utilizării noilor 

tehnologii pentru trecerea frontierei de 

către călătorii admiși pentru o ședere de 

scurtă durată. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La articolul 2, se adaugă 

următoarele puncte 22, 23, 24 și 25: 

(1) La articolul 2, se adaugă 

următoarele puncte 22, 23, 24, 25 și 25a: 

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) 2016/399  

Articolul 2 – punctul 25 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 25a. «confirmarea autenticității și a 

integrității datelor stocate pe cip» 

înseamnă procesul prin care se verifică, 

prin utilizarea certificatelor, dacă datele 
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stocate pe cip provin de la autoritatea 

emitentă și dacă nu au fost modificate. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 6a – alineatul 3 – litera d – punctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) șefii de stat și membrii delegațiilor 

acestora, în conformitate cu punctul 1 din 

anexa VII; 

(i) șefii de stat, șefii de guvern și 

membrii delegațiilor acestora, în 

conformitate cu punctul 1 din anexa VII; 

 

Amendamentul   5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În cazul în care documentul de călătorie 

conține un suport electronic de stocare 

(cip), autenticitatea datelor stocate pe cip 

este confirmată cu ajutorul întregului lanț 

de certificate valabile, cu excepția cazului 

în care acest lucru este imposibil din 

motive tehnice sau, în cazul unui document 

de călătorie eliberat de o țară terță, din 

cauză că nu sunt disponibile certificate 

valabile.” 

„În cazul persoanelor pentru care 

trecerea frontierei face obiectul unei 

înregistrări în EES, în cazul în care 

documentul de călătorie conține un suport 

electronic de stocare (cip), autenticitatea 

datelor stocate pe cip este confirmată cu 

ajutorul întregului lanț de certificate 

valabile, cu excepția cazului în care acest 

lucru este imposibil din motive tehnice sau, 

în cazul unui document de călătorie 

eliberat de o țară terță, din cauză că nu sunt 

disponibile certificate valabile.” 

 

Amendamentul   6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 –  litera b – subpunctul i 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera a – punctul i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(i) verificarea identității și a 

cetățeniei resortisanților țărilor terțe, 

precum și a valabilității și a autenticității 

documentului de călătorie, prin 

consultarea bazelor de date relevante, în 

special: 

eliminat 

(1) a Sistemului de Informații 

Schengen; 

 

(2) a bazei de date a Interpol privind 

documentele de călătorie furate și 

pierdute și a bazelor de date naționale 

care conțin informații privind 

documentele de călătorie furate, deținute 

fără drept, pierdute și anulate[]. 

 

(3) a bazelor de date naționale care 

conțin informații privind documentele de 

călătorie furate, deținute fără drept, 

pierdute și anulate. 

 

Această verificare include examinarea 

amănunțită a documentului de călătorie, 

în căutarea unor indicii de falsificare sau 

de contrafacere. 

 

Cu excepția resortisanților țărilor terțe a 

căror intrare face obiectul unei 

înregistrări în EES, dacă documentul de 

călătorie conține o imagine facială 

înregistrată pe suportul electronic de 

stocare (cip) a cărei accesare este posibilă 

din punct de vedere legal și tehnic, 

această verificare include verificarea 

imaginii faciale înregistrate pe cip prin 

compararea electronică a acestei imagini 

cu imaginea facială obținută în timp real 

a resortisantului țării terțe în cauză; 

 

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 –  litera b – subpunctul i 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(ii)  verificarea faptului că documentul 

de călătorie este însoțit, după caz, de viza 

sau de permisul de ședere necesar. 

eliminat 

În cazul în care permisul de ședere 

conține un suport electronic de stocare 

(cip), autenticitatea datelor stocate pe cip 

este confirmată cu ajutorul întregului lanț 

de certificate valabile, cu excepția cazului 

în care acest lucru este imposibil din 

motive tehnice. Verificările amănunțite la 

intrare includ și o verificare sistematică a 

valabilității permisului de ședere sau a 

vizei de lungă ședere, prin consultarea, în 

SIS și în alte baze de date relevante, a 

informațiilor cu privire exclusiv la 

documente furate, deținute fără drept, 

pierdute și anulate. [21] 

 

________________  

21 Aceste alineate ar putea necesita 

ajustări suplimentare după adoptarea 

propunerii COM(2015) 670/2. 

 

 

Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 –  litera b – subpunctul iii 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) litera (b) se înlocuiește cu 

următorul text: 

eliminat 

„(b)  dacă resortisantul unei țări terțe 

deține o viză [sau o viză de circuit] 

menționate la articolul 6 alineatul (1) 

litera (b), verificările amănunțite la 

intrare includ, de asemenea, verificarea 

autenticității, a valabilității teritoriale și 

temporale și a statutului vizei și, dacă este 

cazul, a identității titularului vizei, prin 

consultarea VIS în conformitate cu 

articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 

767/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului22.” 
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_________________  

22 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 9 iulie 2008 privind Sistemul de 

informații privind vizele (VIS) și schimbul 

de date între statele membre cu privire la 

vizele de scurtă ședere (Regulamentul 

VIS).” 

 

 

Amendamentul   9 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 –  litera b – subpunctul iv 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera g – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iv) litera (g) punctul (i) se înlocuiește 

cu următorul text: 

eliminat 

„(i)  verificarea faptului că 

resortisantul țării terțe se află în posesia 

unui document valabil pentru trecerea 

frontierei, iar documentul respectiv este 

însoțit, după caz, de viza sau de permisul 

de ședere necesar. Verificarea 

documentului include consultarea bazelor 

de date relevante, în special a Sistemului 

de Informații Schengen; a bazei de date a 

Interpol privind documentele de călătorie 

furate și pierdute și a bazelor de date 

naționale care conțin informații privind 

documentele de călătorie furate, deținute 

fără drept, pierdute și anulate23. 23Cu 

excepția resortisanților țărilor terțe a 

căror intrare face obiectul unei 

înregistrări în EES, dacă documentul de 

călătorie conține o imagine facială 

înregistrată pe suportul electronic de 

stocare (cip) a cărei accesare este posibilă 

din punct de vedere legal și tehnic, 

această verificare include verificarea 

imaginii faciale înregistrate pe cip prin 

compararea electronică a acestei imagini 

cu imaginea facială obținută în timp real 

a resortisantului țării terțe în cauză;”  
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_____________________  

23 Această condiție este prevăzută în 

propunerea [COM(2015) 670/2] care 

modifică articolul 7 din CFS și va face 

parte din verificările obligatorii ale 

persoanelor care beneficiază de dreptul la 

liberă circulație. În funcție de textul final 

adoptat, ar putea fi necesar ca această 

teză să fie adaptată. 

 

 

Amendamentul   10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ supus examinării; adoptarea 

sa impune adaptări tehnice în întregul 

text.) 

Justificare 

Dispozițiile din prezentul articol se află în afara domeniului de aplicare (a articolului 2) a 

EES, astfel cum propune Regulamentul de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES), care 

nu include cetățenii Uniunii sau categoriile menționate la alineatele 3 și 4. Prin urmare, acest 

alineat ar trebui eliminat. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8aa 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Se introduce următorul articol 

8aa: 

 „Articolul 8aa 

 Standarde pentru sistemele de control 
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automat la frontieră 

 (1) Sistemele de control automat la 

frontieră sunt proiectate astfel încât să 

poată fi utilizate de toate persoanele, cu 

excepția copiilor cu vârsta sub 12 ani. 

Acestea sunt, de asemenea, concepute 

astfel încât să respecte pe deplin 

demnitatea umană, în special în cazurile 

în care sunt implicate persoane 

vulnerabile. În cazul în care statele 

membre decid să utilizeze sisteme de 

control automat la frontieră, acestea 

asigură prezența personalului în număr 

suficient pentru a ajuta persoanele la 

utilizarea unor astfel de sisteme. 

 (2) Comisia, în strânsă cooperare cu 

eu-LISA, este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 37 în 

ceea ce privește adoptarea unor noi 

standarde tehnice pentru sistemele de 

control automat la frontieră.” 

Justificare 

Sunt necesare standarde pentru sistemele de control automat la frontieră. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ supus examinării; adoptarea 

sa impune adaptări tehnice în întregul 

text.) 

Justificare 

Dispozițiile din prezentul articol se află în afara domeniului de aplicare (a articolului 2) a 

EES, astfel cum propune Regulamentul de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES), care 

nu include resortisanții țărilor terțe care dețin un permis de ședere. Prin urmare, acest 

alineat ar trebui eliminat. 
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Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8c – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) documentul de călătorie prezentat 

pentru trecerea frontierei conține un suport 

electronic de stocare (cip) și autenticitatea 

datelor stocate pe cip este confirmată cu 

ajutorul întregului lanț de certificate 

valabile; 

(a) documentul de călătorie prezentat 

pentru trecerea frontierei conține un suport 

electronic de stocare (cip) și autenticitatea 

și integritatea datelor stocate pe cip este 

confirmată cu ajutorul întregului lanț de 

certificate valabile; 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8c – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) documentul de călătorie prezentat 

pentru trecerea frontierei include o imagine 

facială stocată pe cip a cărei accesare este 

posibilă din punct de vedere legal și tehnic 

de sistemul automatizat pentru a verifica 

identitatea titularului documentului de 

călătorie prin compararea imaginii faciale 

stocate pe cip cu imaginea facială obținută 

în timp real. 

(b) documentul de călătorie prezentat 

pentru trecerea frontierei include o imagine 

facială stocată pe cip a cărei accesare este 

posibilă din punct de vedere legal și tehnic 

de sistemul de control automat la 

frontieră, pentru a verifica identitatea 

titularului documentului de călătorie prin 

compararea imaginii faciale stocate pe cip 

cu imaginea facială obținută în timp real. 

 

Amendamentul   15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8d – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) documentul de călătorie prezentat (a) documentul de călătorie prezentat 
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pentru trecerea frontierei conține un suport 

electronic de stocare (cip) și autenticitatea 

datelor stocate pe cip este confirmată cu 

ajutorul întregului lanț de certificate 

valabile; 

pentru trecerea frontierei conține un suport 

electronic de stocare (cip) și autenticitatea 

și integritatea datelor stocate pe cip este 

confirmată cu ajutorul întregului lanț de 

certificate valabile; 

 

Amendamentul   16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8d – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) documentul de călătorie prezentat 

pentru trecerea frontierei conține o imagine 

facială stocată pe cip a cărei accesare este 

posibilă din punct de vedere legal și tehnic 

de sistemul automatizat pentru a verifica 

identitatea titularului documentului de 

călătorie prin compararea imaginii faciale 

stocate pe cip cu imaginea facială obținută 

în timp real; 

(b) documentul de călătorie prezentat 

pentru trecerea frontierei conține o imagine 

facială stocată pe cip a cărei accesare este 

posibilă din punct de vedere legal și tehnic 

de sistemul de control automat la 

frontieră, pentru a verifica identitatea 

titularului documentului de călătorie prin 

compararea imaginii faciale stocate pe cip 

cu imaginea facială obținută în timp real; 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

 Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8d – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la alineatul (1), 

verificările la intrare și la ieșire prevăzute 

la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 8 

alineatul (3) literele (a) și (b) sau la 

articolul 8 alineatul (2) și la articolul 8 

alineatul (3) literele (g) și (h) pot fi 

efectuate prin intermediul unui sistem de 

self-service. Atunci când verificările la 

frontieră la ieșire se efectuează prin 

intermediul unui sistem de control automat, 

acestea includ verificările prevăzute la 

2. Atunci când sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la alineatul (1), 

verificările la frontieră, la intrare și la 

ieșire, prevăzute la articolul 8 alineatul (2) 

și la articolul 8 alineatul (3) literele (a) și 

(b) sau la articolul 8 alineatul (2) și la 

articolul 8 alineatul (3) literele (g) și (h), 

pot fi efectuate prin intermediul unui 

sistem de self-service. Atunci când 

verificările la frontieră la ieșire se 

efectuează prin intermediul unui sistem de 

control automat, acestea includ verificările 

prevăzute la articolul 8 alineatul (3) litera 



 

RR\1119438RO.docx 15/25 PE594.059v03-00 

 RO 

articolul 8 alineatul (3) litera (h). (h). 

 

Amendamentul   18 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8d – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Atunci când unei persoane îi este 

acordat accesul la un program național 

de facilitare instituit de un stat membru în 

temeiul articolului 8e, verificările la 

frontieră efectuate prin intermediul unui 

sistem de self-service la intrare pot să nu 

includă examinarea aspectelor 

menționate la articolul 8 alineatul (3) 

litera (a) punctele (iv) și (v), în cazul 

trecerii frontierelor externe ale statului 

membru în cauză sau a frontierelor 

externe ale altui stat membru care a 

încheiat un acord cu statul membru în 

cauză, astfel cum se menționează la 

articolul 8e alineatul (4). 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8e – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru poate să 

instituie un program voluntar pentru a 

permite resortisanților țărilor terțe în sensul 

articolului 2 alineatul (6) sau resortisanților 

unei anumite țări terțe care nu se bucură de 

dreptul la liberă circulație să beneficieze de 

facilitățile prevăzute la alineatul (2) al 

prezentului articol atunci când trec 

frontiera externă a unui stat membru. 

1. Fiecare stat membru poate să 

instituie un program voluntar pentru a 

permite resortisanților țărilor terțe în sensul 

articolului 2 alineatul (6) sau resortisanților 

unei anumite țări terțe care nu se bucură de 

dreptul la liberă circulație în temeiul 

dreptului Uniunii să beneficieze de 

facilitățile prevăzute la alineatul (2) al 

prezentului articol atunci când trec 

frontiera externă a unui stat membru. 
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Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8e – alineatul 2 – litera c – punctul iv 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iv) în special, solicitantul dovedește 

integritate și încredere, după caz, vizele cu 

valabilitate teritorială limitată anterioare 

au fost utilizate în mod legal, solicitantul 

își dovedește situația economică în țara de 

origine și intenția reală de a părăsi teritoriul 

statelor membre în timp util. În 

conformitate cu articolul 23 din 

[Regulamentul de instituire a sistemului de 

intrare/ieșire (EES)], autoritățile 

menționate la litera (b) a prezentului articol 

au acces la EES pentru a verifica dacă 

solicitantul nu a depășit în trecut durata 

maximă de ședere autorizată pe teritoriul 

statelor membre; 

(iv) solicitantul își dovedește 

integritatea și fiabilitatea, în special, după 

caz, utilizarea legală a vizelor anterioare 

sau a vizelor cu valabilitate teritorială 

limitată, situația sa economică din țara de 

origine și intenția sa reală de a părăsi 

teritoriul statelor membre, după caz, 

înainte de expirarea vizei sau la sfârșitul 

perioadei de ședere autorizată. În 

conformitate cu articolul 23 din 

[Regulamentul de instituire a sistemului de 

intrare/ieșire (EES)], autoritățile 

menționate la litera (b) a prezentului articol 

au acces la EES pentru a verifica dacă 

solicitantul nu a depășit în trecut durata 

maximă de ședere autorizată pe teritoriul 

statelor membre; 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8e – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. În cazul resortisanților țărilor terțe 

care beneficiază de un program național 

de facilitare, polițiștii de frontieră pot 

efectua verificările la intrare, în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 

literele (a) și (b), și la ieșire, în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 

litera (g), fără a compara electronic datele 

biometrice, ci prin compararea unei 

imagini faciale obținute de pe cip și a 
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imaginii faciale a resortisantului țării 

terțe din dosarul individual EES cu 

persoana în cauză. Verificarea completă 

se efectuează în mod aleatoriu și pe baza 

unei analize de risc. 

 

Amendamentul   22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8e – alineatul 4 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Se stabilește un nivel adecvat de 

securitate între programele naționale de 

facilitare și EES, în urma unei evaluări 

corespunzătoare a riscurilor privind 

securitatea informațiilor. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8e – alineatul 4 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4c. La instituirea acestui program 

național de facilitare, statele membre, în 

strânsă cooperare cu eu-LISA, asigură 

standarde de securitate a datelor 

echivalente celor stabilite la articolul 39 

din [Regulamentul de instituire a 

sistemului de intrare/ieșire (EES)]. Statele 

membre realizează o evaluare adecvată a 

riscurilor privind securitatea 

informațiilor, iar responsabilitățile în 

materie de securitate sunt clarificate 

pentru toate etapele procesului. 

 



 

PE594.059v03-00 18/25 RR\1119438RO.docx 

RO 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 10 – alineatul 3a a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) La articolul 10, se adaugă 

următorul alineat (3aa):  

 3aa. În cazul în care statele membre 

instituie un program național de facilitare 

în conformitate cu articolul 8e, acestea 

pot decide folosirea unor culoare specifice 

pentru resortisanții țărilor terțe care 

beneficiază de un astfel de program 

național de facilitare.” 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 37 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (14a) La articolul 37, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„2.  Competența de a adopta actele 

delegate menționate la articolul 13 

alineatul (5) și la articolul 36 este conferită 

Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată.” 

„2.  Competența de a adopta actele 

delegate menționate la articolul 8aa, 

articolul 13 alineatul (5) și la articolul 36 

este conferită Comisiei pentru o perioadă 

de timp nedeterminată.” 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 37 – alineatul 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (14b) La articolul 37, alineatul (3) se 
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înlocuiește cu următorul text: 

„3.  Delegarea de competențe 

menționată la articolul 13 alineatul (5) și la 

articolul 36 poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O 

decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere validității actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

„3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 8aa, articolul 13 

alineatul (5) și la articolul 36 poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European 

sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe 

specificate în decizia respectivă. Decizia 

produce efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 

aduce atingere validității actelor delegate 

care sunt deja în vigoare. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 c (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 37 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14c) La articolul 37, se adaugă 

următorul alineat (3a): 

 3a. Înainte de adoptarea unui act 

delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în 

conformitate cu principiile prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

2016 privind o mai bună legiferare *. 

 __________ 

 * JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 

 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 d (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 37 – alineatul 5 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 (14d) La articolul 37, alineatul (5) se 

înlocuiește cu următorul text: 

„5.  Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 13 alineatul (5) și al articolului 

36 intră în vigoare numai dacă nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu 

au formulat obiecții în termen de două luni 

de la notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau dacă, înainte de 

expirarea acestui termen, atât Parlamentul 

European, cât și Consiliul au informat 

Comisia ca nu vor formula obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două 

luni la inițiativa Parlamentului European 

sau a Consiliului.” 

„5. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 8aa, articolului 13 alineatul (5) 

și al articolului 36 intră în vigoare numai 

dacă nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen 

de două luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 

înainte de expirarea acestui termen, atât 

Parlamentul European, cât și Consiliul au 

informat Comisia ca nu vor formula 

obiecții. Respectivul termen se prelungește 

cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului.” 

 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Anexa VII – punctul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (15a) La anexa VII, punctul 1 se 

înlocuiește cu următorul text: 

1.  Șefi de stat 1.  Șefi de stat și șefii de guvern 

Prin derogare de la articolul 6 și de la 

articolele 8-14, șefii de stat și membrii 

delegației acestora a căror sosire și plecare 

au fost anunțate oficial pe cale diplomatică 

polițiștilor de frontieră pot să nu facă 

obiectul verificărilor la frontiere. 

Prin derogare de la articolul 6 și de la 

articolele 8-14, șefii de stat, șefii de guvern 

și membrii delegațiilor acestora a căror 

sosire și plecare au fost anunțate oficial pe 

cale diplomatică polițiștilor de frontieră pot 

să nu facă obiectul verificărilor la frontiere. 

 

Amendamentul   30 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (UE) 2016/399  

Anexa IV – punctul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 eliminat 

„1.  În cazurile prevăzute în mod expres 

de legislația sa națională, un stat membru 

poate să aplice o ștampilă, la intrare și la 

ieșire, pe documentele de călătorie ale 

resortisanților țărilor terțe care dețin un 

permis de ședere eliberat de statul membru 

respectiv, în conformitate cu articolul 11. 

În plus, în conformitate cu anexa V 

partea A, în cazul în care unui resortisant 

al unei țări terțe i se refuză intrarea în 

temeiul articolului 14, polițistul de 

frontieră aplică pe pașaport o ștampilă de 

intrare, barată de o cruce cu cerneală 

neagră indelebilă, și scrie lângă aceasta, 

în partea dreaptă, de asemenea cu 

cerneală indelebilă, litera (literele) 

corespunzătoare motivelor de refuz al 

intrării, a căror listă este conținută în 

modelul uniform de formular de refuz al 

intrării, menționat în anexa V partea B. ” 

„1. În cazurile prevăzute în mod expres de 

legislația sa națională, un stat membru 

poate să aplice o ștampilă, la intrare și la 

ieșire, pe documentele de călătorie ale 

resortisanților țărilor terțe care dețin un 

permis de ședere eliberat de statul membru 

respectiv, în conformitate cu articolul 11.”  

 

Amendamentul   31 

Propunere de regulament 

Anexă I – secțiunea 1 – punctul 2 – litera c 

Regulamentul (UE) 2016/399  

Anexa IV – punctul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c)  punctul 3 se înlocuiește cu 

următorul text: 

(c) punctul 3 este eliminat. 

„3.  În cazul în care unui resortisant al 

unei țări terțe care este supus obligației de 

a deține viză i se refuză intrarea, ștampila 

se aplică, ca regulă generală, pe pagina 

opusă celei pe care este aplicată viza. 

 

În cazul în care respectiva pagină nu este 

utilizabilă, ștampila se aplică pe pagina 

următoare.  Ștampila nu se aplică pe 

banda de citire optică. ” 
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Amendamentul   32 

Propunere de regulament 

Anexă – secțiunea 1 – punctul 3 – litera a 

Regulamentul (UE) 2016/399  

Anexa V – partea A – punctul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(b)  pentru resortisanții țărilor terțe 

cărora li s-a refuzat intrarea pentru o ședere 

de scurtă durată [sau pe baza unei vize de 

circuit], înregistrează în EES datele privind 

refuzul intrării, în conformitate cu articolul 

6a alineatul (2) din prezentul regulament și 

cu articolul 16 din [Regulamentul de 

instituire a sistemului de intrare/ieșire 

(EES)].  În plus, polițistul de frontieră 

aplică pe pașaport o ștampilă de intrare, 

barată de o cruce cu cerneală neagră 

indelebilă, și scrie lângă aceasta, în 

partea dreaptă, de asemenea cu cerneală 

indelebilă, literele corespunzătoare 

motivelor de refuz al intrării, a căror listă 

este conținută în modelul uniform de 

formular de refuz al intrării, menționat în 

partea B a prezentei anexe. 

„(b) pentru resortisanții țărilor terțe 

cărora li s-a refuzat intrarea pentru o ședere 

de scurtă durată [sau pe baza unei vize de 

circuit], înregistrează în EES datele privind 

refuzul intrării, în conformitate cu articolul 

6a alineatul (2) din prezentul regulament și 

cu articolul 16 din [Regulamentul de 

instituire a sistemului de intrare/ieșire 

(EES)]. 

 

Amendamentul   33 

Propunere de regulament 

Anexa I – secțiunea 1 – punctul 3 a (nou) 

Regulamentul (UE) 2016/399 

Anexa V – partea B 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. La anexa V partea B, se adaugă 

următoarele la secțiunea intitulată 

„comentarii”: 

 „Persoana în cauză este informată că 

datele sale personale și informațiile 

privind acest refuz al intrării sunt 

înregistrate în sistemul de intrare/ieșire, 

în conformitate cu articolul 16 din 

[Regulamentul de instituire a sistemului 

de intrare/ieșire (EES)]. 
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 În conformitate cu articolul 46 din 

[Regulamentul de instituire a sistemului 

de intrare/ieșire (EES)], persoana în 

cauză are dreptul de a obține datele care o 

vizează înregistrate în EES și poate 

solicita ca datele incorecte care o vizează 

să fie rectificate și ca datele înregistrate 

ilegal să fie șterse.”  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Introducere 

 

Prezentul proiect de raport completează proiectul de raport referitor la Regulamentul 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) 

pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării 

resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii 

Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011. De 

asemenea, acesta este strâns legat de proiectul de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește 

consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe.  

 

 

Poziția raportorului 

 

Facilitarea trecerii frontierei ar trebui să constituie un obiectiv care trebuie promovat, alături 

de obiectivele generale strâns legate de sistemul de intrare/ieșire. Prin urmare, statele membre 

ar trebui să fie încurajate să dezvolte programe naționale de facilitare cu o bază normativă 

comună. 

În acest sens, în vederea armonizării legislative, ar trebui aprobate normele privind utilizarea 

sistemelor de control self-service și a serviciilor automate de trecere a frontierei.  

 

Raportorul susține necesitatea de a armoniza diferitele texte legislative din punct de vedere 

tehnic, cu scopul de a aduce o mai mare coerență normelor care reglementează spațiul 

Schengen și a evita contradicțiile juridice. Prin urmare, ar trebui acordată o atenție deosebită 

diferitelor procese de negociere aflate în curs, având în vedere că rezultatele acestora ar putea 

avea un impact major asupra acestui proiect de raport. În consecință, nu sunt excluse 

modificări ulterioare ale prezentului raport, în funcție de eventuala încheiere a unor acorduri 

interinstituționale. 
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