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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia adoptă deciziile de 
finanțare pentru facilitatea tematică, astfel 
cum se menționează la articolul 110 din 
Regulamentul financiar, identificând 
obiectivele și acțiunile care urmează să fie 
sprijinite și specificând sumele pentru 
fiecare dintre componentele sale, astfel 
cum se prevede la alineatul (1). Deciziile 
de finanțare stabilesc, după caz, suma 
totală rezervată operațiunilor de finanțare 
mixtă.

6. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 29, pentru a elabora programe de 
lucru pentru facilitatea tematică, astfel cum 
se menționează la articolul 110 din 
Regulamentul financiar, identificând 
obiectivele și acțiunile care urmează să fie 
sprijinite și specificând sumele pentru 
fiecare dintre componentele sale, astfel 
cum se prevede la alineatul (1). Programele 
de lucru stabilesc, atunci când este cazul, 
suma totală rezervată operațiunilor de 
finanțare mixtă.
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea cooperării 
interinstituționale la nivel național între 
autoritățile naționale din statele membre 
responsabile cu controlul la frontiere sau 
cu sarcini efectuate la frontieră și, la 
nivelul UE, îmbunătățirea cooperării dintre 
statele membre sau dintre statele membre, 
pe de o parte, și organele, oficiile și 
agențiile relevante ale Uniunii sau țările 
terțe, pe de altă parte;

(c) îmbunătățirea cooperării 
interinstituționale la nivel național între 
autoritățile naționale din statele membre 
responsabile cu controlul la frontiere sau 
cu sarcini executate la frontieră și, la 
nivelul UE, îmbunătățirea cooperării dintre 
statele membre sau dintre statele membre, 
pe de o parte, și organele, oficiile și 
agențiile de resort, inclusiv agențiile 
responsabile cu acțiunile externe ale 
Uniunii și țările terțe, pe de altă parte;
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Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) acțiuni menite să îmbunătățească 
calitatea datelor stocate în sistemele 
informatice în domeniul vizelor și al 
frontierelor și să-i permită persoanei 
vizate să își exercite mai bine dreptul la 
informare, de acces la informații, 
rectificare, ștergere și restricționare a 
prelucrării datelor în contextul acțiunilor 
care intră în domeniul de aplicare al 
acestui instrument;
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Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsuri de utilizare, transferare, 
testare și validare a noilor metodologii sau 
tehnologii, inclusiv a proiectelor-pilot și a 
măsurilor subsecvente proiectelor de 
cercetare în domeniul securității finanțate 
de Uniune, astfel cum se menționează în 
anexa III.

(6) Măsuri de utilizare, transferare, 
testare și validare a noilor metodologii sau 
tehnologii menite să îmbunătățească 
calitatea datelor stocate în sistemele 
informatice în domeniul vizelor și al 
frontierelor și să-i permită persoanei 
vizate să își exercite mai bine dreptul la 
informare, de acces la informații, 
rectificare, ștergere și restricționare a 
prelucrării datelor în contextul acțiunilor 
care intră în domeniul de aplicare al 
acestui instrument.
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