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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 directivă a Consiliului de instituire a unui document de 

călătorie provizoriu al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0358), 

– având în vedere articolul 23 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0386/2018), 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

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

0433/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 

alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) În conformitate cu punctele 22 și 23 

din Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare24, Comisia ar trebui să 

evalueze prezenta directivă, în special pe 

baza informațiilor colectate prin 

intermediul mecanismelor specifice de 

monitorizare, pentru a evalua efectele 

(19) În conformitate cu punctele 22 și 23 

din Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare24, Comisia ar trebui să 

evalueze prezenta directivă, în special pe 

baza informațiilor colectate prin 

intermediul mecanismelor specifice de 

monitorizare, pentru a evalua efectele 
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directivei și necesitatea adoptării unor 

măsuri ulterioare. 

directivei, inclusiv impactul ei asupra 

drepturilor fundamentale, și necesitatea 

adoptării unor măsuri ulterioare. Evaluarea 

ar trebui să fie pusă la dispoziția 

Parlamentului European, a Autorității 

Europene pentru Protecția Datelor și a 

Agenției pentru Drepturi Fundamentale. 

_________________ _________________ 

24 Acordul interinstituțional dintre 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene și Comisia Europeană din 13 

aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 

(JO L 123, 12.5.2016, p. 1). 

24 Acordul interinstituțional dintre 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii 

Europene și Comisia Europeană din 13 

aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 

(JO L 123, 12.5.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În termen de 36 de ore după 

primirea informațiilor menționate la 

alineatul (2), statul membru de cetățenie 

răspunde la consultare în conformitate cu 

articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 

2015/637 și confirmă dacă solicitantul 

deține cetățenia sa. După confirmarea 

cetățeniei solicitantului, statul membru care 

oferă asistență furnizează solicitantului un 

DCP UE cel târziu în ziua lucrătoare 

următoare celei în care s-a primit răspunsul 

din partea statului membru de cetățenie. 

3. În termen de 24 de ore după 

primirea informațiilor menționate la 

alineatul (2), statul membru de cetățenie 

răspunde la consultare în conformitate cu 

articolul 10 alineatul (3) din Directiva (UE) 

2015/637 și confirmă dacă solicitantul 

deține cetățenia sa. După confirmarea 

cetățeniei solicitantului, statul membru care 

oferă asistență furnizează solicitantului un 

DCP UE cel târziu în ziua lucrătoare 

următoare celei în care s-a primit răspunsul 

din partea statului membru de cetățenie. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazuri excepționale justificate în 

mod corespunzător, statele membre pot să 

depășească termenele prevăzute la 

alineatele (1) și (3). 

4. În cazuri excepționale justificate în 

mod corespunzător, statele membre pot să 

scurteze sau să depășească termenele 

prevăzute la alineatele (1) și (3). 
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Justificare 

În situații extreme ar putea fi necesar ca statul membru care oferă asistență să furnizeze DCP 

UE înainte de „ziua lucrătoare care urmează” după ce a primit confirmarea identității din 

statul membru de cetățenie, de exemplu pentru a evita situațiile de sfârșit de săptămână sau 

de sărbători legale care întârzie procesul. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. După cel puțin cinci ani de la data 

transpunerii prezentei directive, Comisia 

efectuează o evaluare a acesteia și prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind principalele constatări, 

inclusiv în ceea ce privește caracterul 

adecvat al nivelului de securitate al datelor 

cu caracter personal. 

1. După cel puțin trei ani de la data 

transpunerii prezentei directive, Comisia 

efectuează o evaluare a acesteia și prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind principalele constatări, 

inclusiv în ceea ce privește caracterul 

adecvat al nivelului de securitate al datelor 

cu caracter personal și eventualul impact 

asupra drepturilor fundamentale. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

În rezoluția sa referitoare la raportul privind cetățenia UE în 2017, Parlamentul European a 

afirmat că aproape șapte milioane de cetățeni ai UE călătoresc sau locuiesc în țări din afara 

UE în care țara lor de origine nu are o ambasadă sau un consulat și că se estimează că numărul 

cetățenilor UE nereprezentați va crește la cel puțin zece milioane până în 2020. Cetățenii UE 

care locuiesc pe teritoriul unei țări terțe în care statul lor membru de origine nu are 

reprezentanță au dreptul să beneficieze de protecție din partea autorităților diplomatice și 

consulare ale oricărui alt stat membru, în aceleași condiții ca și cetățenii proprii. 

 

Având în vedere aceste constatări, Parlamentul a invitat Comisia să prezinte o propunere de 

format nou, mai sigur, al documentului de călătorie provizoriu al UE (DCP UE) pentru 

cetățenii UE nereprezentați în afara Uniunii, al căror pașaport a fost furat, pierdut, distrus sau 

este temporar indisponibil, pentru a garanta că aceștia se pot întoarce acasă în siguranță. 

Aceasta a însemnat abrogarea Deciziei 96/409/PESC a reprezentanților guvernelor statelor 

membre care instituia un document de călătorie provizoriu comun care putea fi eliberat de 

către statele membre cetățenilor Uniunii în țările în care statul membru de cetățenie al 

acestora nu are nicio reprezentanță diplomatică sau consulară permanentă. 

 

În conformitate cu expunerea de motive a Comisiei care însoțește propunerea, au trecut 20 de 

ani de la introducerea DCP UE și este necesară actualizarea normelor prevăzute în Decizia 

96/409/PESC și a modelului DCP UE. Modificările recent aduse normelor UE privind 

protecția consulară nu se reflectă în Decizia 96/409/PESC, iar DCP UE în forma sa actuală nu 

este adaptat la actualul mediu de securitate la nivel mondial. Acesta nu ține seama de 

îmbunătățirile în ceea ce privește securitatea documentelor de călătorie și oferă protecție 

insuficientă împotriva fraudelor și falsificărilor, ceea ce a dus la o fragmentare în utilizarea 

DCP UE în cadrul Uniunii.  

 

În plus, Decizia 96/409/PESC nu este aliniată la Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului. 

Această directivă reglementează protecția consulară pentru cetățenii nereprezentați în general 

și, prin urmare, conține și norme aplicabile eliberării de DCP UE.  

 

În Raportul privind cetățenia UE în 2017, Parlamentul a solicitat și punerea în aplicare 

deplină și efectivă a Directivei (UE) 2015/637 pentru a asigura protecția consulară a 

cetățenilor UE în țările terțe în care statele lor membre nu sunt reprezentate. Din punctul de 

vedere al raportoarei, propunerea reprezintă un pas înainte în această direcție, deoarece 

stabilește măsurile necesare pentru a facilita protecția consulară pentru cel mai frecvent tip de 

asistență consulară oferită cetățenilor nereprezentați, și anume eliberarea de documente de 

călătorie provizorii.  

 

Raportoarea consideră că această propunere facilitează exercitarea drepturilor la liberă 

circulație ale cetățenilor UE, care sunt esențiale pentru cetățenia UE și completează alte 

libertăți, chiar dacă se referă la măsuri de protecție consulară pentru cetățenii nereprezentați ai 

Uniunii în țările terțe.  

 

Raportoarea subliniază că Uniunea ar trebui să contribuie la protejarea cetățenilor săi. Dreptul 

fundamental la protecție consulară al cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în aceleași condiții 

ca resortisanții naționali, consacrat la articolul 46 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, este o expresie a solidarității europene.  
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În plus, raportoarea consideră că îmbunătățirea securității documentelor de călătorie provizorii 

este un element important al strategiei globale a Uniunii pentru prevenirea, detectarea și 

reacția eficace și eficientă la evoluția amenințărilor la adresa securității. Așa cum se 

menționează în comunicarea Comisiei din 2016 - Planul de acțiune al Comisiei pentru a întări 

răspunsul european la fraudarea documentelor de călătorie, fraudarea documentelor a devenit 

un catalizator al terorismului și al criminalității organizate și este legat de traficul de persoane 

și de introducerea ilegală de migranți. Este esențial să se prevină abuzurile și amenințările la 

adresa securității interne provocate de deficiențe în ceea ce privește securitatea documentelor. 

 

În acest context, având în vedere toate acestea, raportoarea susține propunerea de directivă a 

Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE și de abrogare a 

Deciziei 96/409/PESC fără modificări pentru a încuraja statele membre să treacă rapid la 

adoptarea sa. 
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Titlu Documentul de călătorie provizoriu al UE 

Referințe COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS) 

Data consultării PE 31.7.2018    

Comisie competentă  

 Data anunțului în plen 

LIBE 

10.9.2018 
   

Comisii sesizate pentru aviz 

 Data anunțului în plen 

AFET 

10.9.2018 

JURI 

10.9.2018 
  

Avize care nu au fost emise 

 Data deciziei 

AFET 

20.6.2018 

JURI 

9.7.2018 
  

Raportoare 

 Data numirii 

Kinga Gál 

9.7.2018 
   

Examinare în comisie 18.10.2018 19.11.2018 3.12.2018  

Data adoptării 3.12.2018    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

41 

4 

0 

Membri titulari prezenți la votul final Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina 

Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, 

Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t 

Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 

Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József 

Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, 

Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine 

Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke 

Zijlstra 

Membri supleanți prezenți la votul final Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria 

Terricabras 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Max Andersson, France Jamet 

Data depunerii 6.12.2018 

 



 

RR\1171476RO.docx 11/11 PE627.613v02-00 

 RO 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  
ÎN COMISIA COMPETENTĂ 

41 + 

ALDE Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen 

ECR Helga Stevens, Kristina Winberg 

GUE/NGL Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

NI Udo Voigt 

PPE Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika 

Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian 

Ungureanu 

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, 

Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, 

Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer 

VERTS/ALE Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras 

 

4 - 

ECR Branislav Škripek 

EFDD Raymond Finch 

ENF France Jamet, Auke Zijlstra 

 

0 0 

  

 

Legenda simbolurilor utilizate:  

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 


