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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 referitor la utilizarea Sistemului de 
Informații privind Vizele (SIV) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen
(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0101),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (2) litera (a) din Tratatul 
CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6 0086/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru afaceri externe (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului. 

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 7 – alineatul 3 – litera aa – paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Cu toate acestea, atunci când efectuează 
controale amănunțite asupra 
resortisanților țărilor terțe care dețin o 
viză, polițiștii de frontieră pot decide, într-
un mod nesistematic, să consulte Sistemul 
de Informații privind Vizele (SIV), în 
conformitate cu decizia polițistului de 
frontieră aflat în acel moment la 



PE405.724v01-00 6/7 PR\719375RO.doc

RO

comandă;

Or. sl

Justificare

Systematic checks by consulting the VIS for third-country nationals holding a visa every time 
they crossed the external border will increase waiting times at border crossings, particularly 
in the tourist season and at the beginning and end of public holidays. The rapporteur 
therefore proposes that the border guard in command can decide to consult the VIS on a non-
systematic basis. This arrangement will be helpful for EU citizens and third-country nationals 
not requiring a visa to enter the European Union because it will reduce queues at border 
crossings.
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The European Parliament is involved in the codecision procedure to amend Regulation (EC) 
No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen 
Borders Code. The amendments proposed by the Commission to the Schengen Borders Code 
concerning the use of the Visa Information System (VIS) envisage that thorough border 
checks on third-country nationals holding a visa will also include consulting the VIS in 
accordance with the provisions of the VIS Regulation (checking the visa number and taking 
finger prints from all third-country nationals every time they cross the border). The aim of the 
proposal is to complement the VIS Regulation by establishing common rules to this effect 
through the amendment of the Schengen Borders Code to ensure that the VIS will be used in 
an efficient and harmonised way at the external borders.

The VIS Regulation defines the purpose and functionalities of and the responsibilities for the 
VIS, while the amendment to the Common Consular Instructions will create the legal basis for 
Member States to take mandatory biometric identifiers from visa applicants. In accordance 
with the VIS Regulation, border guards have access to search the VIS for the purpose of 
verification by using the number of the visa sticker in combination with the fingerprints of the 
visa holder. For a maximum period of three years after the start of operations, the search may 
be carried out using only the number of the visa sticker. The period of three years may be 
reduced in the case of air borders.

Systematic checks by consulting the VIS for third-country nationals holding a visa every time 
they crossed the external border will increase waiting times at border crossings, particularly in 
the tourist season and at the beginning and end of public holidays. Given that in recent years 
Europe has become a highly attractive tourist destination even for third-country nationals who 
need a visa to enter the EU, any consequences of introducing the VIS at the external borders 
will need to be appropriately mitigated. The rapporteur therefore proposes that the border 
guard in command can decide to consult the VIS on a non-systematic basis. This arrangement 
will be helpful for EU citizens and third-country nationals not requiring a visa to enter the 
European Union because it will reduce queues at border crossings.

The border guards will still check whether third-country nationals meet all the conditions for 
entering the EU (laid down in Article 5 of the Schengen Borders Code) and will consult the 
VIS on the basis of their own experience and information, thereby adequately helping to 
ensure a high level of security in the EU.
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