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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul împărtășește obiectivul din propunerea Comisiei de a consolida Sistemul de 
informații privind vizele (VIS) cu scopul de a facilita procedura de solicitare a vizelor, de a 
facilita și consolida verificările la punctele de trecere a frontierelor externe și pe teritoriul 
statelor membre, precum și de a consolida securitatea internă a spațiului Schengen prin 
facilitarea schimbului de informații între statele membre privind resortisanții țărilor terțe care 
dețin vize de lungă ședere și permise de ședere. Astfel se va îmbunătăți securitatea în 
interiorul UE și de-a lungul frontierelor sale, se va facilita dreptul călătorilor legitimi de a 
trece frontiera externă și libera circulație și ședere în spațiul fără controale la frontierele 
interne și se va facilita gestionarea frontierelor externe ale spațiului Schengen. 

Raportorul consideră că costul estimat pentru bugetul UE este justificat și proporțional, însă 
îndeamnă Comisia, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL și statele membre să asigure cel mai 
ridicat grad posibil de eficiență a costurilor.

Raportorul consolidează o serie de dispoziții privind raportarea și evaluarea, pentru a-i 
permite autorității bugetare să urmărească îndeaproape dezvoltarea și funcționarea VIS 
consolidat.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Fără a se aduce atingere 
responsabilității statelor membre pentru 
exactitatea datelor introduse în VIS, eu-
LISA ar trebui să fie responsabilă cu 
îmbunătățirea calității datelor, prin 
introducerea unui instrument central de 
monitorizare a calității datelor, și cu 
furnizarea de rapoarte statelor membre la 
intervale regulate.

(43) Fără a se aduce atingere 
responsabilității statelor membre pentru 
exactitatea datelor introduse în VIS, eu-
LISA ar trebui să fie responsabilă cu 
îmbunătățirea calității datelor, prin 
introducerea, menținerea și actualizarea 
sistematică a unui instrument central de 
monitorizare a calității datelor, și cu 
furnizarea de rapoarte statelor membre la 
intervale regulate.

Amendamentul 2
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Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pentru a permite o mai bună 
monitorizare a utilizării VIS în scopul de a 
analiza tendințele privind presiunea 
migrației și gestionarea frontierelor, eu-
LISA ar trebui să fie în măsură să dezvolte 
un sistem în vederea elaborării de rapoarte 
statistice destinate statelor membre, 
Comisiei și Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, 
fără a pune în pericol integritatea datelor. 
Prin urmare, ar trebui să se instituie un 
registru statistic central. Statisticile 
generate nu ar trebui să conțină date cu 
caracter personal.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Prezentul regulament, prin 
sprijinirea realizării de către statele 
membre a obiectivelor sale (facilitarea 
procedurilor de depunere a cererilor de 
viză, identificarea persoanelor dispărute, 
acordarea de asistență în procesul de 
identificare și returnare a persoanelor și 
sprijinirea autorităților de aplicare a legii 
în vederea accesării datelor referitoare la 
solicitanții de viză), va asigura faptul că 
se pot realiza economii corespunzătoare 
în bugetele naționale ale statelor membre 
în cauză.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 29 – alineatul 2 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de administrare, împreună cu 
Comisia, elaborează și menține mecanisme 
automate de control al calității datelor și 
proceduri de verificare a calității datelor în 
VIS și furnizează rapoarte periodice 
statelor membre. Autoritatea de 
administrare prezintă periodic statelor 
membre și Comisiei un raport cu privire la 
controalele de calitate a datelor.

Autoritatea de administrare, împreună cu 
Comisia, elaborează, menține și 
actualizează în mod sistematic mecanisme 
automate de control al calității datelor și 
proceduri de verificare a calității datelor în 
VIS și furnizează rapoarte periodice 
statelor membre. Autoritatea de 
administrare asigură faptul că se mențin 
niveluri adecvate ale personalului instruit 
în mod corespunzător cu scopul de a pune 
în aplicare inovațiile și actualizările 
tehnice necesare pentru funcționarea 
mecanismelor de control al calității 
datelor. Autoritatea de administrare 
prezintă periodic statelor membre și 
Comisiei un raport cu privire la controalele 
de calitate a datelor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O dată la doi ani, eu-LISA prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei un raport privind funcționarea 
tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea acestuia.

3. O dată la doi ani, eu-LISA prezintă 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei un raport privind funcționarea 
tehnică a VIS, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea și costurile acestuia. Raportul 
include o imagine de ansamblu a evoluției 
actuale a proiectului și a costurilor 
aferente, o evaluare a impactului 
financiar, precum și informații cu privire 
la orice problemă tehnică și risc care ar 
putea afecta costurile globale ale 
sistemului.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
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Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul unor întârzieri în procesul 
de dezvoltare, eu-LISA informează 
Parlamentul European și Consiliul cât 
mai curând posibil cu privire la motivele 
întârzierilor, precum și cu privire la 
implicațiile financiare și temporale ale 
acestora.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 38
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 50 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. O dată la patru ani, Comisia 
realizează o evaluare generală a VIS. 
Această evaluare generală include o analiză 
a rezultatelor obținute în funcție de 
obiectivele fixate, determină măsura în 
care principiile de bază rămân în 
continuare valabile, examinează aplicarea 
prezentului regulament în raport cu VIS și
securitatea VIS, utilizarea dispozițiilor 
prevăzute la articolul 31 și orice implicații 
pentru viitoarele operațiuni. Comisia 
transmite evaluarea Parlamentului 
European și Consiliului.

5. O dată la doi ani, Comisia 
realizează o evaluare generală a VIS. 
Această evaluare generală include o analiză 
a rezultatelor obținute în funcție de 
obiectivele fixate și costurile suportate, 
determină măsura în care principiile de 
bază rămân în continuare valabile, 
examinează aplicarea prezentului 
regulament în raport cu VIS, securitatea 
VIS, utilizarea dispozițiilor prevăzute la 
articolul 31 și eventualele implicații 
privind funcționarea pe viitor a 
sistemului. Comisia transmite evaluarea 
Parlamentului European și Consiliului.
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