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AMENDAMENTE 001-043 
depuse de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raport
Jeroen Lenaers A8-0348/2017
Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală

Propunere de regulament (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La aplicarea prezentului 
regulament, statele membre ar trebui să 
țină seama în mod corespunzător de 
interesul superior al copilului, de relațiile 
de familie, de starea de sănătate a 
resortisantului țării terțe în cauză și de 
eventuala sa vulnerabilitate. În orice caz, 
toate măsurile de returnare a 
resortisanților țărilor terțe trebuie 
respecte intergal Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
principiul nereturnării.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se asigura eficacitatea 
returnării și a spori valoarea adăugată a 
semnalărilor privind returnarea, statele 
membre ar trebui să introducă în SIS 
semnalări în legătură cu toate deciziile de 
returnare pe care le emit pentru 
resortisanții țărilor terțe aflați în situație de 
ședere ilegală în conformitate cu dispoziții 
care respectă Directiva 2008/115/CE. În 
acest scop, statele membre ar trebui să 
introducă în SIS o semnalare și atunci când 
deciziile prin care se impune sau se 
stabilește obligația de returnare sunt emise 
în situațiile descrise la articolul 2 
alineatul (2) din directiva menționată, în 
special pentru resortisanții țărilor terțe care 
fac obiectul unui refuz al intrării în 
conformitate cu Codul frontierelor 
Schengen sau care sunt reținuți ori prinși 
de autoritățile competente în cazul unei 
treceri neregulamentare pe cale terestră, 
maritimă sau aeriană a frontierei externe a 
unui stat membru și care nu au obținut 
ulterior o autorizație sau un drept de ședere 
în respectivul stat membru și pentru 
resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 
returnării ca sancțiune de drept penal sau 
ca urmare a unei sancțiuni de drept penal, 
în conformitate cu dreptul național, sau fac 
obiectul unor proceduri de extrădare.

(7) Pentru a se asigura eficacitatea 
returnării și a spori valoarea adăugată a 
semnalărilor privind returnarea, statele 
membre ar trebui să introducă în SIS 
semnalări în legătură cu deciziile de 
returnare emise pentru resortisanții țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE. În acest scop, 
statele membre ar trebui să introducă în 
SIS o semnalare și atunci când deciziile 
prin care se impune sau se stabilește 
obligația de returnare sunt emise în 
situațiile descrise la articolul 2 alineatul (2) 
din directiva menționată, în special pentru 
resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 
unui refuz al intrării în conformitate cu 
Codul frontierelor Schengen sau care sunt 
reținuți ori prinși de autoritățile competente 
în cazul unei treceri neregulamentare pe 
cale terestră, maritimă sau aeriană a 
frontierei externe a unui stat membru și 
care nu au obținut ulterior o autorizație sau 
un drept de ședere în respectivul stat 
membru și pentru resortisanții țărilor terțe 
care fac obiectul returnării ca sancțiune de 
drept penal sau ca urmare a unei sancțiuni 
de drept penal, în conformitate cu dreptul 
național, sau fac obiectul unor proceduri de 
extrădare. În sensul prezentului 
regulament, pentru a reduce obligațiile 
administrative excesive, statele membre ar 
trebui să aibă opțiunea de a nu introduce 
date privind resortisanții țărilor terțe care 
fac obiectul unei decizii de returnare 
atunci când sunt deținuți până la 
returnare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament ar trebui să (8) Prezentul regulament ar trebui să 
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stabilească norme comune pentru 
introducerea în SIS a semnalărilor privind 
returnarea de îndată ce se emit, în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE, deciziile de 
returnare care stau la baza acestora. 
Semnalarea ar trebui să indice dacă 
resortisantului țării terțe în cauză i s-a 
acordat un termen pentru plecarea 
voluntară, inclusiv dacă această perioadă a 
fost prelungită, luând în considerare 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv, și dacă decizia a fost suspendată 
sau îndepărtarea a fost amânată.

stabilească norme comune pentru 
introducerea în SIS a semnalărilor privind 
returnarea de îndată ce se emit, în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE, deciziile de 
returnare care stau la baza acestora. 
Semnalarea ar trebui să indice dacă 
resortisantului țării terțe în cauză i s-a 
acordat un termen pentru plecarea 
voluntară, inclusiv dacă această perioadă a 
fost prelungită, luând în considerare 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv, dacă resortisantul țării terțe are 
dreptul de a introduce o cale de atac 
împotriva deciziei de returnare, dacă o 
astfel de cale de atac este în curs de 
soluționare și dacă decizia a fost 
suspendată sau îndepărtarea a fost amânată.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre ar trebui să 
dezactiveze temporar în SIS semnalarea 
returnării în cazul în care este suspendată 
sau amânată executarea deciziei de 
returnare emise în conformitate cu 
dispoziții care respectă Directiva 
2008/115/CE sau în cazul în care a fost 
introdusă o cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare, care poate duce la 
suspendarea executării acesteia.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este necesar să se specifice 
categoriile de date care pot fi introduse în 
SIS cu privire la resortisanții țărilor terțe 
care fac obiectul unei decizii de returnare 

(9) Este necesar să se specifice 
categoriile de date care pot fi introduse în 
SIS cu privire la resortisanții țărilor terțe 
care fac obiectul unei decizii de returnare 
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emise în conformitate cu dispoziții care 
respectă Directiva 2008/115/CE. 
Semnalările privind returnarea ar trebui să 
cuprindă doar acele date care sunt necesare 
pentru a identifica persoanele vizate, 
pentru a permite autorităților competente să 
ia decizii în cunoștință de cauză, fără a 
pierde timp, și pentru a asigura, în cazul în 
care este necesar, protecția acestora față de 
persoane care sunt înarmate, care sunt 
violente, care au evadat sau care sunt 
implicate într-o activitate astfel cum se 
menționează la articolele 1, 2, 3 și 4 din 
Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului26. În plus, 
pentru a facilita identificarea și a depista 
identitățile multiple, semnalarea ar trebui 
să includă, de asemenea, o trimitere la 
documentul de identificare personal și o 
copie a documentului respectiv, dacă 
acestea sunt disponibile.

emise în conformitate cu dispoziții care 
respectă Directiva 2008/115/CE. 
Semnalările privind returnarea ar trebui să 
cuprindă doar acele date care sunt necesare 
pentru a identifica persoanele vizate, 
pentru a permite autorităților competente să 
ia decizii în cunoștință de cauză, fără a 
pierde timp, și pentru a asigura, în cazul în 
care este necesar, protecția acestora față de 
persoane care sunt înarmate, care sunt 
violente, care au evadat sau care sunt 
implicate într-o activitate astfel cum se 
menționează în Directiva (UE) 2017/541 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului26. În plus, pentru a facilita 
identificarea și a depista identitățile 
multiple, semnalarea ar trebui să includă, 
de asemenea, o trimitere la documentul de 
identificare personal și o copie a 
documentului respectiv, dacă acestea sunt 
disponibile.

__________________ __________________
26 Decizia-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
combaterea terorismului (JO L 164, 
22.6.2002, p. 3).

26 Directiva (UE) 2017/541 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 martie 2017 privind combaterea 
terorismului și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de 
modificare a Deciziei 2005/671/JAI a 
Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Fiecare stat membru ar trebui să 
desemneze o autoritate responsabilă cu 
schimbul de informații suplimentare în 
legătură cu semnalările privind 
returnarea pentru a se asigura o cooperare 
eficientă și rapidă între statele membre.

(10) Fiecare stat membru ar trebui să 
desemneze o autoritate națională pe deplin 
operațională 24 de ore pe zi și 7 zile pe 
săptămână, responsabilă cu schimbul de 
informații suplimentare cu privire la 
resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 
unei decizii de returnare, pentru a se 
asigura o cooperare eficientă și rapidă între 
statele membre. Statele membre ar trebui 
să poată desemna Biroul SIRENE în 
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calitate de autoritate națională. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui stabilite proceduri pentru a 
permite statelor membre să verifice dacă 
obligația de returnare a fost respectată și să 
confirme plecarea resortisantului țării terțe 
în cauză statului membru care a emis 
semnalarea privind returnarea. Aceste 
informații ar trebui să contribuie la o 
monitorizare mai cuprinzătoare a 
respectării deciziilor de returnare în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE.

(11) Ar trebui stabilite proceduri pentru a 
permite statelor membre să verifice dacă 
obligația de returnare a fost respectată și să 
confirme plecarea resortisantului țării terțe 
în cauză statului membru care a emis 
semnalarea privind returnarea sau dacă 
acestuia i s-a acordat un permis de ședere 
sau o altă autorizație prin care i se 
conferă un drept de ședere. Aceste 
informații ar trebui să contribuie la o 
monitorizare mai cuprinzătoare a 
respectării deciziilor de returnare și a ratei 
de reușită a căilor de atac împotriva 
deciziilor de returnare în conformitate cu 
dispoziții care respectă Directiva 
2008/115/CE.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Semnalările privind returnarea ar 
trebui șterse de îndată ce statul membru sau 
autoritatea competentă care a emis decizia 
de returnare în conformitate cu dispoziții 
care respectă Directiva 2008/115/CE a fost 
informat(ă) că returnarea a avut loc. În 
cazul în care o decizie de returnare este 
însoțită de o interdicție de intrare, aceasta 
din urmă ar trebui să fie introdusă în SIS, 
în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) 2018/xxx 
[verificări la frontiere]. În aceste cazuri, 
statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că nu 

(12) Semnalările privind returnarea ar 
trebui șterse automat din momentul 
expirării semnalării în conformitate cu 
procedura de examinare. Acestea ar 
trebui, de asemenea, șterse de îndată ce 
statul membru sau autoritatea competentă 
care a emis decizia de returnare în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE a fost informat(ă) 
că returnarea a avut loc sau când aceasta 
este necesară în conformitate cu 
dispozițiile privind compatibilitatea 
semnalărilor. În cazul în care o decizie de 
returnare este însoțită de o interdicție de 



PE624.157/ 6

RO

există un decalaj temporar între momentul 
părăsirii spațiului Schengen de către 
resortisantul țării terțe și activarea în SIS a 
semnalării privind interdicția de intrare.

intrare, aceasta din urmă ar trebui să fie 
introdusă în SIS, în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) 2018/xxx [verificări la frontiere]. În 
aceste cazuri, statele membre ar trebui să ia 
toate măsurile necesare pentru a se asigura 
că nu există un decalaj temporar între 
momentul părăsirii spațiului Schengen de 
către resortisantul țării terțe și activarea în 
SIS a semnalării privind interdicția de 
intrare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În cazul în care o decizie de 
returnare este însoțită de o interdicție de 
intrare, chiar dacă nu este introdusă în 
SIS o semnalare privind returnarea, statul 
membru semnalant ar trebui să se asigure 
că semnalarea este activată în SIS atunci 
când resortisantul țării terțe părăsește 
teritoriul statelor membre. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) SIS ar trebui să conțină un mecanism 
de notificare a statelor membre cu privire 
la neîndeplinirea de către resortisanții 
țărilor terțe a unei obligații de returnare în 
termenul prevăzut pentru plecarea 
voluntară. Mecanismul ar trebui să sprijine 
statele membre în îndeplinirea obligațiilor 
ce le revin în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1) din Directiva 2008/115/CE cu 
privire la resortisanții țărilor terțe care nu 
au respectat o obligație de returnare.

(13) SIS ar trebui să conțină un mecanism 
de notificare a statelor membre cu privire 
la neîndeplinirea de către resortisanții 
țărilor terțe a unei obligații de returnare în 
termenul prevăzut pentru plecarea 
voluntară. Mecanismul ar trebui să sprijine 
statele membre în îndeplinirea obligațiilor 
ce le revin în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1) și cu articolul 11 din 
Directiva 2008/115/CE cu privire la 
resortisanții țărilor terțe care nu au 
respectat o obligație de returnare.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Semnalările ar trebui păstrate în SIS 
numai pe durata perioadei necesare 
îndeplinirii scopurilor pentru care au fost 
introduse. În conformitate cu articolul 34 
din Regulamentul (UE) 2018/xxx 
[verificări la frontiere], perioada de 
reexaminare pentru semnalările privind 
resortisanții țărilor terțe este de cinci ani.

(15) Semnalările ar trebui păstrate în SIS 
numai pe durata perioadei necesare 
îndeplinirii scopurilor pentru care au fost 
introduse. În conformitate cu articolul 34 
din Regulamentul (UE) 2018/xxx 
[verificări la frontiere], perioada de 
reexaminare pentru semnalările privind 
returnarea resortisanților țărilor terțe este 
de trei ani.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Prezentul regulament nu aduce 
atingere obligațiilor care rezultă din 
Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 
privind statutul refugiaților, astfel cum a 
fost completată prin Protocolul de la New 
York din 31 ianuarie 1967.

Amendamentul 14
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor a fost consultată în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a 
emis un aviz la […],

(28) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor a fost consultată în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a 
emis un aviz la 3 mai 2017.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Nicio modificare și nicio nouă 
dispoziție din prezentul regulament nu ar 
trebui să creeze obstacole inutile pentru 
statele membre care vor adera sau sunt în 
curs de aderare la spațiul Schengen.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „îndepărtare” înseamnă 
îndepărtarea astfel cum este definită la 
articolul 3 punctul 5 din Directiva 
2008/115/CE;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Datele privind resortisanții țărilor 
terțe care fac obiectul unei decizii de 
returnare emise în conformitate cu 
dispoziții care respectă Directiva 

1. Datele privind resortisanții țărilor 
terțe care fac obiectul unei decizii de 
returnare emise în conformitate cu 
dispoziții care respectă Directiva 
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2008/115/CE se introduc în SIS pentru a 
verifica dacă obligația de returnare a fost 
îndeplinită și pentru a sprijini executarea 
deciziei. Se introduce în SIS o semnalare 
de îndată ce se emite decizia de returnare 
în conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE.

2008/115/CE se introduc, fără întârziere, 
în SIS pentru a verifica dacă obligația de 
returnare a fost îndeplinită și pentru a 
sprijini executarea deciziei. Se introduce în 
SIS o semnalare de îndată ce se emite 
decizia de returnare în conformitate cu 
dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE și în conformitate 
cu dispozițiile privind compatibilitatea 
semnalărilor prevăzute la articolul 23b 
din Regulamentul (UE) nr. 2018/xxx.

Statele membre pot opta pentru 
neintroducerea datelor privind 
resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 
unei decizii de returnare în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (2) litera (a) din 
Directiva 2008/115/CE, atunci când se 
referă la resortisanții țărilor terțe care 
sunt deținuți până la returnare.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Termenul pentru plecarea voluntară 
acordat resortisanților țărilor terțe care fac 
obiectul unei decizii de returnare emise în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE se înregistrează 
imediat în semnalare.

2. Termenul pentru plecarea voluntară 
acordat resortisanților țărilor terțe care fac 
obiectul unei decizii de returnare emise în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE se înregistrează 
imediat în semnalare. În cazul în care 
această perioadă este prelungită, 
semnalarea este imediat actualizată în 
consecință.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Suspendarea și amânarea executării 
deciziei de returnare emise în 
conformitate cu dispoziții care respectă 

3. Statul membru care a emis o 
semnalare cu privire la o decizie de 
returnare o dezactivează în SIS în 
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Directiva 2008/115/CE se înregistrează 
imediat în semnalare.

următoarele situații:

(a)  în cazul în care executarea deciziei 
de returnare a fost amânată sau 
suspendată; sau
(b) în cazul în care a fost introdusă o 
cale de atac împotriva unei decizii de 
returnare care poate duce la suspendarea 
executării acesteia.
În astfel de situații, semnalarea este 
inaccesibilă pentru utilizatorii finali. 
Aceasta este accesibilă doar pentru 
birourile SIRENE până când decizia de 
returnare este confirmată sau este 
anulată. În cazul în care decizia de 
returnare este anulată, semnalarea se 
șterge imediat.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice caracteristică fizică specifică, 
obiectivă și inalterabilă;

eliminat

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sexul; (h) genul;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) dacă persoana vizată este înarmată, 
este violentă, a evadat sau este implicată 

(j) dacă persoana vizată este înarmată, 
este violentă, a evadat sau este implicată 
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într-o activitate de tipul celor menționate la 
articolele 1, 2, 3 și 4 din Decizia cadru 
2002/475/JAI a Consiliului privind 
combaterea terorismului;

într-o activitate de tipul celor menționate la 
articolele 3-12 și 14 din Directiva (UE) 
2017/541;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) date dactiloscopice; (u) amprente digitale;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera x a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) datele menționate la literele (a)-(d), 
(f)-(i), (p)-(s) și (v) ale oricărui (oricăror) 
alt(e) document(e) de identificare al(e) 
persoanei.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera x b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xb) dacă decizia de returnare emisă în 
conformitate cu dispozițiile care respectă 
Directiva 2008/115/CE poate fi atacată;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera x c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xc) dacă este în curs de soluționare o 
cale de atac împotriva deciziei de 
returnare emise în conformitate cu 
dispoziții care respectă Directiva 
2008/115/CE.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O semnalare nu poate fi introdusă fără 
datele menționate la literele (a), (g), (k), 
(m), (n) și (w). În cazul în care sunt 
disponibile, se introduc, de asemenea, toate 
celelalte date enumerate mai sus.

O semnalare nu poate fi introdusă fără 
datele menționate la literele (a), (g), (k), 
(m), (n), (w) și cel puțin fie (t), fie (u). 
Pentru o identificare cât mai precisă, 
amprentele digitale ar trebui să fie 
întotdeauna preferate fotografiilor și 
imaginilor faciale. În cazul în care sunt 
disponibile, se introduc, de asemenea, toate 
celelalte date enumerate mai sus.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate responsabilă cu schimbul de 
informații suplimentare privind 
resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 
returnării în conformitate cu dispozițiile 
Manualului SIRENE prevăzute la 
articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2018/xxx [verificări la Frontiere].

Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate națională, pe deplin 
operațională 24 de ore pe zi și 7 zile pe 
săptămână, responsabilă cu schimbul de 
informații suplimentare și cu punerea la 
dispoziție a tuturor informațiilor 
suplimentare privind resortisanții țărilor 
terțe care fac obiectul unei decizii de 
returnare, în conformitate cu dispozițiile 
Manualului SIRENE prevăzute la articolul 
8 din Regulamentul (UE) 2018/xxx 
[verificări la frontiere]. Statele membre 
pot desemna Biroul SIRENE în calitate 
de autoritate națională. 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre furnizează lunar 
statistici Agenției Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție, instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului36 
(„agenția”) privind numărul returnărilor 
confirmate, privind modul de efectuare a 
returnării, și anume fie prin respectarea 
voluntară a unei obligații de returnare, fie 
prin aplicarea forțată a acesteia, și privind 
țările terțe de destinație. Aceste statistici nu 
conțin date cu caracter personal.

3. Statele membre furnizează lunar 
statistici Agenției Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție, instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului36 
(„agenția”) privind numărul returnărilor 
confirmate, privind modul de efectuare a 
returnării, și anume fie prin respectarea 
voluntară a unei obligații de returnare, fie 
prin aplicarea forțată a acesteia, și privind 
țările terțe de destinație. Aceste statistici nu 
conțin date cu caracter personal. Agenția 
compilează statisticile lunare într-un 
raport anual care se publică în 
conformitate cu articolul 11.

__________________ __________________
36 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 de instituire a 
Agenției Europene pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (JO L 286, 1.11.2011, 
p. 1).

36 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 de instituire a 
Agenției Europene pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (JO L 286, 1.11.2011, 
p. 1).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. CS-SIS transmite o notificare statelor 
membre referitoare la semnalările lor 
privind returnarea în cazul cărora termenul 
pentru plecarea voluntară a expirat.

1. CS-SIS transmite o notificare 
automată statelor membre referitoare la 
semnalările lor privind returnarea în cazul 
cărora termenul pentru plecarea voluntară a 
expirat și pentru care termenul pentru 
plecarea voluntară nu a fost prelungit sau 
resortisantului din țara terță în cauză i s-a 
eliberat un permis de ședere sau o altă 
autorizație care conferă un drept de 
ședere.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un resortisant al unei 
țări terțe care face obiectul unei semnalări 
privind returnarea este identificat de o 
autoritate competentă și s-a constatat de 
către aceeași autoritate că obligația de 
returnare nu a fost îndeplinită, această 
autoritate consultă imediat statul membru 
semnalant, prin intermediul schimbului de 
informații suplimentare, pentru a stabili 
fără întârziere acțiunea care trebuie 
întreprinsă.

2. Fără a aduce atingere articolului 6, 
în cazul în care un resortisant al unei țări 
terțe care face obiectul unei semnalări 
privind returnarea este identificat de o 
autoritate competentă și s-a constatat de 
către aceeași autoritate că obligația de 
returnare nu a fost îndeplinită, această 
autoritate consultă imediat statul membru 
semnalant, prin intermediul schimbului de 
informații suplimentare, pentru a stabili 
acțiunea care trebuie întreprinsă. Statul 
membru semnalant este obligat să 
comunice acțiunea recomandată fără 
întârziere.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un stat membru are 
în vedere să acorde un permis de ședere 
sau o altă autorizație care conferă un drept 
de ședere unui resortisant al unei țări terțe 
care face obiectul unei semnalări privind 
returnarea introdusă de un alt stat membru, 
acesta consultă mai întâi, prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare, 
statul membru care a introdus semnalarea. 
Statul membru care a introdus semnalarea 
trebuie să răspundă în termen de șapte 
zile. Dacă statul membru care are în 
vedere să acorde un permis de ședere sau o 
altă autorizație care conferă un drept de 
ședere decide să acorde respectivul permis 
sau respectiva autorizație, semnalarea 
privind returnarea trebuie ștearsă.

1. Înainte ca un stat membru să decidă 
în mod oficial să acorde un permis de 
ședere sau o altă autorizație care conferă un 
drept de ședere unui resortisant al unei țări 
terțe care face obiectul unei semnalări 
privind returnarea introdusă de un alt stat 
membru, acesta consultă mai întâi, prin 
intermediul schimbului de informații 
suplimentare, statul membru care a 
introdus semnalarea. Statul membru care a 
introdus semnalarea furnizează un 
răspuns în termen de șapte zile. Decizia 
finală cu privire la acordarea permisului 
de ședere sau a unei alte autorizații care 
conferă un drept de ședere unui 
resortisant al unei țări terțe revine statului 
membru care efectuează consultarea. 
Dacă se acordă un permis de ședere sau o 
altă autorizație care conferă un drept de 
ședere, semnalarea privind returnarea 



PE624.157/ 15

RO

trebuie ștearsă fără întârziere.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru are 
în vedere să introducă o semnalare privind 
returnarea având ca obiect un resortisant al 
unei țări terțe care este titularul unui permis 
de ședere valabil sau al unei alte autorizații 
care conferă un drept de ședere, eliberat(ă) 
de un alt stat membru, acesta informează, 
prin intermediul schimbului de informații 
suplimentare, statul membru care a eliberat 
permisul pentru a permite respectivului stat 
membru să decidă dacă există motive care 
să justifice retragerea sa. Statul membru 
care a eliberat permisul transmite un 
răspuns clar în termen de șapte zile.

2. Înainte ca un stat membru să decidă 
să introducă o semnalare privind returnarea 
având ca obiect un resortisant al unei țări 
terțe care este titularul unui permis de 
ședere valabil sau al unei alte autorizații 
care conferă un drept de ședere, eliberat(ă) 
de un alt stat membru, acesta informează, 
prin intermediul schimbului de informații 
suplimentare, statul membru care a eliberat 
permisul pentru a permite respectivului stat 
membru să decidă dacă există motive care 
să justifice retragerea sa. Statul membru 
care a eliberat permisul transmite un 
răspuns clar în termen de șapte zile. Dacă 
statul membru care a eliberat permisul 
decide să îl mențină, nu se introduce 
semnalarea privind returnarea. 

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care un resortisant al unei 
țări terțe care face obiectul unei semnalări 
privind returnarea este identificat când 
intră pe la frontierele externe, statul 
membru care l-a identificat pe resortisantul 
țării terțe în cauză informează imediat, prin 
intermediul schimbului de informații 
suplimentare, statul membru semnalant 
pentru a șterge semnalarea.

4. În cazul în care un resortisant al unei 
țări terțe care face obiectul unei semnalări 
privind returnarea este identificat când 
intră pe la frontierele externe, statul 
membru care l-a identificat pe resortisantul 
țării terțe în cauză informează statul 
membru semnalant în cel mai scurt timp 
și în orice caz în termen de 12 ore prin 
intermediul schimbului de informații 
suplimentare.

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolelor 6 și 
8, semnalările privind returnarea trebuie 
șterse atunci când decizia care a stat la 
baza semnalării a fost retrasă sau anulată 
de autoritatea competentă. Semnalările 
privind returnarea trebuie, de asemenea, să 
fie șterse atunci când resortisantul țării 
terțe în cauză poate demonstra că a părăsit 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu o decizie de returnare emisă în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE.

1. Fără a aduce atingere articolelor 6 și 
8, semnalările privind returnarea trebuie 
șterse din momentul în care decizia care a 
stat la baza semnalării a fost retrasă sau 
anulată de autoritatea competentă. 
Semnalările privind returnarea trebuie, de 
asemenea, să fie șterse atunci când 
resortisantul țării terțe în cauză a părăsit, 
sau poate demonstra ulterior că a părăsit 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu o decizie de returnare emisă în 
conformitate cu dispoziții care respectă 
Directiva 2008/115/CE.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Semnalările privind returnarea sunt 
eliminate automat din momentul expirării 
semnalării, în conformitate cu articolul 
34 din Regulamentul 2018/XXX [privind 
verificările la frontiere] cu privire la 
termenul limită de revizuire.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Semnalările privind returnarea sunt 
eliminate din momentul în care acest 
lucru este necesar, în conformitate cu 
dispozițiile privind compatibilitatea 
semnalărilor prevăzute la articolul 23a 
din Regulamentul 2018/XXX [privind 
verificările la frontiere].
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Semnalările privind o persoană care a 
dobândit cetățenia unui stat membru sau a 
oricărui alt stat ai cărui resortisanți 
beneficiază de dreptul la liberă circulație 
pe teritoriul Uniunii trebuie șterse de îndată 
ce statul membru semnalant ia cunoștință 
sau este informat în temeiul articolului 39 
din Regulamentul (UE) 2018/xxx 
[verificări la frontiere] despre faptul că 
persoana în cauză a dobândit această 
cetățenie.

2. Semnalările privind o persoană care a 
dobândit un permis de ședere, o 
autorizație care îi conferă un drept de 
ședere sau cetățenia unui stat membru sau 
a oricărui alt stat ai cărui resortisanți 
beneficiază de dreptul la liberă circulație 
pe teritoriul Uniunii trebuie șterse de îndată 
ce statul membru semnalant ia cunoștință 
sau este informat în temeiul articolului 39 
din Regulamentul (UE) 2018/xxx 
[verificări la frontiere] despre faptul că 
persoana în cauză a dobândit acest permis 
de ședere sau altă autorizație care îi 
conferă un drept de ședere sau această 
cetățenie.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele prelucrate în SIS și informațiile 
suplimentare conexe prevăzute în prezentul 
regulament pot fi transferate sau puse la 
dispoziția unei țări terțe în conformitate cu 
capitolul V din Regulamentul (UE) 
2016/679, cu autorizarea statului membru 
semnalant, numai în scopul identificării și 
al eliberării unui document de identificare 
sau de călătorie unui resortisant al unei țări 
terțe aflat în situație de ședere ilegală în 
vederea returnării acestuia.

Datele prelucrate în SIS și informațiile 
suplimentare conexe care au făcut obiectul 
unui schimb, prevăzute în prezentul 
regulament pot fi transferate sau puse la 
dispoziția unei țări terțe în conformitate cu 
capitolul V din Regulamentul (UE) 
2016/679, cu autorizarea statului membru 
semnalant, numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

(a) datele sunt transferate sau puse la 
dispoziție numai în scopul identificării și al 
eliberării unui document de identificare sau 
de călătorie unui resortisant al unei țări 
terțe, aflat în situație de ședere ilegală, în 
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vederea returnării acestuia;
(aa) țara terță acceptă în mod explicit să 
utilizeze datele exclusiv în scopul în care 
acestea au fost furnizate și să respecte 
ceea ce este legal și necesar în vederea 
îndeplinirii scopurilor prevăzute la 
punctul (a) și să șteargă datele respective 
în cazul în care păstrarea lor nu se mai 
justifică; și 
(b) resortisantul țării terțe în cauză a 
fost informat că datele cu caracter 
personal și informațiile suplimentare care 
îl privesc vor fi transmise autorităților 
țării terțe respective;
Nicio informație cu privire la faptul că s-a 
depus o cerere de protecție internațională 
într-un stat membru nu este divulgată 
agentului/agenților despre care se 
presupune că a(u) comis persecuția sau 
vătămarea gravă în conformitate cu 
articolul 30 din Directiva 2013/32/UE sau 
dacă țara respectivă este și țara de origine 
a solicitantului de protecție.
Datele prelucrate în cadrul SIS și 
informațiile suplimentare conexe care au 
făcut obiectul unui schimb în temeiul 
prezentului regulament nu sunt puse la 
dispoziția unei țări terțe, în cazul în care 
decizia de returnare a fost dezactivată în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3).

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 a
Principiul nereturnării, interesul superior 
al copilului, viața de familie și starea de 

sănătate
Statele membre aplică prezentul 
regulament, respectând pe deplin 
drepturile fundamentale și principiul 
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nereturnării și iau întotdeauna în 
considerare interesul superior al 
copilului, viața de familie și starea de 
sănătate sau starea de vulnerabilitate a 
persoanelor în cauză.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
statisticile de la articolul 54 din 
Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la 
frontiere], agenția elaborează statistici 
zilnice, lunare și anuale, atât în ceea ce 
privește numărul total de semnalări privind 
returnarea introduse în SIS, cât și în ceea 
ce privește numărul de semnalări privind 
returnarea introduse în SIS de către fiecare 
stat membru, inclusiv în ceea ce privește 
datele menționate la articolul 4 litera (x) 
din prezentul regulament, notificările 
menționate la articolul 7 alineatul (1) din 
prezentul regulament și numărul de 
semnalări privind returnarea șterse ca 
urmare a respectării unei obligații de 
returnare. Agenția elaborează statistici 
lunare și anuale cu privire la datele 
furnizate de către statele membre în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și 
cu articolul 8 alineatul (5) din prezentul 
regulament. Aceste statistici nu conțin date 
cu caracter personal.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
statisticile de la articolul 54 din 
Regulamentul (UE) 2018/xxx [verificări la 
frontiere], agenția elaborează statistici 
zilnice, lunare și anuale, atât în ceea ce 
privește numărul total de semnalări privind 
returnarea introduse în SIS, cât și în ceea 
ce privește numărul de semnalări privind 
returnarea introduse în SIS de către fiecare 
stat membru, inclusiv în ceea ce privește 
datele menționate la articolul 4 litera (x), 
(xb) și (xc) din prezentul regulament, 
notificările menționate la articolul 7 
alineatul (1) din prezentul regulament și 
numărul de semnalări privind returnarea 
șterse ca urmare a respectării unei obligații 
de returnare. Agenția elaborează statistici 
lunare și anuale cu privire la datele 
furnizate de către statele membre în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și 
cu articolul 8 alineatul (5) din prezentul 
regulament. Aceste statistici nu conțin date 
cu caracter personal.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția compilează toate statisticile 
lunare într-un raport anual care se 
publică. Raportul se transmite 
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Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă nu sunt stabilite în prezentul 
regulament, dispozițiile privind 
responsabilitățile statelor membre și ale 
agenției, introducerea și prelucrarea 
semnalărilor, condițiile de acces la 
semnalări și de păstrare a semnalărilor, 
prelucrarea datelor, protecția datelor, 
răspunderea și monitorizarea și statisticile, 
prevăzute la articolele 6-19, la articolul 20 
alineatele (3)-(4), la articolele 21, 22, 28, la 
articolul 29 alineatul (4) și la articolele 33-
54 din Regulamentul (UE) 2018/xxx 
[verificări la frontiere] se aplică datelor 
introduse și prelucrate în SIS în 
conformitate cu prezentul regulament.

Dacă nu sunt stabilite în prezentul 
regulament, dispozițiile privind 
responsabilitățile statelor membre și ale 
agenției, introducerea, prelucrarea, 
actualizarea și compatibilitatea 
semnalărilor, condițiile de acces la 
semnalări și de păstrare a semnalărilor, 
prelucrarea datelor, protecția datelor, 
răspunderea și monitorizarea și statisticile, 
prevăzute la articolele 3, 6-19, la 
articolul 20 alineatele (3)-(4), la articolele 
21, 22, 23a, 28, la articolul 29 alineatul (4) 
și la articolele 33-54 din Regulamentul 
(UE) 2018/xxx [verificări la frontiere] se 
aplică datelor introduse și prelucrate în SIS 
în conformitate cu prezentul regulament.


