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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 regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații 

ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a 

Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a 

Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226 

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)478), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul (74), și 

articolul 77 alineatul (2), literele (a), (b), (d) și (e) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-

0002/2018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

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

avizul Comisiei pentru bugete (A8-0000/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru îmbunătățirea gestionării 

frontierelor externe, pentru participarea la 

prevenirea și combaterea migrației 

neregulamentare și la asigurarea unui nivel 

ridicat de securitate în spațiul de libertate, 

(9) Pentru îmbunătățirea gestionării 

frontierelor externe, pentru participarea la 

prevenirea și combaterea migrației 

neregulamentare și la asigurarea unui nivel 

ridicat de securitate în spațiul de libertate, 
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securitate și justiție al Uniunii Europene, 

inclusiv pentru menținerea securității și a 

ordinii publice și pentru garantarea 

securității pe teritoriul statelor membre, ar 

trebui realizată interoperabilitatea dintre 

sistemele de informații ale UE, și anume 

[Sistemul de intrare/ieșire (EES)], Sistemul 

de informații privind vizele (VIS), 

[Sistemul european de informații și de 

autorizare privind călătoriile (ETIAS)], 

Eurodac, Sistemul de informații Schengen 

(SIS) și [Sistemul european de informații 

cu privire la cazierele judiciare pentru 

resortisanții țărilor terțe (ECRIS-TCN)], 

astfel încât aceste sisteme de informații ale 

UE și datele pe care le conțin să se 

completeze reciproc. Pentru a realiza acest 

lucru, trebuie instituite componentele 

necesare asigurării interoperabilității: un 

portal european de căutare (ESP), un 

serviciu comun de comparare a datelor 

biometrice (BMS comun), un registru 

comun de date de identitate (CIR) și un 

detector de identități multiple (MID). 

securitate și justiție al Uniunii Europene, 

inclusiv pentru menținerea securității și a 

ordinii publice și pentru garantarea 

securității pe teritoriul statelor membre, 

pentru a îmbunătăți implementarea 

politicii comune a vizelor și a sprijini 

examinarea cererilor de protecție 

internațională, pentru a menține 

încrederea publicului în sistemul Uniunii 

din domeniul migrației și al azilului, în 

măsurile Uniunii din domeniul securității 

și în capabilitățile Uniunii de gestionare a 

frontierei externe, ar trebui realizată 

interoperabilitatea dintre sistemele de 

informații ale Uniunii, și anume Sistemul 

de intrare/ieșire (EES), Sistemul de 

informații privind vizele (VIS), [Sistemul 

european de informații și de autorizare 

privind călătoriile (ETIAS)], Eurodac, 

Sistemul de informații Schengen (SIS) și 

[Sistemul european de informații cu privire 

la cazierele judiciare pentru resortisanții 

țărilor terțe (ECRIS-TCN)], astfel încât 

aceste sisteme de informații ale Uniunii și 

datele pe care le conțin să se completeze 

reciproc. Pentru a realiza acest lucru, 

trebuie instituite componentele necesare 

asigurării interoperabilității: un portal 

european de căutare (ESP), un serviciu 

comun de comparare a datelor biometrice 

(BMS comun), un registru comun de date 

de identitate (CIR) și un detector de 

identități multiple (MID). 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Interoperabilitatea dintre sistemele 

de informații ale UE ar trebui să permită 

completarea reciprocă pentru a facilita 

identificarea corectă a persoanelor, pentru 

(10) Interoperabilitatea dintre sistemele 

de informații ale Uniunii ar trebui să 

permită completarea reciprocă pentru a 

facilita identificarea corectă a persoanelor, 
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a contribui la combaterea fraudelor de 

identitate, pentru a îmbunătăți și armoniza 

cerințele de calitate a datelor prevăzute în 

respectivele sisteme de informații ale UE, 

pentru a facilita implementarea tehnică și 

operațională a sistemelor de informații 

actuale și viitoare ale UE, pentru a 

consolida și simplifica garanțiile în materie 

de securitate și protecție a datelor 

prevăzute de respectivele sisteme de 

informații ale UE, pentru a simplifica 

accesul în scopul asigurării respectării legii 

la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac și pentru 

a îndeplini obiectivele EES, VIS, [ETIAS], 

Eurodac, SIS și ale [sistemului ECRIS-

TCN]. 

pentru a contribui la combaterea fraudelor 

de identitate, pentru a îmbunătăți și 

armoniza cerințele de calitate a datelor 

prevăzute în respectivele sisteme de 

informații ale Uniunii, pentru a contribui 

la garantarea unei utilizări eficace a 

sistemelor de informații ale Uniunii, la 

datele Europol și la bazele de date ale 

Interpol, facilitând accesul autorităților la 

acestea, în conformitate cu drepturile lor 

de acces și cu obiectivele și scopurile 

prevăzute de instrumentele juridice care 

reglementează respectivele sisteme, pentru 

a consolida, simplifica și armoniza 

garanțiile în materie de securitate și 

protecție a datelor prevăzute de 

respectivele sisteme de informații ale 

Uniunii și pentru a optimiza și simplifica 

accesul în scopul asigurării respectării legii 

la EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac și pentru 

a îndeplini obiectivele EES, VIS, [ETIAS], 

Eurodac, SIS și ale [sistemului ECRIS-

TCN]. 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Portalul european de căutare (ESP) 

ar trebui instituit pentru a facilita din punct 

de vedere tehnic capacitatea autorităților 

statelor membre și a organismelor UE de a 

accesa rapid, fără sincope, eficient, 

sistematic și controlat sistemele de 

informații ale UE, datele Europol și bazele 

de date ale Interpol de care au nevoie 

pentru a-și îndeplini sarcinile în 

conformitate cu drepturile lor de acces și 

de a susține obiectivele EES, VIS, 

[ETIAS], Eurodac, SIS, [sistemul ECRIS-

TCN] și ale datelor Europol. Permițând 

interogarea simultană a tuturor sistemelor 

(13) ESP (portalul european de căutare) 

ar trebui instituit pentru a facilita din punct 

de vedere tehnic capacitatea autorităților 

statelor membre și a agențiilor Uniunii de 

a accesa sistemele de informații ale 

Uniunii, datele Europol și bazele de date 

ale Interpol de care au nevoie pentru a-și 

îndeplini sarcinile în conformitate cu 

drepturile lor de acces și de a susține 

obiectivele EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, 

SIS, [sistemul ECRIS-TCN] și ale datelor 

Europol. Permițând interogarea simultană a 

tuturor sistemelor de informații ale Uniunii 

relevante, în paralel, precum și a datelor 
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de informații ale UE relevante, în paralel, 

precum și a datelor Europol și a bazelor de 

date ale Interpol, ESP ar trebui să 

funcționeze ca un ghișeu unic sau ca un 

„broker de mesaje” prin care să se 

interogheze diverse sisteme centrale și să 

se extragă fără probleme informațiile 

necesare, cu respectarea deplină a 

cerințelor privind controlul accesului și 

protecția datelor care se aplică sistemelor 

de bază. 

Europol și a bazelor de date ale Interpol, 

ESP ar trebui să funcționeze ca un ghișeu 

unic sau ca un „broker de mesaje” prin care 

să se interogheze diverse sisteme centrale 

și să se extragă fără probleme informațiile 

necesare, cu respectarea deplină a 

cerințelor privind controlul accesului și 

protecția datelor care se aplică sistemelor 

de bază. 

 (Înlocuirea termenului de „organismele 

UE” cu „agențiile Uniunii” se aplică 

întregului text. Adoptarea acestei 

modificări impune adaptări tehnice în 

întregul text.) 

Or. en 

Justificare 

Articol nou, introdus ca Articolul 37a, pentru a reflecta necesitatea ca toate componentele de 

interoperabilitate să asigure accesul rapid, fără sincope, eficient și controlat , precum și 

disponibilitatea deplină, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1). Acest lucru nu ar trebui 

să vizeze doar portalul european de căutare. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a asigura utilizarea rapidă și 

sistematică a tuturor sistemelor de 

informații ale UE, portalul european de 

căutare (ESP) ar trebui utilizat pentru 

efectuarea de interogări în registrul comun 

de date de identitate, EES, VIS, [ETIAS], 

Eurodac și în [sistemul ECRIS-TCN]. Cu 

toate acestea, conexiunea națională la 

diferitele sisteme de informații ale UE ar 

trebui menținută ca alternativă tehnică. 

ESP ar trebui, de asemenea, să fie utilizat 

de către organismele Uniunii pentru a 

efectua interogări în SIS central, cu 

respectarea drepturile lor de acces, pentru 

a-și îndeplini sarcinile. ESP ar trebui să fie 

(16) Pentru a asigura utilizarea rapidă și 

sistematică a tuturor sistemelor de 

informații ale Uniunii, portalul european 

de căutare (ESP) ar trebui utilizat pentru 

efectuarea de interogări în registrul comun 

de date de identitate, EES, VIS, [ETIAS], 

Eurodac și în [sistemul ECRIS-TCN]. Ar 

trebui să fie creată o copie de rezervă 

centralizată a ESP la nivelul Uniunii, 

care să poată oferi toate funcționalitățile 

portalului principal și un nivel similar de 

performanță, în cazul unei defecțiuni a 

acestuia. Cu toate acestea, conexiunea 

națională la diferitele sisteme de informații 

ale Uniunii ar trebui menținută ca 
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un mijloc suplimentar de a efectua 

interogări în SIS central, în datele Europol 

și în sistemele Interpol, care să completeze 

interfețele dedicate deja existente. 

alternativă tehnică. ESP ar trebui, de 

asemenea, să fie utilizat de către agențiile 

Uniunii pentru a efectua interogări în SIS 

central, cu respectarea drepturile lor de 

acces, pentru a-și îndeplini sarcinile. ESP 

ar trebui să fie un mijloc suplimentar de a 

efectua interogări în SIS central, în datele 

Europol și în sistemele Interpol, care să 

completeze interfețele dedicate deja 

existente.  

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru identificarea unei persoane, 

datele biometrice, precum amprentele 

digitale și imaginile faciale, sunt unice și, 

prin urmare, mult mai fiabile decât datele 

alfanumerice. Serviciul comun de 

comparare a datelor biometrice (BMS 

comun) ar trebui să fie un instrument 

tehnic care să consolideze și să faciliteze 

activitatea sistemelor de informații ale UE 

relevante și a celorlalte componente 

necesare asigurării interoperabilității. 

Obiectivul esențial al BMS comun ar trebui 

să fie facilitarea identificării unei persoane 

care ar putea fi înregistrată în diferite baze 

de date, prin compararea datelor biometrice 

stocate în diferite sisteme și prin folosirea 

unei singure componente tehnologice în loc 

de cinci în fiecare dintre sistemele de bază. 

Prin faptul că se bazează pe o componentă 

tehnologică unică în loc de mai multe în 

fiecare dintre sistemele de bază, BMS 

comun ar trebui să contribuie la securitate 

și să aducă beneficii financiare, de 

întreținere și operaționale. Toate sistemele 

automate de identificare a amprentelor 

digitale, inclusiv cele utilizate în prezent 

pentru Eurodac, VIS și SIS, utilizează 

(17) Pentru identificarea unei persoane, 

datele biometrice, precum amprentele 

digitale și imaginile faciale, sunt unice și, 

prin urmare, mult mai fiabile decât datele 

alfanumerice. BMS comun (Serviciul 

comun de comparare a datelor biometrice) 

ar trebui să fie un instrument tehnic care să 

consolideze și să faciliteze activitatea 

sistemelor de informații ale Uniunii 

relevante, utilizarea eficientă a datelor 

Europol și a celorlalte componente 

necesare asigurării interoperabilității. 

Obiectivul esențial al BMS comun ar trebui 

să fie facilitarea identificării unei persoane 

care ar putea fi înregistrată în diferite baze 

de date, prin compararea datelor biometrice 

stocate în diferite sisteme de informații ale 

Uniunii și prin folosirea unei singure 

componente tehnologice în loc de cinci în 

fiecare dintre sistemele de bază. Prin faptul 

că se bazează pe o componentă tehnologică 

unică în loc de mai multe în fiecare dintre 

sistemele de bază, BMS comun ar trebui să 

contribuie la securitate și să aducă beneficii 

financiare, de întreținere și operaționale. 

Toate sistemele automate de identificare a 

amprentelor digitale, inclusiv cele utilizate 
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modele biometrice care conțin date ce 

provin dintr-o extracție a unor eșantioane 

biometrice efective. BMS comun ar trebui 

să regrupeze și să stocheze toate aceste 

modele biometrice în același loc, facilitând 

comparațiile între sisteme prin utilizarea de 

date biometrice și permițând obținerea unor 

economii de scară în dezvoltarea și 

întreținerea sistemelor centrale ale UE. 

în prezent pentru Eurodac, VIS și SIS, 

utilizează modele biometrice care conțin 

date ce provin dintr-o extracție a unor 

eșantioane biometrice efective. BMS 

comun ar trebui să regrupeze și să stocheze 

toate aceste modele biometrice în același 

loc, facilitând comparațiile între sisteme 

prin utilizarea de date biometrice și 

permițând obținerea unor economii de 

scară în dezvoltarea și întreținerea 

sistemelor centrale ale Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Registrul comun de date de 

identitate (CIR) ar trebui să prevadă un 

sistem comun care să conțină datele de 

identitate și datele biometrice ale 

resortisanților țărilor terțe care sunt 

înregistrate în EES, VIS, [ETIAS], 

Eurodac și în [sistemul ECRIS-TCN], care 

va servi drept componentă comună acestor 

sisteme pentru stocarea datelor respective 

și în care se vor putea efectua interogări. 

(25) CIR (Registrul comun de date de 

identitate) ar trebui să prevadă un sistem 

comun care să conțină datele de identitate 

și datele biometrice ale resortisanților 

țărilor terțe care sunt înregistrate în EES, 

VIS, [ETIAS], Eurodac și în [ECRIS-

TCN], care va servi drept componentă 

comună acestor sisteme pentru stocarea 

datelor respective și în care se vor putea 

efectua interogări. Ar trebui să fie creată o 

copie de rezervă centralizată a CIR la 

nivelul Uniunii, care să poată oferi toate 

funcționalitățile registrului principal și un 

nivel similar de performanță, în cazul 

unei defecțiuni a acestuia.  

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a asigura identificarea 

corectă a unei persoane, autoritățile 

competente ale statului membru, în scopul 

prevenirii și combaterii migrației 

neregulamentare, și autoritățile competente 

în sensul articolului 3 alineatul (7) din 

Directiva 2016/680 ar trebui să fie 

autorizate să efectueze interogări în CIR cu 

datele biometrice ale persoanei respective 

luate în cursul unui control al identității. 

(27) Atunci când o autoritate de poliție 

a unui stat membru nu a putut identifica o 

persoană pe baza interogării în CIR, 

utilizând un document de călătorie sau 

datele de identitate furnizate de persoana 

respectivă, sau atunci când există dubii 

privind autenticitatea documentului de 

călătorie sau identitatea titularului său, 

autoritățile competente ale statului 

membru, în scopul prevenirii și combaterii 

migrației neregulamentare, și autoritățile 

competente în sensul articolului 3 alineatul 

(7) din Directiva 2016/680 ar trebui să fie 

autorizate să efectueze interogări în CIR cu 

datele biometrice ale persoanei respective 

luate în cursul unui control al identității, 

pentru a asigura identificarea corectă a 

respectivei persoane. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) În cazul în care datele biometrice 

ale persoanei respective nu pot fi utilizate 

sau în cazul în care, în urma interogării 

datelor respective, nu se obține niciun 

răspuns, interogarea ar trebui efectuată 

cu datele de identitate ale persoanei 

respective în combinație cu datele din 

documentul de călătorie. În cazul în care 

din interogare reiese că datele referitoare 

la persoana respectivă sunt înregistrate în 

registrul comun de date de identitate 

(CIR), autoritățile statelor membre ar 

trebui să aibă acces să consulte datele de 

identitate ale persoanei respective stocate 

în CIR, fără a furniza vreun indiciu cu 

privire la sistemul de informații al UE de 

eliminat 
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care aparțin datele. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Detectorul de identități multiple 

(MID) ar trebui să creeze și să stocheze 

conexiunile dintre datele stocate în 

diferitele sisteme de informații ale UE în 

vederea detectării identităților multiple, cu 

scopul dublu de a facilita controalele de 

identitate pentru călătorii de bună credință 

și, în același timp, de a combate fraudele 

de identitate. MID ar trebui să conțină 

exclusiv conexiunile dintre persoanele 

prezente în mai multe sisteme centrale de 

informații, care se limitează în mod strict la 

datele necesare pentru a verifica dacă o 

persoană este înregistrată în mod legal sau 

ilegal cu mai multe identități biografice 

diferite în sisteme diferite sau pentru a 

clarifica dacă două persoane cu date 

biografice similare nu sunt, de fapt, aceeași 

persoană. Prelucrarea datelor prin 

intermediul portalului european de căutare 

(ESP) și al serviciului comun de comparare 

a datelor biometrice (BMS comun) în 

vederea stabilirii de conexiuni între 

dosarele individuale din diverse sisteme ar 

trebui menținută la un nivel minim absolut 

și, prin urmare, se limitează la o detectare a 

identităților multiple atunci când se adaugă 

date noi în unul dintre sistemele de 

informații incluse în registrul comun de 

date de identitate și în SIS. MID ar trebui 

să includă garanții împotriva unor 

eventuale cazuri de discriminare sau a unor 

decizii nefavorabile care vizează persoane 

cu identități multiple legale. 

(37) MID (detectorul de identități 

multiple) ar trebui să creeze și să stocheze 

conexiunile dintre datele stocate în 

diferitele sisteme de informații ale Uniunii 

în vederea detectării identităților multiple, 

cu scopul dublu de a facilita controalele de 

identitate pentru călătorii de bună credință 

și, în același timp, de a combate fraudele 

de identitate. MID ar trebui să conțină 

exclusiv conexiunile dintre persoanele 

prezente în mai multe sisteme centrale de 

informații ale Uniunii, care se limitează în 

mod strict la datele necesare pentru a 

verifica dacă o persoană este înregistrată în 

mod legal sau ilegal cu mai multe identități 

biografice diferite în sisteme diferite sau 

pentru a clarifica dacă două persoane cu 

date biografice similare nu sunt, de fapt, 

aceeași persoană. Prelucrarea datelor prin 

intermediul portalului european de căutare 

(ESP) și al serviciului comun de comparare 

a datelor biometrice (BMS comun) în 

vederea stabilirii de conexiuni între 

dosarele individuale din diverse sisteme și 

baza de date Europol ar trebui menținută 

la un nivel minim absolut și, prin urmare, 

se limitează la o detectare a identităților 

multiple atunci când se adaugă date noi în 

unul dintre sistemele de informații ale 

Uniunii incluse în registrul comun de date 

de identitate și în SIS. MID ar trebui să 

includă garanții împotriva unor eventuale 

cazuri de discriminare sau a unor decizii 

nefavorabile care vizează persoane cu 

identități multiple legale.  
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Or. en 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 43 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (43a) eu-LISA ar trebui să dezvolte și să 

gestioneze toate componentele de 

interoperabilitate în așa fel încât să se 

asigure accesul rapid, eficient, fără 

sincope, controlat, și disponibilitatea 

deplină a acestor componente cu un timp 

de răspuns în conformitate cu necesitățile 

operaționale ale autorităților statelor 

membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 52 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(52) „(...) 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 ...” 

(52) 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 16 aprilie 2018.  

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 53 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(53) În ceea ce privește (53) În ceea ce privește 
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confidențialitatea, funcționarilor sau altor 

agenți care sunt angajați și își desfășoară 

activitatea în legătură cu SIS ar trebui să li 

se aplice dispozițiile corespunzătoare din 

Statutul funcționarilor Uniunii Europene și 

din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 

Uniunii Europene. 

confidențialitatea, funcționarilor sau altor 

agenți care sunt angajați și își desfășoară 

activitatea în legătură cu datele accesate 

prin intermediul componentelor de 

interoperabilitate ar trebui să li se aplice 

dispozițiile corespunzătoare din Statutul 

funcționarilor Uniunii Europene și din 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 

Uniunii Europene. 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 58 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(58) Cu toate acestea, este necesară 

modificarea Regulamentului (UE) 

2016/399 pentru a se adăuga obligația ca, 

pentru a nu prelungi timpul de așteptare 

la controalele din prima linie, polițistul de 

frontieră să supună resortisantul unei țări 

terțe unui control în linia a doua, în cazul 

în care, în urma consultării detectorului 

de identități multiple (MID) prin 

intermediul portalului european de 

căutare (ESP), reiese că există o 

conexiune galbenă sau roșie. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 59 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(59) În cazul în care, în urma interogării 

detectorului de identități multiple (MID) 

prin intermediul portalului european de 

căutare (ESP), se identifică o conexiune 

(59) În cazul în care, în urma interogării 

MID prin intermediul ESP, se identifică o 

conexiune galbenă sau roșie, polițistul de 

frontieră ar trebui să consulte CIR sau SIS, 
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galbenă sau roșie, polițistul de frontieră din 

a doua linie ar trebui să consulte registrul 

comun de date de identitate sau Sistemul 

de informații Schengen, sau ambele, 

pentru a verifica informațiile privind 

persoana controlată, pentru a verifica 

manual diferitele sale identități și pentru a 

adapta culoarea conexiunii, dacă este 

necesar. 

sau ambele, pentru a verifica informațiile 

privind persoana controlată, pentru a 

verifica manual diferitele sale identități și 

pentru a adapta culoarea conexiunii, dacă 

este necesar. 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament, împreună cu 

[Regulamentul 2018/xx privind 

interoperabilitatea, cooperarea 

polițienească și judiciară, azilul și 

migrația], stabilește un cadru pentru a 

asigura interoperabilitatea dintre Sistemul 

de intrare/ieșire (EES), Sistemul de 

informații privind vizele (VIS), [Sistemul 

european de informații și de autorizare 

privind călătoriile (ETIAS)], Eurodac, 

Sistemul de informații Schengen (SIS) și 

[Sistemul european de informații cu privire 

la cazierele judiciare ale resortisanților 

țărilor terțe (ECRIS-TCN)], astfel încât 

aceste sisteme și date să se completeze 

reciproc. 

1. Prezentul regulament, împreună cu 

[Regulamentul 2018/xx privind 

interoperabilitatea, cooperarea 

polițienească și judiciară, azilul și 

migrația], stabilește un cadru pentru a 

asigura interoperabilitatea dintre Sistemul 

de intrare/ieșire (EES), Sistemul de 

informații privind vizele (VIS), [Sistemul 

european de informații și de autorizare 

privind călătoriile (ETIAS)], Eurodac, 

Sistemul de informații Schengen (SIS) și 

[Sistemul european de informații cu privire 

la cazierele judiciare ale resortisanților 

țărilor terțe (ECRIS-TCN)]. 

Or. en 

Justificare 

Ultima parte a acestui alineat, așa cum este sugerată de Comisie, nu este clară și nici nu pare 

a fi necesară. Prin urmare, este mai bine să fie eliminată. 
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Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Prezentul regulament cuprinde, de 

asemenea, dispoziții privind cerințele de 

calitate a datelor, formatul universal pentru 

mesaje (UMF) și registrul central de 

raportare și statistici (CRRS) și stabilește 

responsabilitățile statelor membre și ale 

Agenției Europene pentru Gestionarea 

Operațională a Sistemelor Informatice la 

Scară Largă în Spațiul de Libertate, 

Securitate și Justiție (eu-LISA) în ceea ce 

privește conceperea și funcționarea 

componentelor de interoperabilitate. 

3. Prezentul regulament cuprinde, de 

asemenea, dispoziții privind cerințele de 

calitate a datelor, formatul universal pentru 

mesaje (UMF) și registrul central de 

raportare și statistici (CRRS) și stabilește 

responsabilitățile statelor membre și ale 

Agenției Europene pentru Gestionarea 

Operațională a Sistemelor Informatice la 

Scară Largă în Spațiul de Libertate, 

Securitate și Justiție (eu-LISA) în ceea ce 

privește conceperea, dezvoltarea și 

funcționarea componentelor de 

interoperabilitate.  

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Prezentul regulament adaptează 

totodată procedurile și condițiile în care 

autoritățile de aplicare a legii ale statelor 

membre și Agenția Uniunii Europene 

pentru Cooperare în Materie de Aplicare a 

Legii (Europol) au acces la Sistemul de 

intrare/ieșire (EES), Sistemul de 

informații privind vizele (VIS), [Sistemul 

european de informații și de autorizare 

privind călătoriile (ETIAS)] și Eurodac în 

scopul prevenirii, depistării și investigării 

infracțiunilor de terorism sau a altor 

infracțiuni grave care sunt de competența 

lor. 

4. Prezentul regulament adaptează 

totodată procedurile și condițiile în care 

autoritățile desemnate ale statelor membre 

și Agenția Uniunii Europene pentru 

Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 

(Europol) au acces la EES, VIS, [ETIAS] 

și Eurodac în scopul prevenirii, depistării și 

investigării infracțiunilor de terorism sau a 

altor infracțiuni grave care sunt de 

competența lor. 

Or. en 
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Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. De asemenea, prezentul 

regulament permite verificarea diferitelor 

identități ale unei persoane, stocate în 

sistemele de informații ale Uniunii, care 

intră sub incidența prezentului 

regulament, și a identităților care nu 

beneficiază de componentele de 

interoperabilitate care figurează la 

alineatul 2. Prezentul regulament 

prevede, de asemenea, posibilitatea ca 

statele membre să utilizeze măsuri 

legislative naționale pentru a împuternici 

autoritățile de poliție să interogheze CIR 

exclusiv în scopul identificării unei 

persoane.  

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivele interoperabilității Obiective 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) asigurarea identificării corecte a (a) facilitarea identificării corecte a 
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persoanelor; resortisanților țărilor terțe înregistrați în 

sistemele de informații ale Uniunii;  

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) îmbunătățirea și armonizarea 

cerințelor în materie de calitate a datelor 

din sistemele de informații ale UE; 

(c) îmbunătățirea și armonizarea 

calității datelor stocate în sistemele de 

informații ale UE;  

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) facilitarea implementării, din 

punct de vedere tehnic și operațional, de 

către statele membre a sistemelor de 

informații actuale și viitoare ale UE; 

(d) contribuirea la asigurarea unei 

utilizări eficace a sistemelor de informații 

ale Uniunii, a datelor Europol și a bazelor 

de date ale Interpol, prin facilitarea 

accesului la acestea de către autorități în 

conformitate cu drepturile de acces ale 

acestora și cu obiectivele și scopurile 

prevăzute de instrumentele juridice care 

reglementează sistemele respective;  

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera f 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) raționalizarea condițiilor de acces la 

EES, VIS, [ETIAS] și Eurodac în scopul 

asigurării respectării legii; 

(f) raționalizarea și simplificarea 

condițiilor de acces la EES, VIS, [ETIAS] 

și Eurodac în scopul asigurării respectării 

legii;  

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) „autoritate de frontieră” înseamnă 

polițistul de frontieră însărcinat, în 

conformitate cu dreptul intern, să efectueze 

verificări la frontiere; 

(3) „autoritate de frontieră” înseamnă 

polițistul de frontieră însărcinat, în 

conformitate cu dreptul intern, să efectueze 

verificări la frontiere, astfel cum sunt 

definite la articolul 2 alineatul 11 din 

Regulamentul (UE) 2016/399;  

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „date dactiloscopice” înseamnă 

datele privind amprentele digitale ale unei 

persoane; 

(10) „date dactiloscopice” înseamnă 

datele privind amprentele digitale și 

palmare, care permit comparații corecte și 

concludente pentru identificarea unei 

persoane, datorită caracteristicilor lor 

unice și punctelor de referință pe care le 

conțin;  

Or. en 

 



 

PE622.263v03-00 20/97 PR\1159909RO.docx 

RO 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) „sisteme de informații ale UE” 

înseamnă sistemele informatice la scară 

largă gestionate de eu-LISA; 

(18) „sisteme de informații ale Uniunii” 

înseamnă sistemele EES, VIS, [ETIAS], 

Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN] gestionate 

de eu-LISA;  

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) „date Europol” înseamnă datele cu 

caracter personal furnizate Europol în 

scopul menționat la articolul 18 alineatul 

(2) litera (a) din Regulamentul (UE) 

2016/794; 

(19) „date Europol” înseamnă datele cu 

caracter personal prelucrate de Europol în 

scopurile menționate la articolul 18 

alineatul (2) literele (a) - (c) din 

Regulamentul (UE) 2016/794; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) „infracțiune de terorism” înseamnă 

o infracțiune prevăzută în dreptul național 

care corespunde unei infracțiuni 

menționate în Directiva (UE) 2017/541 sau 

este echivalentă cu una dintre acestea; 

(25) „infracțiune de terorism” înseamnă 

o infracțiune prevăzută în dreptul național 

care corespunde unei infracțiuni 

menționate la articolele 3-14 din Directiva 

(UE) 2017/541 sau este echivalentă cu una 

dintre acestea în cazul statelor membre 

care nu au obligații în temeiul acestei 

directive; 
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Or. en 

Justificare 

Se propune să se precizeze că noțiunea „echivalent” se aplică numai acelor țări care nu au 

obligații în temeiul directivei privind terorismul. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) „SIS” înseamnă Sistemul de 

informații Schengen, astfel cum este 

menționat în [Regulamentul privind SIS în 

domeniul verificărilor la frontiere, 

Regulamentul privind SIS în domeniul 

asigurării respectării legii și Regulamentul 

privind SIS în domeniul returnării ilegale]; 

(31) „SIS” înseamnă Sistemul de 

informații Schengen, astfel cum este 

menționat în [Regulamentul privind SIS în 

domeniul verificărilor la frontiere, 

Regulamentul privind SIS în domeniul 

asigurării respectării legii și Regulamentul 

privind SIS în domeniul returnării]; 

 (Această modificare se aplică întregului 

text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice 

în întregul text.) 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul corectează o eroare. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) „ESP” înseamnă portalul 

european de căutare, astfel cum este 

menționat la articolul 6; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Aceasta nu este o definiție, ci explicația unei abrevieri. Abrevierile sunt introduse și explicate 
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la articolul 1. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 34 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) „BMS comun” înseamnă serviciul 

comun de comparare a datelor biometrice, 

astfel cum este menționat la articolul 15; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Aceasta nu este o definiție, ci explicația unei abrevieri. Abrevierile sunt introduse și explicate 

la articolul 1. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 35 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) „CIR” înseamnă registrul comun 

de date de identitate, astfel cum este 

menționat la articolul 17; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Aceasta nu este o definiție, ci explicația unei abrevieri. Abrevierile sunt introduse și explicate 

la articolul 1. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) „MID” înseamnă detectorul de 

identități multiple, astfel cum este 

eliminat 
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menționat la articolul 25; 

Or. en 

Justificare 

Aceasta nu este o definiție, ci explicația unei abrevieri. Abrevierile sunt introduse și explicate 

la articolul 1. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) „CRRS” înseamnă registrul 

central de raportare și statistici, astfel 

cum este menționat la articolul 39. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Aceasta nu este o definiție, ci explicația unei abrevieri. Abrevierile sunt introduse și explicate 

la articolul 1. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Nediscriminarea Nediscriminarea și drepturile 

fundamentale 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în 

sensul prezentului regulament nu conduce 

la discriminarea persoanelor pe motive de 

sex, rasă sau origine etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală. Pe parcursul prelucrării datelor cu 

caracter personal se respectă pe deplin 

demnitatea și integritatea umană. Se acordă 

o atenție specială copiilor, persoanelor în 

vârstă și persoanelor cu handicap. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în 

sensul prezentului regulament nu conduce 

la discriminarea persoanelor pe motive de 

sex, rasă, culoare, origine etnică sau 

socială, caracteristici genetice, limbă, 

religie sau convingeri, opinii politice sau 

de orice altă natură, apartenență la o 

minoritate națională, proprietate, naștere, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală. Pe 

parcursul prelucrării datelor cu caracter 

personal se respectă pe deplin demnitatea 

și integritatea umană, precum și drepturile 

fundamentale, inclusiv dreptul la 

respectarea vieții private și la protecția 

datelor cu caracter personal. Se acordă o 

atenție specială copiilor, persoanelor în 

vârstă și persoanelor cu handicap. 

Interesul superior al copilului este 

considerat primordial. 

Or. en 

Justificare 

Se sugerează să se alinieze articolul cu acordul obținut în ceea ce privește ETIAS și, prin 

urmare, să se alinieze cu motivele prevăzute la articolul 21 din Cartă. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se instituie un portal european de 

căutare (ESP) cu scopul (i) de a asigura 

accesul rapid, neîntrerupt, eficient, 

sistematic și controlat al autorităților 

statelor membre și al organismelor UE la 

sistemele de informații ale UE, la datele 

Europol și la bazele de date ale Interpol de 

care au nevoie pentru a-și îndeplini 

sarcinile în conformitate cu drepturile de 

acces de care beneficiază și (ii) de a 

sprijini realizarea obiectivelor EES, VIS, 

1. Se instituie un portal european de 

căutare (ESP) cu scopul de a facilita 

accesul autorităților statelor membre și al 

agențiilor Uniunii la sistemele de 

informații ale Uniunii, la datele Europol și 

la bazele de date ale Interpol în exercitarea 

responsabilităților care le revin și în 

conformitate cu drepturile de acces la EES, 

VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-

TCN] și la datele Europol de care 

beneficiază, precum și cu obiectivele și 
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[ETIAS], Eurodac, SIS, [ECRIS-TCN] și 

ale datelor Europol. 

scopurile acestora. 

Or. en 

Justificare 

Articol nou, introdus ca Articolul 37a, pentru a reflecta necesitatea ca toate componentele de 

interoperabilitate să asigure accesul rapid, fără sincope, eficient și controlat , precum și 

disponibilitatea deplină, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1). 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un canal securizat de comunicații 

între ESP, statele membre și organismele 

UE care au dreptul să utilizeze ESP în 

conformitate cu dreptul Uniunii; 

(b) un canal securizat de comunicații 

între ESP, statele membre și agențiile 

Uniunii care au dreptul să utilizeze ESP în 

conformitate cu dreptul Uniunii; 

Or. en 

Justificare 

Trimiterea la dreptul Uniunii este cuprinsă la alineatul (1). Nu își are locul la alineatul care 

descrie arhitectura IT. De asemenea, termenul „dreptul Uniunii” nu este suficient de precis. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) o copie de rezervă centralizată a 

ESP la nivelul Uniunii, care să poată 

oferi toate funcționalitățile portalului 

principal și un nivel similar de 

performanță, în cazul unei defecțiuni a 

acestuia. ESP și copia de rezervă a ESP 

trebuie să fie amplasate în sediile tehnice 

ale eu-LISA.  

Or. en 
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Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Utilizarea ESP este rezervată 

autorităților statelor membre și 

organismelor UE care au acces la EES, 

[ETIAS], VIS, SIS, Eurodac și [ECRIS-

TCN], la CIR și la detectorul de identități 

multiple, precum și la datele Europol și la 

bazele de date ale Interpol, în conformitate 

cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național 

care reglementează un astfel de acces. 

1. Utilizarea ESP este rezervată 

autorităților statelor membre și agențiilor 

Uniunii care au acces la EES, [ETIAS], 

VIS, SIS, Eurodac și [ECRIS-TCN], în 

conformitate cu instrumentele juridice 

care reglementează aceste sisteme de 

informații ale Uniunii, la CIR și la 

detectorul de identități multiple, în 

conformitate cu prezentul Regulament, 

precum și la datele Europol în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/794 și la bazele de date ale Interpol, 

în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 

dreptul național care reglementează un 

astfel de acces. 

Or. en 

Justificare 

Este important să fim foarte preciși în ceea ce privește temeiul juridic al accesului la 

diferitele sisteme. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Respectivele autorități ale statelor 

membre și agenții ale Uniunii pot utiliza 

ESP și datele furnizate de acesta exclusiv 

pentru obiectivele și scopurile prevăzute 

de instrumentele juridice care 

reglementează respectivele sisteme de 

informații ale Uniunii și de prezentul 

regulament.  



 

PR\1159909RO.docx 27/97 PE622.263v03-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) câmpurile de date care se utilizează 

pentru lansarea interogărilor; 

(a) câmpurile de date care pot fi 

utilizate pentru lansarea interogărilor;  

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) sistemele de informații ale UE, 

datele Europol și bazele de date ale 

Interpol care sunt sau pot fi consultate și 

care oferă un răspuns utilizatorului și și 

(b) sistemele de informații ale Uniunii, 

datele Europol și bazele de date ale 

Interpol și elementele din aceste sisteme 

care pot fi utilizate pentru lansarea 

interogărilor și care oferă un răspuns 

utilizatorului; un utilizator care solicită 

date în temeiul articolului 22 primește o 

notificare în cazul unui rezultat 

pozitiv/negativ doar dacă acel utilizator 

este autorizat să solicite de la punctul de 

acces central datele din sistemul de 

informații al Uniunii care a furnizat 

rezultatul în conformitate cu instrumentul 

juridic care reglementează respectivul 

sistem;  

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 63 pentru a 

specifica detaliile tehnice ale profilurilor 

menționate la alineatul (1) pentru 

utilizatorii ESP menționați la articolul 7 

alineatul (1), în conformitate cu drepturile 

lor de acces. 

2. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 63 pentru a 

specifica detaliile tehnice ale profilurilor 

menționate la alineatul (1) pentru 

utilizatorii ESP menționați la articolul 7 

alineatul (1), în conformitate cu drepturile 

lor de acces, prevăzute de instrumentele 

juridice care reglementează sistemele de 

informații ale Uniunii și cu dreptul 

național, dacă este cazul.  

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Utilizatorii ESP lansează o 

interogare prin introducerea de date în ESP 

în conformitate cu profilurile de utilizator 

ale acestora și cu drepturile de acces de 

care beneficiază. În cazul în care a fost 

lansată o interogare, ESP va interoga 

simultan, folosind datele introduse de 

utilizatorul ESP, următoarele sisteme: EES, 

[ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-

TCN] și CIR, precum și datele Europol și 

bazele de date ale Interpol. 

1. Utilizatorii ESP lansează o 

interogare prin introducerea de date în ESP 

în conformitate cu profilurile de utilizator 

ESP ale acestora, create în conformitate 

cu articolul 8, și cu drepturile de acces de 

care beneficiază. În cazul în care a fost 

lansată o interogare, ESP va interoga 

simultan, folosind datele introduse de 

utilizatorul ESP, următoarele sisteme: EES, 

[ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, [ECRIS-

TCN] și CIR, precum și datele Europol și 

bazele de date ale Interpol.  

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, 

[ECRIS-TCN], CIR și detectorul de 

identități multiple, precum și datele 

Europol și bazele de date ale Interpol 

furnizează datele pe care le conțin și care 

rezultă din interogarea ESP. 

4. EES, [ETIAS], VIS, SIS, Eurodac, 

[ECRIS-TCN], CIR și detectorul de 

identități multiple, precum și datele 

Europol și bazele de date ale Interpol 

furnizează datele pe care le conțin și care 

rezultă din interogarea ESP. ESP oferă 

răspunsuri utilizatorului de îndată ce sunt 

disponibile date dintr-unul din sisteme. 

Răspunsurile furnizate utilizatorului ESP 

sunt unice și conțin toate informațiile la 

care acesta are acces în temeiul dreptului 

Uniunii și în temeiul dreptului național. 

Fără a aduce atingere articolului 20, 

răspunsul furnizat de ESP indică sistemul 

de informații sau baza de date de unde 

provin datele.  

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. ESP trebuie conceput astfel încât, 

atunci când se lansează interogări în bazele 

de date ale Interpol, să se asigure faptul că 

datele utilizate de către utilizatorul ESP 

pentru a lansa o interogare nu sunt 

partajate cu proprietarii datelor Interpol. 

5. ESP trebuie conceput astfel încât, 

atunci când se lansează interogări în bazele 

de date ale Interpol, să se asigure faptul că 

nicio informație nu este comunicată 

proprietarului alertei Interpol. 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Răspunsul furnizat utilizatorului 

ESP este unic și conține toate informațiile 

la care acesta are acces în temeiul 

dreptului Uniunii. Dacă este cazul, 

răspunsul furnizat de ESP indică sistemul 

de informații sau baza de date de unde 

provin datele. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere [articolului 46 

din Regulamentul privind EES], articolului 

34 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, 

[articolului 59 din Propunerea privind 

ETIAS] și articolelor 12 și 18 din 

Regulamentul privind SIS în domeniul 

verificărilor la frontiere, eu-LISA păstrează 

înregistrări ale tuturor operațiunilor de 

prelucrare a datelor din cadrul ESP. În 

aceste înregistrări sunt incluse, în special, 

următoarele informații: 

1. Fără a aduce atingere [articolului 46 

din Regulamentul privind EES], articolului 

34 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, 

[articolului 59 din Propunerea privind 

ETIAS] și articolelor 12 și 18 din 

Regulamentul privind SIS în domeniul 

verificărilor la frontiere, eu-LISA păstrează 

înregistrări ale tuturor operațiunilor de 

prelucrare a datelor din cadrul ESP. În 

aceste înregistrări sunt incluse următoarele 

informații: 

Or. en 

Justificare 

În dispozițiile referitoare la înregistrări din actele juridice aferente sistemelor de informații 

nu există formularea „în special”, care este foarte vagă. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) autoritatea statului membru și (a) autoritatea statului membru sau 
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utilizatorul individual al ESP, inclusiv 

profilul ESP utilizat, astfel cum se 

menționează la articolul 8; 

agenția Uniunii care lansează 

interogarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) profilul ESP, astfel cum se 

menționează la articolul 8; 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) în conformitate cu normele 

naționale sau, după caz, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, datele 

de identificare ale agentului care a 

efectuat interogarea. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, statele membre și agențiile 

Uniunii păstrează înregistrări ale 

elementelor individuale și unice de 
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utilizator ale persoanei care efectuează 

interogarea. 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care, din cauza unei 

disfuncționalități a ESP, este imposibil din 

punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP 

pentru a lansa o interogare într-unul sau 

mai multe dintre sistemele de informații ale 

UE menționate la articolul 9 alineatul (1) 
sau în CIR, utilizatorii ESP primesc o 

notificare în acest sens din partea eu-LISA. 

1. În cazul în care, din cauza unei 

disfuncționalități a ESP, este imposibil din 

punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP 

pentru a lansa o interogare într-unul sau 

mai multe dintre sistemele de informații ale 

Uniunii sau în CIR, utilizatorii ESP 

primesc fără întârziere o notificare în acest 

sens din partea eu-LISA.  

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care, din cauza unei 

disfuncționalități a infrastructurii naționale 

dintr-un stat membru, este imposibil din 

punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP 

pentru a lansa o interogare într-unul sau 

mai multe dintre sistemele de informații ale 

UE menționate la articolul 9 alineatul (1) 
sau în CIR, autoritatea competentă a 

respectivului stat membru notifică eu-LISA 

și Comisia. 

2. În cazul în care, din cauza unei 

disfuncționalități a infrastructurii naționale 

dintr-un stat membru, este imposibil din 

punct de vedere tehnic să se utilizeze ESP 

pentru a lansa o interogare într-unul sau 

mai multe dintre sistemele de informații ale 

Uniunii sau în CIR, autoritatea competentă 

a respectivului stat membru își informează 

fără întârziere toți utilizatorii și notifică 

eu-LISA și Comisia.  

Or. en 
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Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În ambele scenarii, și până la 

remedierea problemei tehnice, obligația 

menționată la articolul 7 alineatele (2) și 

(4) nu se aplică, iar statele membre pot 

avea acces la sistemele de informații 

menționate la articolul 9 alineatul (1) sau 

la CIR în mod direct, utilizând propriile 

interfețe naționale uniforme sau 

infrastructurile de comunicații naționale. 

3. În ambele scenarii, și până la 

remedierea problemei tehnice, obligația 

menționată la articolul 7 alineatele (2) și 

(4) nu se aplică, iar statele membre au 

acces la sistemele de informații ale 

Uniunii sau la CIR în mod direct, utilizând 

propriile interfețe naționale uniforme sau 

infrastructurile de comunicații naționale.  

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În cazul în care, din cauza unei 

disfuncționalități a infrastructurii unei 

agenții a Uniunii, este imposibil din punct 

de vedere tehnic să se utilizeze ESP 

pentru a lansa o interogare într-unul sau 

mai multe dintre sistemele de informații 

ale Uniunii sau în CIR, autoritatea 

competentă a respectivului stat membru 

notifică eu-LISA și Comisia.  

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a sprijini CIR și detectorul 1. Pentru a sprijini CIR și detectorul 
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de identități multiple și obiectivele EES, 

VIS, Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN], se 

instituie un serviciu comun de comparare a 

datelor biometrice (BMS comun), care 

stochează modele biometrice și permite 

efectuarea de interogări folosind date 

biometrice în mai multe sisteme de 

informații ale UE. 

de identități multiple și obiectivele EES, 

VIS, Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN] și ale 

Regulamentului (UE) 2016/794, se 

instituie un serviciu comun de comparare a 

datelor biometrice (BMS comun), care 

stochează modele biometrice și permite 

efectuarea de interogări folosind date 

biometrice în mai multe sisteme de 

informații ale Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o infrastructură de comunicații 

securizată între BMS comun, SIS central și 

CIR. 

(b) o infrastructură de comunicații 

securizată între BMS comun, SIS central, 

CIR, sistemele de informații ale Uniunii și 

Europol.  

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) datele menționate la articolul 20 

alineatul (3) literele (w) și (x) din 

Regulamentul privind SIS în domeniul 

asigurării respectării legii; 

(d) datele menționate la articolul 20 

alineatul (3) literele (w) și (y) din 

Regulamentul [privind SIS în domeniul 

asigurării respectării legii]; 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul corectează o eroare. Nu se dorea prelucrarea datelor ADN. 

 



 

PR\1159909RO.docx 35/97 PE622.263v03-00 

 RO 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) [datele menționate la articolul 13 

litera (a) din Regulamentul privind 

Eurodac;] 

(f) [datele menționate la articolul 12 

literele (a) și (b), articolul 13 alineatul (2) 

literele (a) și (b) și la articolul 14 alineatul 

(2) literele (a) și (b) din Regulamentul 

privind Eurodac;]  

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) datele biometrice prelucrate de 

Europol în scopurile menționate la 

articolul 18 alineatul (2) literele (a) - (c) 

din Regulamentul (UE) 2016/794;  

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Stocarea datelor menționate la 

alineatul (1) respectă standardele de 

calitate prevăzute la articolul 37 alineatul 

(2). 

4. Stocarea datelor menționate la 

alineatul (1) respectă standardele de 

calitate prevăzute la articolul 37. 

Or. en 



 

PE622.263v03-00 36/97 PR\1159909RO.docx 

RO 

Justificare 

Este mai bine să se facă referire la întregul articol 37, și nu doar la alineatul 2, întrucât la 

articolul 37 sunt menționate mai multe mecanisme de control al datelor. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a căuta date biometrice stocate în 

CIR și SIS, CIR și SIS utilizează modelele 

biometrice stocate în BMS comun. 

Interogările efectuate folosind date 

biometrice se lansează în conformitate cu 

scopurile prevăzute în prezentul 

regulament și în Regulamentul privind 

EES, Regulamentul privind VIS, 

Regulamentul privind Eurodac, 

[Regulamentele privind SIS] și 

[Regulamentul privind ECRIS-TCN]. 

Pentru a căuta date biometrice stocate în 

CIR și SIS, CIR, SIS și datele Europol 

utilizează modelele biometrice stocate în 

BMS comun. Interogările efectuate 

folosind date biometrice se lansează în 

conformitate cu scopurile prevăzute la 

articolul 12 alineatul (1) din prezentul 

regulament și în Regulamentul privind 

EES, Regulamentul privind VIS, 

Regulamentul privind Eurodac, 

[Regulamentele privind SIS] și 

[Regulamentul privind ECRIS-TCN]. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a asigura certitudinea juridică, este important să se facă referire la scopul stabilit la 

articolul 12, și nu la întregul regulament. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Datele menționate la articolul 13 sunt 

stocate în BMS comun atât timp cât sunt 

stocate în CIR sau SIS datele biometrice 

corespondente. 

Datele menționate la articolul 13 sunt 

stocate în BMS comun atât timp cât datele 

biometrice corespondente sunt stocate în 

CIR, în conformitate cu articolul 19, sau 

în SIS, sau ca date Europol. 

Or. en 
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Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere [articolului 46 

din Regulamentul privind EES], articolului 

34 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și 

[articolelor 12 și 18 din Regulamentul 

privind SIS în domeniul asigurării 

respectării legii], eu-LISA păstrează 

înregistrările tuturor operațiunilor de 

prelucrare a datelor efectuate în BMS 

comun. În aceste înregistrări sunt incluse, 

în special, următoarele informații: 

1. Fără a aduce atingere [articolului 46 

din Regulamentul privind EES], articolului 

34 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și 

[articolelor 12 și 18 din Regulamentul 

privind SIS în domeniul verificărilor la 

frontiere], eu-LISA păstrează înregistrările 

tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor 

efectuate în BMS comun. În aceste 

înregistrări sunt incluse următoarele 

informații: 

Or. en 

Justificare 

În dispozițiile referitoare la înregistrări din actele juridice aferente sistemelor de informații 

nu există formularea „în special”, care este foarte vagă. Trimiterea ar trebui să se refere la 

textul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere, și nu SIS în domeniul asigurării 

respectării legii. Amendamentul corectează o eroare. 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) autoritatea statului membru sau 

agenția Uniunii care lansează 

interogarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 – litera f 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) rezultatele interogării și data și ora 

obținerii rezultatului; 

(f) rezultatele interogării și data și ora 

obținerii rezultatului, precum și sistemul 

de informații al Uniunii de la care s-au 

primit datele; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) în conformitate cu normele 

naționale sau, după caz, în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, datele 

de identificare ale agentului care a 

efectuat interogarea. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, statele membre și agențiile 

Uniunii păstrează înregistrări ale 

elementelor individuale și unice de 

utilizator ale persoanei care efectuează 

interogarea. 

Or. en 
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Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un canal securizat de comunicații 

între CIR, statele membre și organismele 

UE care au dreptul să utilizeze portalul 

european de căutare (ESP) în 

conformitate cu dreptul Uniunii; 

(b) un canal securizat de comunicații 

între ESP, statele membre și agențiile 

Uniunii care au dreptul să utilizeze CIR în 

conformitate cu dreptul național și cu 

dreptul Uniunii; 

Or. en 

Justificare 

Trimiterea la CIR corectează o eroare din propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) o copie de rezervă centralizată a 

CIR la nivelul Uniunii, care să poată oferi 

toate funcționalitățile registrului principal 

și un nivel similar de performanță, în 

cazul unei defecțiuni a acestuia. CIR și 

copia de rezervă a CIR pot funcționa 

simultan. CIR și copia de rezervă a CIR 

trebuie să fie amplasate în sediile tehnice 

ale eu-LISA. 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care se adaugă, se 

modifică sau se elimină date din EES, VIS 

1. Fără a se duplica datele din 

respectivele sisteme de informații ale 
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și [ETIAS], datele menționate la articolul 

18 stocate în dosarul individual din CIR se 

adăugă, se modifică sau se elimină în mod 

automat. 

Uniunii, în cazul în care se adaugă, se 

modifică sau se elimină date din EES, VIS 

și [ETIAS], datele menționate la articolul 

18 stocate în dosarul individual din CIR se 

adăugă, se modifică sau se elimină 

simultan, în mod automat. 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Atunci când o autoritate de poliție 

a unui stat membru nu a putut identifica 

o persoană pe baza unui document de 

călătorie sau datele de identitate furnizate 

de persoana respectivă, respectând 

normele și procedurile prevăzute în 

dreptul național, sau atunci când există 

dubii privind autenticitatea documentului 

de călătorie sau identitatea titularului 

său, respectiva autoritate poate lansa o 

interogare în CIR, în conformitate cu 

normele prevăzute la alineatele (1) și (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care o autoritate de poliție a 

unui stat membru are competențe în acest 

sens în temeiul unor măsuri legislative 

naționale, astfel cum se menționează la 

alineatul (2), aceasta poate, exclusiv în 

scopul identificării unei persoane, să 

lanseze o interogare în CIR folosind datele 

În cazul în care se produce situația 

menționată la alineatul (1) și o autoritate 

de poliție a unui stat membru are 

competențe în acest sens în temeiul unor 

măsuri legislative naționale, astfel cum se 

menționează la alineatul (2), aceasta poate, 

exclusiv în scopul identificării unei 
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biometrice ale persoanei respective, 

preluate în cursul unui control de identitate. 

persoane care este prezentă fizic, să 

lanseze o interogare în CIR folosind datele 

biometrice ale persoanei respective, 

preluate în cursul unui control de identitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care, în urma interogării, reiese 

că în CIR sunt stocate date referitoare la 

persoana respectivă, autoritatea statului 

membru are acces să consulte datele 

menționate la articolul 18 alineatul (1). 

În cazul în care, în urma interogării, reiese 

că în CIR sunt stocate date referitoare la 

persoana respectivă, autoritatea de poliție a 

statului membru are acces să consulte 

datele menționate la articolul 18 alineatul 

(1). Consultarea nu dezvăluie din ce 

sistem de informații al Uniunii fac parte 

datele. 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care datele biometrice ale 

persoanei respective nu pot fi utilizate sau 

interogarea lansată folosind acele date nu 

a dat rezultate, se lansează o interogare 

cu datele de identitate ale persoanei, în 

combinație cu datele din documentul de 

călătorie sau cu datele de identitate pe 

care le furnizează persoana respectivă. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre care doresc să facă 

uz de posibilitatea prevăzută la prezentul 

articol adoptă în acest sens măsuri 

legislative naționale. Aceste măsuri 

legislative precizează scopurile precise ale 

controalelor de identitate din cele 

menționate la articolul 2 alineatul (1) 

literele (b) și (c). Statele membre 

desemnează autoritățile de poliție 

competente și stabilesc procedurile, 

condițiile și criteriile aferente acestor 

controale. 

2. Statele membre care doresc să facă 

uz de posibilitatea prevăzută la prezentul 

articol adoptă în acest sens măsuri 

legislative naționale. Aceste măsuri 

legislative precizează scopurile precise ale 

controalelor de identitate din cele 

menționate la articolul 2 alineatul (2) litera 

(b) și stabilesc procedurile, condițiile și 

criteriile pentru aceste controale. Acestea 

desemnează autoritățile de poliție 

competente. Statele membre care recurg 

la această posibilitate transmit Comisiei 

textul măsurilor legislative naționale. 

Or. en 

Justificare 

Procedurile, condițiile și criteriile pentru aceste verificări cu ajutorul sistemelor de informații 

ale UE ar trebui să fie stabilite prin legislație. Textul actelor legislative ar trebui să fie 

transmis Comisiei pentru a asigura un anumit grad de transparență cu privire la utilizarea 

acestor dispoziții. 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Răspunsul care indică faptul că datele 

referitoare la persoana respectivă sunt 

prezente în oricare dintre sistemele 

menționate în alineatul (1) poate fi utilizat 

doar în scopul de a introduce o cerere de 

acces, conform condițiilor și procedurilor 

prevăzute de respectivele instrumente 

legislative care reglementează un astfel de 

acces. 

Or. en 
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Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Datele menționate la articolul 18 

alineatele (1) și (2) se elimină din CIR în 

conformitate cu dispozițiile privind 

păstrarea datelor din [Regulamentul 

privind EES], Regulamentul privind VIS 

și, respectiv, [Regulamentul privind 

ETIAS]. 

1. Datele menționate la articolul 18 

alineatele (1) și (2) se elimină automat din 

CIR în conformitate cu dispozițiile privind 

păstrarea datelor din [Regulamentul 

privind EES], Regulamentul privind VIS 

și, respectiv, [Regulamentul privind 

ETIAS]. 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Dosarul individual este stocat în 

CIR atât timp cât datele corespondente sunt 

stocate cel puțin într-unul din sistemele de 

informații ale căror date sunt incluse în 

CIR. Crearea unei conexiuni nu afectează 

durata de păstrare a fiecărui element al 

datelor conexate. 

2. Dosarul individual este stocat în 

CIR atât timp cât datele corespondente sunt 

stocate cel puțin într-unul din sistemele de 

informații ale căror date sunt incluse în 

CIR. Crearea unei conexiuni nu afectează 

durata de păstrare a fiecărui element al 

datelor conexate. Odată ce sunt șterse 

toate datele la care se referă o conexiune, 

este ștearsă automat și conexiunea 

respectivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În ceea ce privește accesul la CIR 

în temeiul articolului 20, eu-LISA 

păstrează înregistrările tuturor operațiunilor 

de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În 

aceste înregistrări sunt incluse, în special, 

următoarele informații: 

2. În ceea ce privește accesul la CIR 

în temeiul articolului 20, eu-LISA 

păstrează înregistrările tuturor operațiunilor 

de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În 

aceste înregistrări sunt incluse următoarele 

informații: 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 2 – litera -a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) autoritatea statului membru care 

lansează interogarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) rezultatele interogării; (d) rezultatele interogării și data și ora 

obținerii rezultatului, precum și sistemul 

de informații al Uniunii de la care s-au 

primit datele; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 2 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) în conformitate cu normele 

naționale sau cu Regulamentul (UE) 

2016/794 ori, după caz, cu Regulamentul 

(CE) nr. 45/2001, datele de identificare 

ale agentului care a efectuat interogarea. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, statele membre păstrează 

înregistrări ale elementelor individuale și 

unice de utilizator ale persoanei care 

efectuează interogarea. 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În ceea ce privește accesul la CIR 

în temeiul articolului 21, eu-LISA 

păstrează înregistrările tuturor operațiunilor 

de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În 

aceste înregistrări sunt incluse, în special, 

următoarele informații: 

3. În ceea ce privește accesul la CIR 

în temeiul articolului 21, eu-LISA 

păstrează înregistrările tuturor operațiunilor 

de prelucrare a datelor efectuate în CIR. În 

aceste înregistrări sunt incluse următoarele 

informații: 

Or. en 
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Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 – litera -a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) autoritatea statului membru care 

lansează interogarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) atunci când este relevant, datele 

utilizate pentru lansarea interogării; 

(c) datele utilizate pentru lansarea 

interogării; 

Or. en 

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) atunci când este relevant, 

rezultatele interogării; 

(d) rezultatele interogării și sistemul de 

informații al Uniunii de la care s-au 

primit datele; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) în conformitate cu normele 

naționale sau cu Regulamentul (UE) 

2016/794 ori, după caz, cu Regulamentul 

(CE) nr. 45/2001, datele de identificare 

ale agentului care a efectuat interogarea. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, statele membre păstrează 

înregistrări ale elementelor individuale și 

unice de utilizator ale persoanei care 

efectuează interogarea. 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește accesul la CIR în 

temeiul articolului 22, eu-LISA păstrează 

înregistrările tuturor operațiunilor de 

prelucrare a datelor efectuate în CIR. În 

aceste înregistrări sunt incluse, în special, 

următoarele informații: 

În ceea ce privește accesul la CIR în 

temeiul articolului 22, eu-LISA păstrează 

înregistrările tuturor operațiunilor de 

prelucrare a datelor efectuate în CIR. În 

aceste înregistrări sunt incluse următoarele 

informații: 

Or. en 
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Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) referința dosarului național; (a) scopul accesului și referința 

dosarului național; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) tipul de date utilizate pentru 

lansarea interogării; 

(c) datele utilizate pentru lansarea 

interogării sau, în cazul unei interogări 

lansate pe baza unor date biometrice, tipul 

de date utilizate pentru lansarea interogării; 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) rezultatele interogării; (d) rezultatele interogării și sistemul de 

informații al Uniunii de la care s-au 

primit datele; 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera f 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) în conformitate cu normele 

naționale sau cu Regulamentul (UE) 

2016/794 sau, după caz, cu Regulamentul 

(CE) nr. 45/2001, datele de identificare 

ale agentului care a efectuat interogarea 

și ale agentului care a dispus interogarea. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  98 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, statele membre păstrează 

înregistrări ale elementelor individuale și 

unice de utilizator ale persoanei care 

efectuează interogarea. 

Or. en 

Amendamentul  99 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Înregistrările acestor accesări sunt 

verificate periodic de autoritatea de 

supraveghere competentă stabilită în 

conformitate cu articolul 51 din 

Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 

conformitate cu articolul 41 din Directiva 

2016/680, la intervale de cel mult șase luni, 

pentru a verifica dacă sunt îndeplinite 

procedurile și condițiile prevăzute la 

articolul 22 alineatele (1)-(3). 

Înregistrările acestor accesări sunt 

verificate periodic de autoritatea de 

supraveghere competentă stabilită în 

conformitate cu articolul 51 din 

Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 

conformitate cu articolul 41 din Directiva 

(UE) 2016/680, la intervale de cel mult 

șase luni, pentru a verifica dacă sunt 

îndeplinite procedurile și condițiile 

prevăzute la articolul 22 alineatele (1)-(3). 

Agenția eu-LISA pune la dispoziția 

autorităților de supraveghere un 

instrument practic pentru înlesnirea și 

automatizarea în cea mai mare măsură 
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posibilă a verificării înregistrărilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Agențiile din Uniune păstrează 

înregistrările interogărilor efectuate de 

personalul autorizat în mod 

corespunzător să utilizeze CIR în temeiul 

articolului 22. 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Agenția eu-LISA păstrează 

înregistrările referitoare la istoricul datelor 

stocate în dosarul individual, în scopul 

definit la alineatul (6). Înregistrările legate 

de istoricul datelor stocate se șterg de 

îndată ce sunt șterse datele. 

7. Agenția eu-LISA păstrează 

înregistrările referitoare la istoricul datelor 

stocate în dosarul individual, în scopul 

definit la alineatul (6). Înregistrările legate 

de istoricul datelor stocate se șterg automat 

de îndată ce sunt șterse datele. 

Or. en 

 

Amendamentul  102 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) birourilor SIRENE din statul (e) birourilor SIRENE din statul 
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membru atunci când creează [o semnalare 

SIS în conformitate cu Regulamentul 

privind SIS în domeniul verificărilor la 

frontiere]; 

membru atunci când creează sau 

actualizează [o semnalare SIS în 

conformitate cu Regulamentul privind SIS 

în domeniul verificărilor la frontiere]; 

Or. en 

 

Amendamentul  103 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Detectarea de identități multiple 

este lansată doar pentru a compara datele 

disponibile într-un sistem de informații cu 

datele disponibile în alte sisteme de 

informații. 

4. Detectarea de identități multiple 

este lansată doar pentru a compara datele 

disponibile într-un sistem de informații al 

Uniunii cu datele disponibile în alte 

sisteme de informații ale Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  104 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 6 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia stabilește, prin acte de punere în 

aplicare, normele tehnice de conexare a 

datelor provenite de la diferitele sisteme de 

informații. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 64 alineatul (2). 

Comisia stabilește, în colaborare cu eu-

LISA, prin acte de punere în aplicare, 

normele tehnice de conexare a datelor 

provenite de la diferitele sisteme de 

informații ale Uniunii. Respectivele acte 

de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 64 alineatul (2). 

Or. en 
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Amendamentul  105 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care autoritatea 

responsabilă de verificarea identităților 

diferite în dosarul de confirmare a 

identității este autoritatea de frontieră care 

a creat sau a actualizat un dosar individual 

în EES în conformitate cu articolul 14 din 

Regulamentul privind EES și în cazul în 

care se obține o conexiune galbenă, 

autoritatea de frontieră efectuează 

verificări suplimentare în cadrul unei 

verificări în linia a doua. Pe parcursul 

acestei verificări în linia a doua, 
autoritățile de frontieră au acces la datele 

relevante conținute în dosarul de 

confirmare a identității relevant, evaluează 

identitățile diferite și actualizează 

conexiunea în conformitate cu articolele 

31-33 și o adaugă fără întârziere la dosarul 

de confirmare a identității. 

4. În cazul în care autoritatea 

responsabilă de verificarea identităților 

diferite în dosarul de confirmare a 

identității este autoritatea de frontieră care 

a creat sau a actualizat un dosar individual 

în EES în conformitate cu articolul 14 din 

Regulamentul privind EES și în cazul în 

care se obține o conexiune galbenă, 

autoritatea de frontieră efectuează 

verificări suplimentare. Autoritățile de 

frontieră au acces la datele relevante 

conținute în dosarul de confirmare a 

identității relevant, evaluează identitățile 

diferite și actualizează conexiunea în 

conformitate cu articolele 31-33 din 

prezentul regulament și o adaugă fără 

întârziere la dosarul de confirmare a 

identității. 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Înainte de a fi autorizat să verifice 

identitățile, personalul autorităților 

menționate la alineatele (1) și (2) 

beneficiază de formare specifică privind 

modul în care să efectueze verificarea 

identităților diferite. 

Or. en 
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Amendamentul  107 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) datele conexate au aceleași date de 

identitate, însă date biometrice diferite și 

nu s-a efectuat o verificare manuală a 

identităților diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. O conexiune între datele din două 

sau mai multe sisteme de informații este 

clasificată ca verde în cazul în care datele 

conexate nu au aceleași date biometrice, 

însă au date de identitate similare, iar 

autoritatea responsabilă de verificarea 

identităților diferite a ajuns la concluzia că 

datele se referă la două persoane diferite. 

1. O conexiune între datele din două 

sau mai multe sisteme de informații este 

clasificată ca verde în cazul în care: 

 (a)  datele conexate nu au aceleași date 

biometrice, însă au date de identitate 

similare, iar autoritatea responsabilă de 

verificarea identităților diferite a ajuns la 

concluzia că datele se referă la două 

persoane diferite; 

 (b)  datele conexate au aceleași date 

biometrice sau date biometrice similare, 

iar autoritatea responsabilă de verificarea 

identităților diferite a ajuns la concluzia 

că datele se referă la două persoane 

diferite. 

Or. en 
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Amendamentul  109 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

referitoare la gestionarea semnalărilor în 

SIS menționate în [Regulamentele privind 

SIS în domeniul verificărilor la frontiere, 

în domeniul asigurării respectării legii și 

în domeniul returnării ilegale] și fără a 

aduce atingere restricțiilor necesare pentru 

protejarea securității și a ordinii publice, 

pentru prevenirea infracțiunilor și pentru 

garantarea faptului că nicio anchetă 

națională nu va fi pusă în pericol, în cazul 

în care se creează o conexiune roșie, 

autoritatea responsabilă de verificarea 

identităților diferite informează persoana 

cu privire la prezența identităților multiple 

ilegale. 

4. Fără a aduce atingere restricțiilor 

necesare pentru protejarea securității și a 

ordinii publice, pentru prevenirea 

infracțiunilor și pentru garantarea faptului 

că nicio anchetă națională nu va fi pusă în 

pericol, în cazul în care se creează o 

conexiune roșie, autoritatea responsabilă de 

verificarea identităților diferite informează 

persoana cu privire la prezența identităților 

multiple ilegale în conformitate cu 

articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul 

(UE) 2016/679. 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) dacă este cazul, autoritatea 

responsabilă de verificarea identităților 

diferite. 

(d) autoritatea responsabilă de 

verificarea identităților diferite. 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă 



 

PR\1159909RO.docx 55/97 PE622.263v03-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția eu-LISA păstrează 

înregistrări ale tuturor operațiunilor de 

prelucrare a datelor efectuate în MID. În 

aceste înregistrări sunt incluse, în special, 

următoarele informații: 

1. Agenția eu-LISA păstrează 

înregistrări ale tuturor operațiunilor de 

prelucrare a datelor efectuate în MID. În 

aceste înregistrări sunt incluse următoarele 

informații: 

Or. en 

Justificare 

În dispozițiile referitoare la înregistrări din actele juridice aferente sistemelor de informații 

nu există formularea „în special”, care este foarte vagă. 

 

Amendamentul  112 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 – litera -a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) autoritatea statului membru care 

lansează interogarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  113 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) datele de identificare ale agentului 

care a efectuat interogarea. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, statele membre păstrează 

înregistrări ale elementelor individuale și 

unice de utilizator ale persoanei care 

efectuează interogarea. 

Or. en 

 

Amendamentul  115 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Statele membre se asigură că este 

monitorizată îndeaproape calitatea datelor 

din EES, [ETIAS], VIS, SIS, BMS 

comun, CIR și MID pentru a asigura 

faptul că acestea îndeplinesc cerințele 

generale pentru buna funcționare a 

sistemelor respective de informații ale 

Uniunii și a componentelor de 

interoperabilitate. Statele membre se 

asigură, de asemenea, că toți membrii 

personalului care introduc date în oricare 

dintre aceste sisteme a beneficiat de o 

formare prealabilă în domeniul calității 

datelor. 

Or. en 

Justificare 

Grupul de experți la nivel înalt a recomandat procese de raportare a calității datelor și 

module de formare relevante în domeniul calității datelor pentru personalul responsabil de 

alimentarea sistemelor la nivel național. 

 

Amendamentul  116 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția eu-LISA instituie 

mecanisme și proceduri automate de 

control al calității datelor în ceea ce 

privește datele stocate în EES, [ETIAS], 

VIS, SIS, serviciul comun de comparare a 

datelor biometrice (BMS comun), registrul 

comun de date de identitate (CIR) și 

detectorul de identități multiple (MID). 

1. Agenția eu-LISA instituie 

mecanisme și proceduri automate de 

control al calității datelor în ceea ce 

privește datele stocate în EES, [ETIAS], 

VIS, SIS, BMS comun și CIR. 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Doar datele care respectă standardele 

minime de calitate pot fi introduse în 

EES, [ETIAS], VIS, SIS, BMS comun, 

CIR și MID. 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care o autoritate încearcă să 

introducă date care nu respectă 

standardele minime de calitate aplicabile, 

primește imediat o avertizare automată 

din partea sistemului privind faptul că 

datele nu pot fi introduse, cu sugestii 

privind metode prin care pot fi atinse 

standardele minime de calitate. 

Or. en 
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Amendamentul  119 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția eu-LISA furnizează 

statelor membre rapoarte periodice privind 

mecanismele și procedurile automate de 

control al calității datelor și privind 

indicatorii comuni de calitate a datelor. De 

asemenea, agenția furnizează Comisiei 

rapoarte periodice privind problemele 

întâmpinate și statele membre vizate. 

3. Agenția eu-LISA furnizează 

statelor membre rapoarte periodice privind 

mecanismele și procedurile automate de 

control al calității datelor și privind 

indicatorii comuni de calitate a datelor. De 

asemenea, agenția furnizează Comisiei 

rapoarte periodice privind problemele 

întâmpinate și statele membre vizate. La 

cerere, eu-LISA pune raportul și la 

dispoziția Parlamentului European și a 

Consiliului. Niciun raport prezentat în 

temeiul prezentului alineat nu conține 

date cu caracter personal.  

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Propunere de regulament 

Articolul 37 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 37a 

 Disponibilitatea și timpul de răspuns 

pentru efectuarea de căutări 

 Toate componentele de interoperabilitate 

sunt dezvoltate și gestionate în așa fel 

încât să se asigure accesul rapid, fără 

sincope, eficient și controlat, 

disponibilitatea lor deplină, astfel cum se 

prevede la articolul 53 alineatul (1), și un 

timp de răspuns în conformitate cu 

necesitățile operaționale ale autorităților 

statelor membre. 

Or. en 
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Amendamentul  121 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Standardul UMF se utilizează în 

dezvoltarea EES, a [ETIAS], a portalului 

european de căutare, a CIR, a MID și, 

dacă este necesar, în dezvoltarea de către 

eu-LISA sau de către orice alt organism al 

UE a unor noi modele de schimb de 

informații și sisteme de informații în 

domeniul justiției și afacerilor interne. 

2. Standardul UMF se utilizează în 

dezvoltarea EES, a [ETIAS], a ESP, a CIR, 

a MID și, dacă este fezabil și necesar, în 

dezvoltarea de către eu-LISA sau de către 

orice altă agenție a Uniunii a unor noi 

modele de schimb de informații și sisteme 

de informații ale Uniunii în domeniul 

justiției și afacerilor interne. 

Or. en 

 

Amendamentul  122 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Aplicarea standardului UMF 

poate fi avută în vedere în VIS, SIS și în 

orice model de schimb transfrontalier de 

informații și sistem de informații în 

domeniul justiției și afacerilor interne, 

nou sau existent, elaborat de statele 

membre sau de țările asociate. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție nu are valoare juridică și, ca atare, nu trebuie să figureze în corpul unui 

regulament. Se propune mai degrabă deplasarea acestui text în cadrul unui considerent. 

 

Amendamentul  123 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se instituie un registru central de 

raportare și statistici (CRRS) în scopul de a 

susține obiectivele EES, VIS, [ETIAS] și 

SIS și de a genera date statistice 

transsistemice și rapoarte analitice în scop 

operațional, de elaborare a politicilor și de 

asigurare a calității datelor. 

1. Se instituie un registru central de 

raportare și statistici (CRRS) în scopul de a 

susține obiectivele EES, VIS, [ETIAS] și 

SIS și de a furniza date statistice 

transsistemice și rapoarte analitice în scop 

operațional, de elaborare a politicilor și de 

asigurare a calității datelor.  

Or. en 

Justificare 

Termenul „a genera” ar putea fi înțeles greșit, ca și cum ar implica faptul că există o 

prelucrare ulterioară. 

 

Amendamentul  124 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Europol poate accesa datele din 

CRRS în scopul îndeplinirii sarcinilor 

sale menționate la articolul 4 din 

Regulamentul (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Agenția Europeană pentru Poliția 

de Frontieră și Garda de Coastă poate 

accesa datele din CRRS în scopul 

îndeplinirii sarcinilor sale menționate la 

articolul 8 din Regulamentul (UE) 

2016/1624. 



 

PR\1159909RO.docx 61/97 PE622.263v03-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția eu-LISA anonimizează 

datele și înregistrează aceste date 

anonimizate în CRRS. Procesul de 

anonimizare a datelor este automatizat. 

3. Agenția eu-LISA anonimizează 

datele și înregistrează aceste date 

anonimizate în CRRS. Procesul de 

anonimizare a datelor este automatizat. 

Personalului eu-LISA nu i se acordă 

acces direct la datele cu caracter personal 

stocate în sistemele de informații ale 

Uniunii sau în componentele de 

interoperabilitate. 

Or. en 

Justificare 

Prevederea privind personalul eu-LISA se regăsește la considerentul 47, astfel cum este 

propus de Comisie. Dat fiind caracterul neobligatoriu din punct de vedere juridic al 

considerentelor, ar trebui inclusă într-un articol. 

 

Amendamentul  127 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Datele din CRRS nu permit identificarea 

persoanelor. 

Or. en 

Justificare 

Această parte se adaugă ca o garanție importantă. 
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Amendamentul  128 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o infrastructură centrală, constând 

într-un registru de date care permite 

anonimizarea datelor; 

(a) o infrastructură centrală, constând 

într-un registru de date și un mecanism 

care să permită anonimizarea datelor care 

urmează să fie stocate în registrul 

respectiv; 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Propunere de regulament 

Articolul 40 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Agenția Europeană pentru Poliția 

de Frontieră și Garda de Coastă este 

considerată operator de date în 

conformitate cu articolul 2 litera (b) din 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către unitatea centrală a 

ETIAS; 

(a) Agenția Europeană pentru Poliția 

de Frontieră și Garda de Coastă este 

considerată operator de date în 

conformitate cu articolul 2 litera (d) din 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către unitatea centrală a 

ETIAS; 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul corectează o eroare. În Regulamentul (UE) 45/2001, definiția „operatorului 

de date” se regăsește la articolul 2 litera (d). 

 

Amendamentul  130 

Propunere de regulament 

Articolul 40 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În ceea ce privește gestionarea 

securității informațiilor aferente 
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componentelor de interoperabilitate, eu-

LISA este considerată operator de date în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

45/2001. 

Or. en 

Justificare 

Aliniere la textul privind ETIAS. 

 

Amendamentul  131 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal în CIR, eu-LISA este 

considerată persoana împuternicită de către 

operatorul de date în conformitate cu 

articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) 

nr. 45/2001. 

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal în BMS comun, CIR și 

MID, eu-LISA este considerată persoana 

împuternicită de către operatorul de date în 

conformitate cu articolul 2 litera (e) din 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001.  

Or. en 

Justificare 

Trebuie adăugate cele două componente de interoperabilitate care lipsesc, în care are loc 

prelucrarea datelor. Nu este necesară adăugarea ESP deoarece nu are loc niciun fel de 

prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul său. 

 

Amendamentul  132 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atât eu-LISA, cât și autoritățile din 

statele membre asigură securitatea 

prelucrărilor de date cu caracter personal 

efectuate în temeiul aplicării prezentului 

regulament. Agenția eu-LISA, [unitatea 

centrală a ETIAS] și autoritățile din statele 

membre cooperează în ceea ce privește 

1. Agenția eu-LISA, autoritățile din 

statele membre și Europol asigură 

securitatea prelucrărilor de date cu caracter 

personal efectuate în temeiul prezentului 

regulament. Agenția eu-LISA, [unitatea 

centrală a ETIAS], Europol și autoritățile 

din statele membre cooperează în ceea ce 
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sarcinile legate de securitate. privește sarcinile legate de securitate. 

Or. en 

Justificare 

Și Europol prelucrează date și, prin urmare, ar trebui menționat în acest articol. Formularea 

„în temeiul aplicării prezentului regulament” este neclară. 

 

Amendamentul  133 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 3 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) a interzice accesul persoanelor 

neautorizate la echipamentele și 

instalațiile de prelucrare a datelor; 

Or. en 

Justificare 

Aliniere la articolul 43 din Regulamentul privind EES. 

 

Amendamentul  134 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 3 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) a împiedica utilizarea sistemelor 

de prelucrare automată a datelor de către 

persoane neautorizate cu ajutorul 

echipamentelor de comunicare a datelor; 

Or. en 

Justificare 

Aliniere la articolul 43 din Regulamentul privind EES. 
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Amendamentul  135 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 3 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) a se asigura faptul că, în cazul 

unei întreruperi, sistemele instalate pot fi 

readuse la funcționarea normală; 

Or. en 

Justificare 

Aliniere la articolul 43 din Regulamentul privind EES. 

 

Amendamentul  136 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 3 – litera hb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (hb) a asigura fiabilitatea prin 

garantarea faptului că orice deficiență în 

funcționarea componentelor de 

interoperabilitate este raportată în mod 

adecvat. 

Or. en 

Justificare 

Aliniere la articolul 43 din Regulamentul privind EES. 

 

Amendamentul  137 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre iau măsuri 

echivalente celor menționate la alineatul 

(3) în materie de securitate în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritățile care au drept 

4. Statele membre, Europol și 

unitatea centrală a ETIAS iau măsuri 

echivalente celor menționate la alineatul 

(3) în materie de securitate în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 
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de acces la oricare dintre componentele de 

interoperabilitate. 

personal de către autoritățile care au drept 

de acces la oricare dintre componentele de 

interoperabilitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Confidențialitatea datelor din SIS Confidențialitatea datelor 

Or. en 

Justificare 

Nu este clar de ce obligațiile în ceea ce privește confidențialitatea datelor ar trebui să se 

limiteze la datele din SIS. 

 

Amendamentul  139 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru aplică 

propriile norme privind secretul 

profesional sau alte obligații echivalente de 

confidențialitate pentru toate persoanele și 

organismele care lucrează cu date din SIS 

accesate prin intermediul oricărei 

componente de interoperabilitate, în 

conformitate cu dreptul său național. 

Această obligație se aplică și după ce 

persoanele respective au încetat să mai 

ocupe o anumită funcție sau un anumit 

post. 

1. Fiecare stat membru aplică 

propriile norme privind secretul 

profesional sau alte obligații echivalente de 

confidențialitate pentru toate persoanele și 

organismele care lucrează cu date accesate 

prin intermediul oricărei componente de 

interoperabilitate, în conformitate cu 

dreptul său național. Această obligație se 

aplică și după ce persoanele respective au 

încetat să mai ocupe o anumită funcție sau 

un anumit post sau după încetarea 

activității organismelor respective. 

Or. en 
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Amendamentul  140 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere articolului 17 

din Statutul funcționarilor Uniunii 

Europene și Regimul aplicabil celorlalți 

agenți ai Uniunii Europene, eu-LISA aplică 

norme corespunzătoare privind secretul 

profesional sau alte obligații echivalente de 

confidențialitate pentru toți membrii 

personalului său care lucrează cu date din 

SIS, la standarde comparabile cu cele 

prevăzute la alineatul (1). Obligația 

menționată se aplică și după ce persoanele 

respective au încetat să mai ocupe o 

anumită funcție sau un anumit post ori 

după ce și-au încetat activitatea. 

2. Fără a aduce atingere articolului 17 

din Statutul funcționarilor Uniunii 

Europene și Regimul aplicabil celorlalți 

agenți ai Uniunii Europene, eu-LISA aplică 

norme corespunzătoare privind secretul 

profesional sau alte obligații echivalente de 

confidențialitate pentru toți membrii 

personalului său care lucrează cu date, la 

standarde comparabile cu cele prevăzute la 

alineatul (1) din prezentul articol. 

Obligația menționată se aplică și după ce 

persoanele respective au încetat să mai 

ocupe o anumită funcție sau un anumit post 

ori după ce și-au încetat activitatea. 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Atunci când colaborează cu 

contractanți externi în cadrul oricăror 

sarcini legate de componentele de 

interoperabilitate, eu-LISA sau statul 

membru monitorizează îndeaproape 

activitățile contractanților pentru a 

asigura respectarea tuturor dispozițiilor 

prezentului regulament, inclusiv și în 

special securitatea, confidențialitatea și 

protecția datelor. 

Or. en 

 



 

PE622.263v03-00 68/97 PR\1159909RO.docx 

RO 

Amendamentul  142 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Fără a aduce atingere notificării și 

comunicării unei încălcări a securității 

datelor cu caracter personal în temeiul 

articolului 33 din Regulamentul (UE) 

2016/679, al articolului 30 din Directiva 

(UE) 2016/680 sau al ambelor articole, 

statele membre notifică incidentele de 

securitate Comisiei, agenției eu-LISA și 

Autorității Europene pentru Protecția 

Datelor. În cazul unui incident de securitate 

legat de infrastructura centrală a 

componentelor de interoperabilitate, eu-

LISA notifică Comisia și Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor. 

3. Fără a aduce atingere notificării și 

comunicării unei încălcări a securității 

datelor cu caracter personal în temeiul 

articolului 33 din Regulamentul (UE) 

2016/679, al articolului 30 din Directiva 

(UE) 2016/680 sau al ambelor articole, 

statele membre și Europol notifică fără 

întârziere incidentele de securitate 

Comisiei, agenției eu-LISA și Autorității 

Europene pentru Protecția Datelor. În cazul 

unui incident de securitate legat de 

infrastructura centrală a componentelor de 

interoperabilitate, eu-LISA notifică 

Comisia și Autoritatea Europeană pentru 

Protecția Datelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Informațiile privind un incident de 

securitate care are sau poate avea un 

impact asupra funcționării componentelor 

de interoperabilitate sau asupra 

disponibilității, integrității și 

confidențialității datelor sunt puse la 

dispoziția statelor membre și se raportează 

în conformitate cu planul de gestionare a 

incidentelor întocmit de eu-LISA. 

4. Informațiile privind un incident de 

securitate care are sau poate avea un 

impact asupra funcționării componentelor 

de interoperabilitate sau asupra 

disponibilității, integrității și 

confidențialității datelor sunt puse fără 

întârziere la dispoziția statelor membre, 

unității centrale a ETIAS, dacă este cazul, 

și Europolului și se raportează în 

conformitate cu planul de gestionare a 

incidentelor întocmit de eu-LISA. 

Or. en 
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Amendamentul  144 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre în cauză și eu-LISA 

colaborează în cazul unui incident de 

securitate. Comisia stabilește detaliile 

acestei cooperări prin intermediul unor acte 

de punere în aplicare. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 64 alineatul (2). 

5. Statele membre în cauză, unitatea 

centrală a ETIAS, Europol și eu-LISA 

colaborează în cazul unui incident de 

securitate. Comisia stabilește detaliile 

acestei cooperări prin intermediul unor acte 

de punere în aplicare. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 64 alineatul (2).  

Or. en 

Justificare 

Se propune alinierea textului la textul privind ETIAS. 

 

Amendamentul  145 

Propunere de regulament 

Articolul 45 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre și organismele relevante 

ale UE se asigură că fiecare autoritate care 

are acces la componentele de 

interoperabilitate ia măsurile necesare 

pentru a monitoriza respectarea prezentului 

regulament și cooperează, dacă este cazul, 

cu autoritatea națională de supraveghere. 

Statele membre și agențiile relevante ale 

Uniunii se asigură că fiecare autoritate 

care are acces la componentele de 

interoperabilitate ia măsurile necesare 

pentru a monitoriza respectarea prezentului 

regulament și cooperează, dacă este cazul, 

cu autoritatea națională de supraveghere. 

Or. en 

 

Amendamentul  146 

Propunere de regulament 

Articolul 45 a (nou) 



 

PE622.263v03-00 70/97 PR\1159909RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 45a 

 Sancțiuni 

 Statele membre stabilesc normele privind 

sancțiunile care se aplică în cazul 

nerespectării prezentului regulament și 

iau toate măsurile necesare pentru a 

asigura aplicarea acestora. Sancțiunile 

prevăzute sunt eficace, proporționale și 

disuasive. 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Propunere de regulament 

Articolul 45 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 45b 

 Răspunderea 

 1.  Fără a aduce atingere dreptului la 

despăgubiri și răspunderii din partea 

operatorului sau a persoanei 

împuternicite de către operator în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 45/2001, al 

Regulamentului (UE) nr. 2016/679 și al 

Directivei (UE) 2016/680: 

 (a)  orice persoană sau stat membru 

care a suferit prejudicii materiale sau 

morale ca urmare a unei operațiuni 

ilegale de prelucrare a datelor cu caracter 

personal sau a oricărei alte acțiuni 

incompatibile cu prezentul regulament 

realizate de către un stat membru are 

dreptul de a primi despăgubiri din partea 

statului membru respectiv; 

 (b)  orice persoană sau stat membru 

care a suferit prejudicii materiale sau 

morale ca urmare a oricărei acțiuni 

incompatibile cu prezentul regulament 

realizate de eu-LISA are dreptul de a 
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primi despăgubiri din partea eu-LISA. 

Agenția eu-LISA răspunde, de asemenea, 

de operațiunile ilegale de prelucrare a 

datelor cu caracter personal în 

conformitate cu rolul său de persoană 

împuternicită de către operator sau, după 

caz, de operator. 

 Statul membru respectiv sau eu-LISA este 

exonerat(ă) de responsabilitate, integral 

sau parțial, dacă dovedește că nu este 

responsabil(ă) de fapta care a provocat 

prejudiciul. 

 2. Dacă nerespectarea de către un stat 

membru a obligațiilor în temeiul 

prezentului regulament provoacă 

prejudicii componentelor de 

interoperabilitate, răspunderea îi aparține 

statului membru respectiv, în măsura în 

care și cu excepția cazului în care eu-

LISA sau un alt stat membru care are 

obligații în temeiul prezentului 

regulament nu a luat măsuri rezonabile 

pentru a preveni producerea prejudiciului 

sau pentru a reduce la minimum impactul 

acestuia. 

 3. Acțiunile în despăgubiri împotriva unui 

stat membru pentru prejudiciile 

menționate la alineatele (1) și (2) sunt 

reglementate de legislația națională a 

statului membru pârât. Acțiunile în 

despăgubiri împotriva operatorului sau a 

eu-LISA pentru prejudiciile menționate la 

alineatele (1) și (2) fac obiectul condițiilor 

prevăzute în tratate. 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

Propunere de regulament 

Articolul 46 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aduce atingere dreptului la 

informare prevăzut la articolele 11 și 12 

1. Autoritatea care colectează datele 

persoanelor ale căror date sunt stocate în 
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din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la 

articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 

2016/679, persoanele ale căror date sunt 

stocate în serviciul comun de comparare a 

datelor biometrice, în registrul comun de 

date de identitate sau în detectorul de 

identități multiple sunt informate de către 

autoritatea care le colectează datele, la 

momentul colectării, cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal 
în sensul prezentului regulament, inclusiv 

cu privire la identitatea și datele de 

contact ale operatorilor de date respectivi, 

procedurile prin care își pot exercita 

drepturile de acces, de rectificare și de 

ștergere a acestora, precum și cu privire 

la datele de contact ale Autorității 

Europene pentru Protecția Datelor și ale 

autorității naționale de supraveghere din 

statul membru responsabil de colectarea 

datelor. 

serviciul comun de comparare a datelor 

biometrice, în registrul comun de date de 

identitate sau în detectorul de identități 

multiple le furnizează acestor persoane 

informațiile necesare în temeiul 

articolelor 11 și 12 din Regulamentul 

(CE) 45/2001 și al articolelor 12, 13 și 14 

din Regulamentul (UE) 2016/679 în 

modul impus de dispozițiile respective. 

Autoritatea furnizează informațiile în 

momentul în care sunt colectate datele 

acestor persoane. 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a-și exercita drepturile 

prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la 

articolele 15, 16, 17 și 18 din 

Regulamentul (UE) 2016/679, orice 

persoană are dreptul de a depune o cerere 

în statul membru responsabil de verificarea 

manuală a identităților diferite sau în orice 

alt stat membru, care trebuie să o 

examineze și să răspundă. 

1. Pentru a-și exercita drepturile 

prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la 

articolele 15, 16, 17 și 18 din 

Regulamentul (UE) 2016/679 în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal din CIR, BMS comun și MID, 

orice persoană are dreptul de a depune o 

cerere în statul membru responsabil de 

verificarea manuală a identităților diferite 

sau în orice alt stat membru, care trebuie să 

o examineze și să răspundă. 

Or. en 
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Amendamentul  150 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statul membru responsabil de 

verificarea manuală a identităților diferite, 

astfel cum se menționează la articolul 29, 

sau statul membru căruia i s-a adresat 

cererea răspunde în termen de 45 de zile de 

la primirea cererii. 

2. Statul membru responsabil de 

verificarea manuală a identităților diferite, 

astfel cum se menționează la articolul 29, 

sau statul membru căruia i s-a adresat 

cererea răspunde în cel mai scurt timp 

posibil și cel târziu în termen de 45 de zile 

de la primirea cererii. 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care o cerere de 

rectificare sau de ștergere a datelor cu 

caracter personal este adresată unui alt stat 

membru decât cel responsabil, statul 

membru căruia i s-a adresat cererea 

contactează autoritățile statului membru 

responsabil în termen de șapte zile, iar 

statul membru responsabil verifică 

exactitatea datelor și legalitatea prelucrării 

acestora în termen de 30 zile de la data la 

care a fost contactat. 

3. În cazul în care o cerere de acces, 

rectificare sau de ștergere a datelor cu 

caracter personal este adresată unui alt stat 

membru decât cel responsabil, statul 

membru căruia i s-a adresat cererea 

contactează autoritățile statului membru 

responsabil în termen de șapte zile, iar 

statul membru responsabil verifică 

exactitatea datelor și legalitatea prelucrării 

acestora în cel mai scurt timp posibil și cel 

târziu în termen de 30 zile de la data la 

care a fost contactat. 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care, în urma 

examinării, se constată că datele stocate în 

detectorul de identități multiple (MID) 

conțin erori materiale sau au fost 

înregistrate în mod ilegal, statul membru 

responsabil sau, după caz, statul membru 

căruia i s-a adresat cererea rectifică sau 

șterge datele respective. 

4. În cazul în care, în urma 

examinării, se constată că datele stocate în 

CIR, BMS comun și MID conțin erori 

materiale sau au fost înregistrate în mod 

ilegal, statul membru responsabil sau, după 

caz, statul membru căruia i s-a adresat 

cererea rectifică sau șterge imediat datele 

respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În cazul în care datele din MID se 

modifică de către statul membru 

responsabil în timpul perioadei lor de 

valabilitate, statul membru responsabil 

desfășoară activitățile de prelucrare 

prevăzute la articolul 27 și, după caz, la 

articolul 29 pentru a stabili dacă datele 

modificate trebuie conexate. În cazul în 

care, în urma prelucrării, nu se obține un 

rezultat pozitiv, statul membru responsabil 

sau, după caz, statul membru căruia i s-a 

adresat cererea șterge datele din dosarul de 

confirmare a identității. În cazul în care, în 

urma prelucrării automate, se obțin(e) unul 

sau mai multe rezultate pozitive, statul 

membru responsabil creează sau 

actualizează conexiunea aferentă în 

conformitate cu dispozițiile relevante din 

prezentul regulament. 

5. În cazul în care datele din CIR, 

BMS comun sau MID se modifică de către 

statul membru responsabil în timpul 

perioadei lor de valabilitate, statul membru 

responsabil desfășoară activitățile de 

prelucrare prevăzute la articolul 27 și, după 

caz, la articolul 29 pentru a stabili dacă 

datele modificate trebuie conexate. În cazul 

în care, în urma prelucrării, nu se obține un 

rezultat pozitiv, statul membru responsabil 

sau, după caz, statul membru căruia i s-a 

adresat cererea șterge datele din dosarul de 

confirmare a identității. În cazul în care, în 

urma prelucrării automate, se obțin(e) unul 

sau mai multe rezultate pozitive, statul 

membru responsabil creează sau 

actualizează conexiunea aferentă în 

conformitate cu dispozițiile relevante din 

prezentul regulament. 

Or. en 

 



 

PR\1159909RO.docx 75/97 PE622.263v03-00 

 RO 

Amendamentul  154 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care statul membru 

responsabil sau, după caz, statul membru 

căruia i s-a adresat cererea nu este de acord 

că datele înregistrate în MID conțin erori 

materiale sau că au fost înregistrate în mod 

ilegal, acesta adoptă o decizie 

administrativă prin care persoanei 

interesate i se explică în scris și fără 

întârziere motivele pentru care statul 

membru respectiv nu este dispus să 

rectifice sau să șteargă datele care o 

privesc. 

6. În cazul în care statul membru 

responsabil sau, după caz, statul membru 

căruia i s-a adresat cererea nu este de acord 

că datele înregistrate în CIR, BMS comun 

sau MID conțin erori materiale sau că au 

fost înregistrate în mod ilegal, acesta 

adoptă o decizie administrativă prin care 

persoanei interesate i se explică în scris și 

fără întârziere motivele pentru care statul 

membru respectiv nu este dispus să 

rectifice sau să șteargă datele care o 

privesc. 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. În această decizie i se furnizează 

persoanei vizate și informații privind 

posibilitatea de a contesta decizia luată în 

privința cererii menționate la alineatul (3) 

și, dacă este cazul, informații cu privire la 

modalitatea de a introduce o acțiune sau de 

a depune o plângere la autoritățile sau 

instanțele judecătorești competente și cu 

privire la orice asistență de care poate 

beneficia, inclusiv din partea autorităților 

naționale de supraveghere competente. 

7. În această decizie i se furnizează 

persoanei vizate și informații privind 

posibilitatea de a contesta decizia luată în 

privința cererii menționate la alineatul (3) 

și informații cu privire la modalitatea de a 

introduce o acțiune sau de a depune o 

plângere la autoritățile sau instanțele 

judecătorești competente și cu privire la 

orice asistență de care poate beneficia, 

inclusiv din partea autorităților naționale de 

supraveghere competente, alături de datele 

de contact ale acestora. 

Or. en 
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Amendamentul  156 

Propunere de regulament 

Articolul 48 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Datele cu caracter personal stocate în 

componentele de interoperabilitate sau 

accesate prin intermediul acestora nu se 

transferă și nu se pun la dispoziția unei țări 

terțe, a unei organizații internaționale sau a 

unei părți private, cu excepția 

transferurilor către Interpol în scopul 

efectuării prelucrării automate 

menționate la [articolul 18 alineatul (2) 

literele (b) și (m) din Regulamentul 

privind ETIAS] sau în sensul articolului 8 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) 

2016/399. Aceste transferuri de date cu 

caracter personal către Interpol respectă 

articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 

45/2001 și capitolul V din Regulamentul 

(UE) 2016/679. 

Fără a aduce atingere [articolului 55 din 

Regulamentul privind ETIAS], articolului 

44 din Regulamentul (UE) 2017/2226, 

articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 

676/2008 și efectuării de interogări 

privind bazele de date ale Interpolului 

prin intermediul ESP în conformitate cu 

articolul 9 alineatul (5) din prezentul 

regulament, datele cu caracter personal 

stocate în componentele de 

interoperabilitate sau accesate prin 

intermediul acestora nu se transferă și nu se 

pun la dispoziția unei țări terțe, a unei 

organizații internaționale sau a unei părți 

private. Transferurile de date cu caracter 

personal către Interpol respectă articolul 9 

din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și 

capitolul V din Regulamentul (UE) 

2016/679. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se facă trimitere la dispozițiile privind transferurile de date din sistemele 

informatice respective. În plus, ar trebui să se facă trimitere la singura dispoziție nouă 

privind transferurile din prezentul regulament, și anume efectuarea de interogări privind 

datele deținute de Interpol, prin intermediul ESP. Temeiul juridic pentru prelucrarea 

automată în scopul evaluării unei cereri de autorizație de călătorie este prevăzut în 

Regulamentul privind ETIAS și ar trebui eliminat din acest loc. 

 

Amendamentul  157 

Propunere de regulament 

Articolul 49 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Fiecare stat membru se asigură că 

autoritatea de supraveghere menționată la 

articolul 51 alineatul (1) din 
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Regulamentul (UE) 2016/679 

monitorizează independent legalitatea 

prelucrării datelor cu caracter personal în 

temeiul prezentului regulament de către 

statul membru în cauză. 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Propunere de regulament 

Articolul 49 – alineatul -1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1a. Fiecare stat membru se asigură că 

actele cu putere de lege și actele 

administrative naționale adoptate în 

temeiul Directivei (UE) 2016/680 sunt 

aplicabile și în cazul accesului la 

componentele de interoperabilitate al 

organelor de poliție și autorităților 

desemnate, inclusiv în ceea ce privește 

drepturile persoanelor ale căror date sunt 

accesate în acest mod. 

Or. en 

 

Amendamentul  159 

Propunere de regulament 

Articolul 49 – alineatul -1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1b. Autoritatea de supraveghere 

menționată la articolul 41 alineatul (1) 

din Directiva (UE) 2016/680 

monitorizează legalitatea accesului 

organelor de poliție și autorităților 

desemnate din statele membre la datele cu 

caracter personal. Articolul 49 

alineatele (2) și (2a) din prezentul 

regulament se aplică în consecință. 
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Or. en 

 

Amendamentul  160 

Propunere de regulament 

Articolul 49 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritatea sau autoritățile de 

supraveghere desemnate în temeiul 

articolului 49 din Regulamentul (UE) 

2016/679 se asigură că, cel puțin o dată la 

patru ani, se efectuează un audit al 

operațiunilor de prelucrare a datelor de 

către autoritățile naționale responsabile, în 

conformitate cu standardele internaționale 

de audit relevante. 

1. Autoritatea sau autoritățile de 

supraveghere menționate la articolul 51 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

2016/679 se asigură că, cel puțin o dată la 

patru ani, se efectuează un audit al 

operațiunilor de prelucrare a datelor de 

către autoritățile naționale responsabile, în 

conformitate cu standardele internaționale 

de audit relevante. Rezultatele auditului 

pot fi luate în considerare în evaluările 

realizate în temeiul mecanismului instituit 

prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al 

Consiliului1a. Autoritățile de 

supraveghere menționate la articolul 51 

alineatul (1) din Regulamentul 

(UE) 2016/679 publică anual numărul 

solicitărilor de rectificare, completare sau 

ștergere a datelor sau al restricționărilor 

prelucrării datelor, acțiunile întreprinse 

ulterior și numărul rectificărilor, 

completărilor, ștergerilor și 

restricționărilor prelucrării efectuate în 

urma solicitărilor depuse de persoanele în 

cauză. 

 __________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al 

Consiliului din 7 octombrie 2013 de 

instituire a unui mecanism de evaluare și 

monitorizare în vederea verificării 

aplicării acquis-ului Schengen și de 

abrogare a Deciziei Comitetului executiv 

din 16 septembrie 1998 de instituire a 

Comitetului permanent pentru evaluarea 

și punerea în aplicare a Acordului 

Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27). 

Or. en 
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Amendamentul  161 

Propunere de regulament 

Articolul 49 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

autoritatea lor de supraveghere are resurse 

suficiente pentru a îndeplini sarcinile care 

i-au fost încredințate în temeiul prezentului 

regulament. 

2. Statele membre se asigură că 

autoritatea lor de supraveghere are resurse 

suficiente pentru a îndeplini sarcinile care 

i-au fost încredințate în temeiul prezentului 

regulament și are acces la consiliere din 

partea unor persoane cu suficiente 

cunoștințe în domeniul datelor biometrice. 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Propunere de regulament 

Articolul 49 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre furnizează toate 

informațiile solicitate de autoritatea de 

supraveghere menționată la articolul 51 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

2016/679 și, în special, îi furnizează 

informații privind activitățile desfășurate 

în conformitate cu responsabilitățile lor, 

astfel cum se prevede în prezentul 

regulament. Statele membre acordă 

autorității de supraveghere menționate la 

articolul 51 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) 2016/679 acces la 

înregistrările lor și îi permit în orice 

moment accesul la toate incintele lor 

folosite în scopul interoperabilității. 

Or. en 
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Amendamentul  163 

Propunere de regulament 

Articolul 50 – paragraful -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Autoritatea Europeană pentru Protecția 

Datelor este responsabilă de 

monitorizarea activităților de prelucrare a 

datelor cu caracter personal ale eu-LISA, 

ale Europolului și ale Agenției Europene 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă în temeiul prezentului regulament, 

precum și de asigurarea faptului că aceste 

activități se desfășoară în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu 

prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Propunere de regulament 

Articolul 50 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Agenția eu-LISA pune la dispoziția 

Autorității Europene pentru Protecția 

Datelor informațiile solicitate și îi permit 

acesteia accesul la toate documentele și la 

înregistrările menționate la articolele 10, 

16, 24 și 36 și în toate incintele sale, în 

orice moment. 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Propunere de regulament 

Articolul 51 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritatea Europeană pentru 1. Autoritățile de supraveghere și 
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Protecția Datelor acționează în strânsă 

cooperare cu autoritățile naționale de 

supraveghere în ceea ce privește aspecte 

specifice care necesită o implicare la nivel 

național, în special dacă Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor sau o 

autoritate națională de supraveghere 

identifică discrepanțe majore între 

practicile statelor membre sau transferuri 

potențial ilegale efectuate prin canalele de 

comunicare ale componentelor de 

interoperabilitate sau în contextul 

întrebărilor adresate de una sau mai 

multe autorități naționale de 

supraveghere cu privire la punerea în 

aplicare și interpretarea prezentului 

regulament. 

Autoritatea Europeană pentru Protecția 

Datelor, fiecare acționând în limitele 

competențelor sale respective, cooperează 

activ în cadrul responsabilităților lor și 

asigură o supraveghere coordonată a 

utilizării componentelor de 

interoperabilitate și a aplicării altor 

dispoziții ale prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  166 

Propunere de regulament 

Articolul 51 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazurile menționate la alineatul 

(1), supravegherea coordonată este 

asigurată în conformitate cu articolul 62 

din Regulamentul (UE) XXXX/2018 

[Regulamentul 45/2001 revizuit]. 

2. Autoritatea Europeană pentru 

Protecția Datelor și autoritățile de 

supraveghere fac schimb de informații 

relevante, se asistă reciproc în efectuarea 

auditurilor și a inspecțiilor, examinează 

orice dificultate legată de interpretarea 

sau aplicarea prezentului regulament, 

evaluează problemele privind exercitarea 

supravegherii independente sau 

exercitarea drepturilor persoanei vizate, 

formulează propuneri armonizate în 

vederea găsirii unor soluții comune la 

eventualele probleme și promovează 

sensibilizarea publicului în ceea ce 

privește drepturile în materie de protecție 

a datelor, după caz. 

Or. en 
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Justificare 

Prezentul alineat este singurul loc din propunere în care Comisia face referire la propunerea 

de revizuire a Regulamentului 45/2001, în timp ce în restul regulamentului, face referire la 

regulamentul în vigoare. Întrucât noul regulament nu este încă adoptat, pare mai adecvat să 

se mențină această prevedere ca cea din textele referitoare la sistemele informatice. 

 

Amendamentul  167 

Propunere de regulament 

Articolul 51 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În scopul alineatului (2), 

autoritățile de supraveghere și Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor se 

reunesc cel puțin de două ori pe an în 

cadrul Comitetului european pentru 

protecția datelor instituit prin 

Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în 

continuare „Comitetul european pentru 

protecția datelor”). Costurile acestor 

reuniuni sunt suportate de comitet, care 

se ocupă și de organizarea lor. 

Regulamentul de procedură se adoptă cu 

ocazia primei reuniuni. Alte metode de 

lucru sunt elaborate în comun, dacă este 

necesar. 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

Propunere de regulament 

Articolul 51 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Comitetul european pentru 

protecția datelor transmite Parlamentului 

European, Consiliului, Comisiei, Europol, 

Agenției Europene pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA 

un raport comun privind activitățile, la 

doi ani de la data intrării în vigoare a 

prezentului regulament și ulterior din doi 
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în doi ani. Acest raport include un capitol 

despre fiecare stat membru, elaborat de 

autoritatea de supraveghere a statului 

membru respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Componentele de interoperabilitate 

sunt găzduite de eu-LISA în siturile sale 

tehnice și asigură funcționalitățile 

prevăzute în prezentul regulament, în 

conformitate cu condițiile de securitate, 

disponibilitate, calitate și viteză prevăzute 

la articolul 53 alineatul (1). 

2. Componentele de interoperabilitate 

sunt găzduite de eu-LISA în siturile sale 

tehnice și asigură funcționalitățile 

prevăzute în prezentul regulament, în 

conformitate cu condițiile de securitate, 

disponibilitate, calitate și viteză prevăzute 

la articolul 37, articolul 37a și articolul 53 

alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Agenția eu-LISA este responsabilă de 

dezvoltarea componentelor de 

interoperabilitate, de orice adaptare 

necesară pentru asigurarea 

interoperabilității între sistemele centrale 

ale EES, VIS, [ETIAS], SIS, Eurodac și 

[ECRIS-TCN] și portalul european de 

căutare, serviciul comun de comparare a 

datelor biometrice, registrul comun de 

date de identitate și detectorul de identități 

multiple. 

Agenția eu-LISA este responsabilă de 

proiectarea și dezvoltarea componentelor 

de interoperabilitate, de orice adaptare 

necesară pentru asigurarea 

interoperabilității între sistemele centrale 

ale EES, VIS, [ETIAS], SIS, Eurodac, 

[ECRIS-TCN], ESP, BMS comun, CIR, 

MID și CRRS. 

Or. en 
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Justificare 

Completare necesară din cauza articolul 39 alineatul (2). 

 

Amendamentul  171 

Propunere de regulament 

Articolul 52 – alineatul 3 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dezvoltarea constă în elaborarea și 

implementarea specificațiilor tehnice, 

efectuarea de teste și coordonarea generală 

a proiectului. 

Dezvoltarea constă în elaborarea și 

implementarea specificațiilor tehnice, 

efectuarea de teste și gestionarea și 

coordonarea generală a proiectului. 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

După începerea funcționării fiecărei 

componente de interoperabilitate, eu-LISA 

este responsabilă de gestionarea tehnică a 

infrastructurii centrale și a interfețelor 

uniforme naționale. În cooperare cu 

statele membre, eu-LISA asigură în 

permanență cele mai bune tehnologii 

disponibile, sub rezerva unei analize 

costuri-beneficii. Agenția este, de 

asemenea, responsabilă de gestionarea 

tehnică a infrastructurii de comunicații 

menționate la articolele 6, 12, 17, 25 și 39. 

După începerea funcționării fiecărei 

componente de interoperabilitate, eu-LISA 

este responsabilă de gestionarea tehnică și 

legată de securitate a infrastructurii 

centrale a componentelor de 

interoperabilitate, inclusiv de întreținere 

și de progresele tehnologice. În cooperare 

cu statele membre, eu-LISA se asigură că 

sunt folosite în permanență cele mai bune 

tehnologii disponibile, sub rezerva unei 

analize costuri-beneficii. Agenția este, de 

asemenea, responsabilă de gestionarea 

tehnică și securitatea infrastructurii de 

comunicații menționate la articolele 6, 12, 

17, 25 și 39. 

Or. en 
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Amendamentul  173 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Gestionarea tehnică a componentelor de 

interoperabilitate cuprinde toate sarcinile 

necesare pentru a menține în funcțiune 

componentele de interoperabilitate 24 de 

ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în 

conformitate cu prezentul regulament, în 

special lucrările de întreținere și 

dezvoltările tehnice necesare pentru a se 

asigura funcționarea componentelor la un 

nivel satisfăcător de calitate tehnică, mai 

ales în ceea ce privește timpul de răspuns 

pentru efectuarea de căutări în 

infrastructurile centrale în conformitate cu 

specificațiile tehnice. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Gestionarea securității componentelor de 

interoperabilitate cuprinde toate sarcinile 

necesare pentru a asigura integritatea, 

confidențialitatea și disponibilitatea 

tuturor componentelor de 

interoperabilitate în conformitate cu 

prezentul regulament, în special măsuri 

de prevenire pentru a evita incidentele de 

securitate atât fizice, cât și informatice, 

precum și acțiunile necesare pentru a 

răspunde și a restabili situația în urma 

acestora, dacă nu pot fi evitate. 

Or. en 
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Amendamentul  175 

Propunere de regulament 

Articolul 54 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 54a 

 Responsabilitățile Europol 

 1.  Europol asigură prelucrarea 

interogărilor efectuate prin intermediul 

ESP și al BMS comun privind datele 

Europol și își adaptează corespunzător 

interfața sa Querying Europol Systems 

(QUEST) pentru datele cu un nivel de 

protecție de bază (BPL). 

 2.  Europol este responsabil de 

gestionarea accesului la ESP și CIR și a 

utilizării acestora de către personalul său 

autorizat în mod corespunzător și de 

modalitățile de acces și utilizare, în 

conformitate cu prezentul regulament, 

precum și de crearea și actualizarea 

periodică a unei liste a membrilor 

respectivi ai personalului și a profilurilor 

acestora. 

 3.  Orice prelucrare a datelor de către 

Europol în temeiul prezentului 

regulament este reglementată de 

Regulamentul (UE) 2016/794. 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

Propunere de regulament 

Articolul 55a – paragraful 1  

Regulamentul (UE) 2016/399 

Articolul 8 – alineatul 4a – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Polițistul de frontieră din linia a doua 

consultă detectorul de identități multiple și 

registrul comun de date de identitate 

menționate la [articolul 4 alineatul (35) din 

Polițistul de frontieră consultă detectorul 

de identități multiple și registrul comun de 

date de identitate menționate la [articolul 4 

alineatul (35) din Regulamentul 2018/XX 
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Regulamentul 2018/XX privind 

interoperabilitatea] sau Sistemul de 

Informații Schengen ori ambele pentru a 

evalua diferențele dintre identitățile 

conexate și efectuează verificările 

suplimentare necesare pentru a lua o 

decizie privind statutul și culoarea 

conexiunii, precum și cu privire la intrarea 

sau refuzul intrării persoanei în cauză. 

privind interoperabilitatea] sau Sistemul de 

Informații Schengen ori ambele pentru a 

evalua diferențele dintre identitățile 

conexate și efectuează verificările 

suplimentare necesare pentru a lua o 

decizie privind statutul și culoarea 

conexiunii, precum și cu privire la intrarea 

sau refuzul intrării persoanei în cauză. 

Or. en 

 

Amendamentul  177 

Propunere de regulament 

Articolul 55b – paragraful 1 – punctul 14 

Regulamentul (UE) 2017/2226 

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Accesul la EES ca instrument de 

identificare a unei persoane necunoscute 

despre care se crede că ar fi suspectul, 

autorul sau victima prezumată a unei 

infracțiuni de terorism sau a unei alte 

infracțiuni grave este permis numai atunci 

când se lansează în CIR o interogare în 

conformitate cu [articolul 22 din 

Regulamentul 2018/XX privind 

interoperabilitatea] și sunt îndeplinite toate 

condițiile enumerate la alineatele (1) și 

(1a). 

Accesul la EES ca instrument de 

identificare a unei persoane necunoscute 

despre care se crede că ar fi suspectul, 

autorul sau victima prezumată a unei 

infracțiuni de terorism sau a unei alte 

infracțiuni grave este permis numai atunci 

când se lansează în CIR o interogare în 

conformitate cu [articolul 22 din 

Regulamentul 2018/XX privind 

interoperabilitatea] și sunt îndeplinite toate 

condițiile enumerate la alineatele (1) și (1a) 

de la prezentul articol. 

Or. en 

 

Amendamentul  178 

Propunere de regulament 

Articolul 55d – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1) La articolul 1 se adaugă următorul 

alineat: 

(1) La articolul 2 se adaugă următorul 

alineat: 
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Or. en 

Justificare 

Articolul 2 enumeră obiectivele VIS, în timp ce articolul 1 se referă la obiect și la domeniul 

de aplicare. 

 

Amendamentul  179 

Propunere de regulament 

Articolul 55d – alineatul 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prin faptul că stochează date de 

identitate, documente de călătorie și date 

biometrice în registrul comun de date de 

identitate (CIR) instituit prin [articolul 17 

din Regulamentul 2018/XX privind 

interoperabilitatea], VIS contribuie la 

facilitarea și asistarea identificării corecte a 

persoanelor înregistrate în VIS în condițiile 

și pentru realizarea obiectivelor finale 

prevăzute la alineatul (20) al prezentului 

articol. 

2. Prin faptul că stochează date de 

identitate, documente de călătorie și date 

biometrice în registrul comun de date de 

identitate (CIR) instituit prin [articolul 17 

din Regulamentul 2018/XX privind 

interoperabilitatea], VIS contribuie la 

facilitarea și asistarea identificării corecte a 

persoanelor înregistrate în VIS în condițiile 

și în scopul unic al identificării 

menționate la articolul 20 din prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  180 

Propunere de regulament 

Articolul 56 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cetățenia, sexul și anul nașterii 

persoanei; 

(b) cetățenia, sexul și anul nașterii 

persoanei; utilizarea acestor date nu 

permite identificarea persoanelor; 

Or. en 
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Amendamentul  181 

Propunere de regulament 

Articolul 56 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) cetățenia, sexul și anul nașterii 

persoanei; 

(a) cetățenia, sexul și anul nașterii 

persoanei; utilizarea acestor date nu 

permite identificarea persoanelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Propunere de regulament 

Articolul 56 – alineatul 3 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) numărul de conexiuni între 

diferitele sisteme de informații ale 

Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  183 

Propunere de regulament 

Articolul 56 – alineatul 3 – litera db (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) cât timp a rămas în sistem o 

conexiune galbenă; 

Or. en 

 

Amendamentul  184 

Propunere de regulament 

Articolul 56 – alineatul 3 – litera dc (nouă) 



 

PE622.263v03-00 90/97 PR\1159909RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (dc) cât timp a rămas în sistem o 

conexiune roșie. 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Propunere de regulament 

Articolul 59 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În termen de un an de la notificarea 

de către eu-LISA a încheierii perioadei de 

testare a detectorului de identități multiple 

(MID) prevăzute la articolul 62 alineatul 

(1) litera (b) și înainte de începerea 

funcționării MID, unitatea centrală a 

ETIAS, astfel cum este menționată la 

[articolul 33 litera (a) din Regulamentul 

(UE) 2016/1624], este responsabilă de 

efectuarea unei detectări de identități 

multiple între datele stocate în VIS, 

Eurodac și SIS. Detectarea identităților 

multiple se efectuează folosind exclusiv 

date biometrice, în conformitate cu 

articolul 27 alineatul (2) din prezentul 

regulament. 

1. În termen de un an de la notificarea 

de către eu-LISA a încheierii perioadei de 

testare a MID prevăzute la articolul 62 

alineatul (1) litera (b) și înainte de 

începerea funcționării MID, unitatea 

centrală a ETIAS, astfel cum este 

menționată la [articolul 33 litera (a) din 

Regulamentul (UE) 2016/1624], este 

responsabilă de efectuarea unei detectări de 

identități multiple între datele stocate în 

VIS, Eurodac, EES și SIS. Detectarea 

identităților multiple se efectuează folosind 

exclusiv date biometrice, în conformitate 

cu articolul 27 alineatul (2) din prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  186 

Propunere de regulament 

Articolul 59 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Notificarea în temeiul 

articolului 61 alineatul (3) se efectuează 

numai după ce toate conexiunile galbene 

au fost verificate și transformate în 
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conexiuni verzi sau roșii. 

Or. en 

 

Amendamentul  187 

Propunere de regulament 

Articolul 59 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care este necesar, eu-

LISA acordă asistență unității centrale a 

ETIAS în vederea detectării identităților 

multiple menționată în prezentul articol. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Întrucât eu-LISA nu are acces la date, nu poate acorda asistență la detectarea identităților 

multiple. 

 

Amendamentul  188 

Propunere de regulament 

Articolul 62 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) eu-LISA a notificat finalizarea cu 

succes a unei testări complete a 

componentelor de interoperabilitate 

relevante, care trebuie efectuată de către 

eu-LISA în cooperare cu statele membre; 

(b) eu-LISA a notificat finalizarea cu 

succes a unei testări complete a 

componentelor de interoperabilitate 

relevante, care trebuie efectuată de către 

eu-LISA în cooperare cu statele membre, 

unitatea centrală a ETIAS și Europol; 

Or. en 

 

Amendamentul  189 

Propunere de regulament 

Articolul 67 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia, în strânsă cooperare cu statele 

membre, cu eu-LISA și cu alte agenții 

relevante, pune la dispoziție un manual 

practic pentru implementarea și gestionarea 

componentelor de interoperabilitate. 

Manualul practic furnizează orientări, 

recomandări și bune practici de natură 

tehnică și operațională. Comisia adoptă 

manualul sub forma unei recomandări. 

Comisia, în strânsă cooperare cu statele 

membre, cu eu-LISA și cu alte agenții 

relevante, actualizează manualele practice 

puse la dispoziția EES, VIS, [ETIAS], 

Eurodac, SIS și [ECRIS-TCN] cu 

informațiile necesare și pune la dispoziție 

un manual practic pentru implementarea și 

gestionarea componentelor de 

interoperabilitate. Manualele furnizează 

orientări, recomandări și bune practici de 

natură tehnică și operațională. Comisia 

adoptă actualizările în conformitate cu 

normele stabilite în instrumentele juridice 

respective și în forma prevăzută în 

acestea. Manualul privind componentele 

de interoperabilitate se adoptă sub forma 

unei recomandări. 

Or. en 

 

Amendamentul  190 

Propunere de regulament 

Articolul 68 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. După patru ani de la începerea 

funcționării fiecărei componente de 

interoperabilitate și, ulterior, o dată la 

patru ani, eu-LISA prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei un raport 

privind funcționarea tehnică a 

componentelor de interoperabilitate, 

inclusiv în ceea ce privește securitatea 

acestora. 

4. După trei ani de la începerea 

funcționării fiecărei componente de 

interoperabilitate și, ulterior, o dată la trei 

ani, eu-LISA prezintă Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei un raport 

privind funcționarea tehnică a 

componentelor de interoperabilitate, 

inclusiv în ceea ce privește securitatea 

acestora. 

Or. en 
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Amendamentul  191 

Propunere de regulament 

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) o evaluare a utilizării de către 

statele membre a CIR pentru identificare; 

Or. en 

 

Amendamentul  192 

Propunere de regulament 

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera db (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) o evaluare a interogărilor CID în 

scopul aplicării legii; 

Or. en 

 

Amendamentul  193 

Propunere de regulament 

Articolul 68 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) o evaluare a căutării în bazele de 

date ale Interpolului prin intermediul 

ESP, inclusiv informații privind numărul 

de rezultate pozitive în bazele de date ale 

Interpolului și informații cu privire la 

orice probleme apărute. 

Or. en 

Justificare 

Au existat rapoarte cu privire la folosirea abuzivă a semnalărilor Interpol din motive politice 

de către anumite țări terțe. Prin urmare, este important să se monitorizeze utilizarea bazelor 

de date ale Interpol de către sistemele UE. Acest amendament este similar unui amendament 
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convenit pentru Regulamentul privind ETIAS. 

 

Amendamentul  194 

Propunere de regulament 

Articolul 68 – alineatul 8 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia transmite aceste rapoarte 

Parlamentului European, Consiliului, 

Autorității Europene pentru Protecția 

Datelor și Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene. 

Or. en 

 

 



 

PR\1159909RO.docx 95/97 PE622.263v03-00 

 RO 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Contextul și conținutul propunerii 
 

Comisia a prezentat propunerea privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre 

sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) (COM(2017)0793) și propunerea 

privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE 

(cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) [COM(2017)0794], însoțite de o fișă 

financiară legislativă și bazate pe o evaluare a impactului, la 12 decembrie 2017. Acestea vin 

în continuarea, printre altele, a Comunicării Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de 

informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate” 

(COM(2016)0205), în cadrul căreia Comisia a subliniat că este necesar ca UE să își consolideze 

și să își îmbunătățească sistemele informatice, arhitectura de date și schimbul de informații în 

domeniul gestionării frontierelor, al asigurării respectării legii și al combaterii terorismului și a 

raportului final din 11 mai 2017 al grupului de experți la nivel înalt privind sistemele de 

informații și interoperabilitatea, în care se concluziona că este necesar și posibil din punct de 

vedere tehnic să se găsească soluții practice pentru realizarea interoperabilității și că acestea 

pot, în principiu, să ofere câștiguri operaționale, și, totodată, să fie instituite în conformitate cu 

cerințele în materie de protecție a datelor. 

 

Propunerea stabilește patru componente de interoperabilitate: portalul european de căutare 

(ESP), serviciul comun de comparare a datelor biometrice (BMS comun), registrul comun de 

date de identitate (CIR) și detectorul de identități multiple (MID) și stabilește dispoziții cu 

privire la obiectivele componentelor de interoperabilitate, arhitectura lor tehnică, normele 

referitoare la utilizarea componentelor, stocarea înregistrărilor, calitatea datelor, normele 

referitoare la protecția datelor, supraveghere și responsabilitățile diferitelor agenții și ale 

statelor membre. Propunerea conține, de asemenea, modificări ale unor alte instrumente 

legislative. 

 

Procedura 

 

Pentru a evalua propunerea Comisiei și a pregăti prezentul proiect de raport, raportorii au 

încercat să obțină contribuții dintr-o gamă largă de surse. Au avut loc o serie de reuniuni la 

nivelul raportorilor alternativi cu serviciile Comisiei, pentru a discuta în detaliu întreaga 

propunere. În plus, au fost invitați să participe la reuniuni cu raportorii alternativi diferiți experți 

și părți interesate. Este vorba despre agențiile europene afectate sau interesate de propuneri (eu-

LISA, Europol, Frontex, FRA) și de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. În 

completarea acestor reuniuni, s-a formulat o cerere de aviz din partea Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale și s-a organizat o vizită la sediul tehnic al eu-LISA de la Strasbourg. 

 

Poziția raportorilor 

 

Raportorii salută propunerile Comisiei privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între 

sistemele de informații ale UE. Cetățenii europeni se așteaptă ca Uniunea Europeană să asigure 

o gestionare eficace a azilului și a migrației, o gestionare adecvată a frontierelor externe și un 

răspuns eficient la amenințările din prezent la adresa securității interne. Criza refugiaților și 

seria de atacuri teroriste din ultimii ani au arătat că este necesară consolidarea urgentă a 

schimbului de informații relevante. Realizarea acestor obiective este importantă pentru a 
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menține încrederea publicului în sistemul de migrație și de azil al Uniunii, în măsurile de 

securitate ale Uniunii și în capacitățile sale de gestionare a frontierelor externe.  

 

De asemenea, raportorii sunt de acord cu Comisia în ceea ce privește faptul că oportunitățile 

oferite de interoperabilitate ca măsură de consolidare a securității și de protejare a frontierelor 

externe trebuie să fie contrabalansate de obligația de a se asigura faptul că eventualele atingeri 

care ar putea fi aduse drepturilor fundamentale ca urmare a noului context de interoperabilitate 

sunt limitate la ceea ce este strict necesar pentru a îndeplini în mod efectiv obiectivele de interes 

general urmărite, sub rezerva principiului proporționalității. Acest echilibru se reflectă foarte 

bine în amendamentele propuse. În continuare, raportorii consideră că aceste componente de 

interoperabilitate oferă posibilitatea creșterii gradului de protecție a drepturilor fundamentale, 

de exemplu prin asigurarea identificării corecte a persoanelor de bună credință și prin 

combaterea fraudelor de identitate. 

 

Instituirea interoperabilității îmbunătățește gestionarea frontierelor externe prin asigurarea unui 

acces rapid, ușor și eficient la sistemele de informații ale UE. Prin urmare, trebuie să avem grijă 

să nu crească numărul sarcinilor impuse polițiștilor de frontieră. Raportorii au făcut mai multe 

propuneri pentru a realiza acest lucru: în primul rând, nu ar trebui să existe o obligație strictă a 

polițiștilor de frontieră de a trata un marcaj galben în cadrul verificărilor din linia a doua. 

Polițistul de frontieră ar trebui să fie cel care ia această decizie deoarece este format pentru a 

detecta fraudele de identitate. În al doilea rând, portalul european de căutare (ESP) ar trebui să 

ofere imediat răspunsuri polițiștilor de frontieră atunci când sistemele de bază oferă 

răspunsurile. Nu ar trebui să se aștepte colectarea tuturor răspunsurilor de la sistemele de bază 

înainte de a le prezenta polițistului de frontieră. În al treilea rând, ar trebui să se pună accentul 

pe formarea corespunzătoare a polițiștilor de frontieră în ceea ce privește sistemul de verificare 

manuală care va fi introdus de această propunere.  

 

Raportorii au introdus un articol separat care evidențiază necesitatea ca toate componentele de 

interoperabilitate să permită accesul rapid, fără sincope, eficient și controlat prin utilizarea celor 

mai bune tehnologii disponibile pentru a asigura un timp de răspuns conform cu nevoile 

operaționale. Multe operațiuni zilnice ale polițiștilor de frontieră, ale agenților de poliție, ale 

funcționarilor serviciului de imigrație sau ale personalului consular vor depinde de buna 

funcționare a acestor componente de interoperabilitate. Prin urmare, este esențial să se 

garanteze buna funcționare a componentelor, însă raportorii consideră că este la fel de important 

să se creeze un sistem de rezervă în special pentru registrul comun de date de identitate (CIR) 

și pentru ESP. Buna funcționare a tuturor componentelor, dar și a sistemelor de bază va depinde 

de aceste două componente și, prin urmare, ar trebui să fie prevăzută o structură de sprijin. 

 

Raportorii ar dori să sublinieze faptul că componentele de interoperabilitate nu vor modifica 

sistemele de bază, normele și procedurile aferente acestora. Componentele de interoperabilitate 

ar trebui să faciliteze accesul, dar drepturile de acces nu se vor modifica prin prezenta 

propunere. Au fost introduse mai multe amendamente pentru a clarifica acest lucru. Singurele 

modificări în ceea ce privește drepturile de acces sunt făcute în domeniul accesului în scopul 

asigurării respectării legii, unde procedura în cascadă se înlocuiește cu un mecanism de tip 

rezultat pozitiv/negativ. Acest lucru nu numai că optimizează accesul la sistemele de bază, ci 

asigură și faptul că se fac căutări numai în bazele de date care conțin informații relevante. 

Raportorii au modificat procedura din propunere pentru a se asigura că numai agenții de aplicare 

a legii autorizați să aibă acces deplin la sistemele de date vor putea face căutări în sisteme prin 

procedura de tip rezultat pozitiv/negativ.  
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În plus, propunerea le permite organelor de poliție din statele membre, dacă sunt abilitate de 

legislația națională, să folosească CIR pentru identificarea unei persoane în cursul unui control 

al identității. Raportorii consideră că procedura de identificare ar trebui să reflecte practica 

standard din statele membre. Prin urmare, au fost introduse amendamente pentru a identifica 

mai întâi persoana conform normelor și procedurilor prevăzute în legislația națională, cu 

ajutorul documentelor de identitate sau de călătorie, înainte de a permite interogarea CIR prin 

utilizarea datelor biometrice ale persoanei. CIR poate fi interogat numai pentru a identifica o 

persoană atunci când aceasta este prezentă fizic.  

 

Pentru a consolida capacitatea Comisiei Europene, a Consiliului și a Parlamentului European 

de a monitoriza și evalua funcționarea prezentei propuneri, au fost introduse și alte 

amendamente la acest articol, în special în ceea ce privește utilizarea CIR în scopul identificării 

și în scopul asigurării respectării legii și utilizarea bazei de date a Interpolului prin intermediul 

ESP. 

 


