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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Returnarea resortisanților țărilor 

terțe care nu îndeplinesc sau nu mai 

îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau 

reședință în statele membre, cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale, în 

special a principiului nereturnării, și în 

conformitate cu Directiva 2008/115/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, 

reprezintă o componentă esențială a 

eforturilor ample de combatere a migrației 

neregulamentare și de majorare a ratei de 

returnare a migranților în situație 

neregulamentară. 

(1) Returnarea resortisanților țărilor 

terțe care nu îndeplinesc sau nu mai 

îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau 

reședință în statele membre, cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale și a 

principiului nereturnării, codificat de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene (Carta) și de Convenția de la 

Geneva din 1951, și în conformitate cu 

Directiva 2008/115/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, reprezintă o 

componentă esențială a eforturilor ample 

de combatere a migrației neregulamentare 

și de gestionare a migrației în strânsă 

cooperare cu țările terțe de origine sau de 

tranzit. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru returnarea 

resortisanților țărilor terțe aflați în situație 

de ședere ilegală în mod eficace și 

proporțional, în conformitate cu dispozițiile 

Directivei 2008/115/CE. 

(3) Statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru returnarea 

resortisanților țărilor terțe aflați în situație 

de ședere ilegală în mod eficace și 

proporțional, asigurând în același timp 

respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale, în special a principiului 

nereturnării, precum și protecția 

drepturilor omului în cazul migranților, în 

conformitate cu dispozițiile Directivei 
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2008/115/CE. 

 

Amendamentul  3 

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 

există un decalaj temporar între momentul 

părăsirii spațiului Schengen de către 

resortisantul țării terțe și activarea în SIS a 

semnalării privind interdicția de intrare. 

(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 

există un decalaj temporar între momentul 

părăsirii frontierelor externe ale unui stat 

membru de către resortisantul țării terțe și 

activarea în SIS a semnalării privind 

interdicția de intrare. 

Justificare 

Sintagma „spațiul Schengen” nu este consecventă cu sintagma utilizată la articolul 6: „În 

cazul în care un resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei semnalări privind 

returnarea iese pe la frontiera externă a statului membru semnalant, confirmarea returnării 

se comunică autorității competente în conformitate cu dreptul național.” 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Datele prelucrate în SIS sau 

transferate prin intermediul schimbului de 

informații suplimentare pot oferi statului 

membru executant informații care sunt 

(16) Datele prelucrate în SIS sau 

transferate prin intermediul schimbului de 

informații suplimentare pot oferi statului 

membru executant informații care sunt 
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utile pentru identificarea rapidă și 

eliberarea rapidă de noi documente de 

identitate resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere ilegală, în vederea 

returnării acestora într-o țară terță. În 

anumite cazuri, ar trebui să fie posibil să se 

facă schimb de astfel de date și informații 

cu o țară terță în acest scop. Schimbul de 

orice date cu caracter personal ar trebui să 

facă obiectul unor condiții clare, ar trebui 

să se efectueze în conformitate cu 

dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 

și să se desfășoare cu acordul statului 

membru care a emis semnalarea. 

utile pentru identificarea rapidă și 

eliberarea rapidă de noi documente de 

identitate resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere ilegală, în vederea 

returnării acestora într-o țară terță. În 

anumite cazuri, ar trebui să fie posibil să se 

facă schimb de astfel de date și informații 

cu o țară terță în acest scop. Totuși, acest 

lucru ar trebui să aibă loc numai după 

adoptarea unei decizii finale de returnare. 
Schimbul de orice date cu caracter personal 

ar trebui să facă obiectul unor condiții 

clare, ar trebui să se efectueze în 

conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului (UE) 2016/679, în special 

articolul 6 alineatul (1) litera (f), articolul 

8, articolul 12 alineatul (1) și articolul 40 

alineatul (2) litera (g) în cazurile 

referitoare la copii și să se desfășoare cu 

acordul statului membru care a emis 

semnalarea. 

Justificare 

Datele cu caracter personal nu ar trebui să fie transferate către o țară terță înainte ca decizia 

de returnare, adoptată în temeiul Directivei 2008/115 (CE), să devină definitivă și, prin 

urmare, nu înainte ca posibile proceduri de căi de atac sau apel să fi fost epuizate sau ca o 

cerere din partea solicitantului să fi fost declarată inadmisibilă. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (16a) În cazurile referitoare la copii, 

interesul superior al copilului ar trebui să 

primeze în aplicarea prezentului 

regulament. Atunci când datele 

referitoare la un copil sunt introduse în 

SIS, ar trebui folosite numai în scopuri 

legate de prevenirea, depistarea și 

investigarea cazurilor de copii dispăruți și 

pentru protecția interesului superior al 

copilului, în conformitate cu Convenția 

ONU cu privire la drepturile copilului. 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (16b) Toate măsurile întreprinse în 

legătură cu SIS ar trebui să respecte 

Carta. Statele membre ar trebui să aplice 

liniile directoare care urmează a fi 

stabilite și monitorizate, în comun, de 

către Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene și de către Agenția pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene pentru o practică comună în 

ceea ce privește prelevarea amprentelor 

digitale și a imaginilor faciale ale 

resortisanților țărilor terțe în situație 

neregulamentară, pe baza listei de 

verificare elaborate de către Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene. Statele membre ar trebui să 

respecte în permanență demnitatea și 

integritatea fizică a minorului în timpul 

procedurii de prelevare a amprentelor 

digitale și a imaginii faciale. Statele 

membre nu ar trebui să utilizeze 

constrângerea pentru a obliga minorii să 

accepte să li se preleveze amprentele 

digitale. 

Justificare 

Potrivit Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, copiii trebuie tratați în mod uman 

și cu respect, într-un mod care să ia în considerare nevoile aferente vârstei lor. O atenție 

deosebită se acordă prin urmare situației specifice a minorilor. Interesul superior al copilului 

este întotdeauna considerat primordial. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Autoritățile naționale responsabile 

cu returnarea pot să difere în mod 

semnificativ de la un stat membru la altul 

și chiar și în cadrul aceluiași stat membru, 

în funcție de motivele șederii ilegale. 

Autoritățile judiciare pot, de asemenea, să 

emită decizii de returnare în conformitate 

cu dispoziții care respectă Directiva 

2008/115/CE, de exemplu ca urmare a 

exercitării unei căi de atac împotriva 

refuzului de acordare a unei autorizații sau 

a unui drept de ședere ori ca sancțiune 

penală. Toate autoritățile naționale 

responsabile cu emiterea și executarea 

deciziilor de returnare în conformitate cu 

Directiva 2008/115/CE ar trebui să aibă 

dreptul de a accesa SIS pentru a introduce, 

a actualiza, a șterge și a efectua căutări în 

semnalările privind returnarea. 

(17) Autoritățile naționale responsabile 

cu returnarea pot să difere în mod 

semnificativ de la un stat membru la altul 

și chiar și în cadrul aceluiași stat membru, 

în funcție de motivele șederii ilegale. În 

plus, există diferite liste naționale de „țări 

terțe sigure”. Autoritățile judiciare pot, de 

asemenea, să emită decizii de returnare în 

conformitate cu dispoziții care respectă 

Directiva 2008/115/CE, de exemplu ca 

urmare a exercitării unei căi de atac 

împotriva refuzului de acordare a unei 

autorizații sau a unui drept de ședere ori ca 

sancțiune penală. Toate autoritățile 

naționale responsabile cu emiterea și 

executarea deciziilor de returnare în 

conformitate cu Directiva 2008/115/CE ar 

trebui să aibă dreptul de a accesa SIS 

pentru a introduce, a actualiza, a șterge și a 

efectua căutări în semnalările privind 

returnarea. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (28a) Nicio modificare sau nicio nouă 

dispoziție din prezentul regulament nu ar 

trebui să creeze obstacole inutile pentru 

statele membre care vor adera sau sunt în 

proces de aderare la spațiul Schengen. 

 

Amendamentul  9 

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 

1. Datele privind resortisanții țărilor 

terțe care fac obiectul unei decizii de 

returnare emise în conformitate cu 



 

PE605.921v02-00 8/12 AD\1129893RO.docx 

RO 

dispoziții care respectă Directiva 

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. 

dispoziții care respectă Directiva 

2008/115/CE se introduc în SIS imediat 

după ce decizia devine efectivă în temeiul 

legislației naționale a respectivului stat 

membru, 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. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera p 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(p) categoria documentului de 

identificare al persoanei; 

(p) categoria actualelor sau fostelor 

documente de identificare ale persoanei 

sau alte documente utilizate până în 

prezent sub pseudonime; 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera r 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(r) numărul (numerele) documentului 

de identificare al persoanei; 

(r) numărul (numerele) documentelor 

actuale și/sau anterioare de identificare 

ale persoanei; 

 

Amendamentul  12 

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 

1. Fără a aduce atingere articolelor 6 

și 8, semnalările privind returnarea trebuie 

șterse imediat atunci când decizia care a 

stat la baza semnalării a fost retrasă sau 
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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. 

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. 

 

Amendamentul  13 

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 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. Totuși, acest 

lucru vizează cazurile individuale și are 

loc numai după adoptarea unei decizii 

finale în ceea ce privește returnarea, cu 

respectarea deplină a principiului 

nereturnării. În special, trebuie să fie 

confirmat faptul că țara în cauză asigură 

un nivel de protecție adecvat, luând în 

considerare respectarea de către aceasta a 

preeminenței legii și a drepturilor omului, 

existența și funcționarea efectivă a 

autorităților de supraveghere 

independente și angajamentele 

internaționale ale țării. Înainte de orice 

transfer de informații către o țară terță, 

autoritățile competente trebuie să 

confirme că viața și libertatea unei 

persoane returnate nu vor fi amenințate 

din motive de rasă, religie, naționalitate, 

afiliere la un anumit grup social sau 
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opinie politică. Datele și informațiile 

suplimentare aferente nu sunt transferate 

în cazul în care un astfel de transfer ar 

putea pune în pericol persoana la care se 

referă. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Datele referitoare la orice cerere 

anterioară de azil depusă sau la statutul 

de imigrant acordat persoanei returnate 

pe teritoriul statelor membre nu se 

transferă unei țări terțe în scopurile 

prezentului regulament. 
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