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Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile 
(ETIAS) ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399 și (UE) 2016/1624 
(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2016)0731),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și 
articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0466/2016),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 20171,

– având în vedere decizia luată de Conferința președinților la 14 septembrie 2017 de a 
autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să împartă propunerea 
Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 
Consiliului, exprimat în scrisoarea din 25 aprilie 2018, de a aproba poziția 
Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
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– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0322/2017),

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

2. aprobă declarația comună a Parlamentului și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3. 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;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2018 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile 
(ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 
2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1240.)



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului

Costurile operaționale și de întreținere legate de sistemul de informații al ETIAS, de 

unitatea centrală a ETIAS și de unitățile naționale ale ETIAS vor fi acoperite în întregime 

de veniturile generate de taxe. Prin urmare, taxa ar trebui să fie adaptată în mod 

corespunzător, ținând cont de costuri. Sunt incluse atât costurile suportate în această privință 

de statele membre ale UE, cât și cele suportate de țările asociate spațiului Schengen, în 

conformitate cu dispozițiile Regulamentului ETIAS. Costurile legate de dezvoltarea 

sistemului de informații al ETIAS, de integrarea infrastructurii naționale de frontieră 

existente și conectarea la interfața uniformă națională, precum și costurile legate de 

găzduirea interfeței uniforme naționale și de instituirea unității centrale a ETIAS și unităților 

naționale ale ETIAS, inclusiv cele suportate de statele membre ale UE și țările asociate 

spațiului Schengen, vor fi acoperite de Fondul pentru securitate internă (componenta 

frontiere și vize), respectiv de succesorul/succesorii săi.

Prin urmare, aceste costuri nu ar trebui să fie luate în considerare la calcularea contribuției 

la ETIAS pe care țările asociate spațiului Schengen o datorează în temeiul acordurilor de 

asociere relevante și al modalităților specifice de participare a acestor țări în cadrul 

agențiilor. Acest lucru ar trebui să fie luat în considerare, în special în contextul negocierilor 

referitoare la succesorul/succesorii Fondului pentru securitate internă (componenta frontiere 

și vize) și la modalitățile specifice de participare a țărilor asociate spațiului Schengen în 

cadrul următorului fond.

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte o propunere privind modalitățile 

specifice prevăzute la articolul 95 din acest regulament, imediat după adoptarea sa.


