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Amendamentul 24
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Spațiul Schengen fără controale la 
frontierele interne se bazează pe aplicarea 
eficace și eficientă de către statele membre 
a măsurilor de însoțire în domeniile 
frontierelor externe, politicii în materie de 
vize, Sistemului de Informații Schengen, 
protecției datelor, cooperării polițienești, 
cooperării judiciare în materie penală și 
politicilor în materie de droguri.

(1) Spațiul Schengen fără controale la 
frontierele interne se bazează pe 
încrederea reciprocă între statele membre 
și pe aplicarea eficace și eficientă de către 
statele membre a măsurilor de însoțire în 
domeniile frontierelor externe, politicii în 
materie de vize, Sistemului de Informații 
Schengen, protecției datelor, cooperării 
polițienești, cooperării judiciare în materie 
penală, lupta împotriva corupției și a 
criminalității organizate și politicilor în 
materie de droguri.

Or. en

Amendamentul 25
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Spațiul Schengen este una dintre 
principalele realizări ale Uniunii 
apreciate de majoritatea cetățenilor, care 
asigură libertatea de circulație. Prin 
urmare, lipsa controlului și a verificărilor 
la frontierele interne ar trebui să fie 
protejată.

Or. en
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Amendamentul 26
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesar un mecanism specific de 
evaluare pentru a verifica aplicarea acquis-
ului Schengen, dată fiind nevoia de a 
menține un nivel ridicat de încredere 
reciprocă între statele membre care fac 
parte dintr-un spațiu fără controale la 
frontierele interne și de a asigura 
standarde ridicate unitare în aplicarea 
concretă a acquis-ului Schengen. Un 
astfel de mecanism ar trebui să se bazeze 
pe o cooperare strânsă între Comisie și 
statele membre în cauză.

(3) Este necesar un mecanism specific și 
uniform de evaluare pentru a verifica 
aplicarea acquis-ului Schengen atât în 
statele candidate cât și în statele membre 
cărora acquis-ul Schengen li se aplică 
integral sau parțial, în conformitate cu 
protocolul relevant anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Acest mecanism ar trebui să asigure 
standarde ridicate și unitare în aplicarea 
concretă a acquis-ului Schengen cât și 
menținerea unui nivel ridicat de încredere 
reciprocă între statele membre care fac 
parte dintr-un spațiu fără controale la 
frontierele interne. Un astfel de mecanism 
ar trebui să se bazeze pe o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre în 
cauză.

Or. ro

Amendamentul 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul de la Stockholm„consideră 
că „evaluarea spațiului Schengen va avea 

(5) Programul de la Stockholm„consideră 
că „evaluarea spațiului Schengen va avea 
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în continuare o importanță crucială și că, 
prin urmare, ar trebui să fie îmbunătățită 
prin consolidarea Frontex în acest 
domeniu”.

în continuare o importanță crucială”.

Or. en

Amendamentul 28
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Un stat candidat care îndeplinește 
cerințele trebuie să poată adera fără 
întârzieri importante.

Or. en

Amendamentul 29
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Experiența acumulată în timpul 
evaluărilor anterioare demonstrează nevoia 
de a menține un mecanism de evaluare 
coerent, care să reglementeze toate 
domeniile acquis-ului Schengen, cu 
excepția celor în care există deja un 
mecanism specific de evaluare prevăzut de 
dreptul UE.

(7) Experiența acumulată în timpul 
evaluărilor anterioare demonstrează nevoia 
de a menține un mecanism de evaluare 
coerent, transparent și uniform, care să 
reglementeze toate domeniile acquis-ului 
Schengen, cu excepția celor în care există 
deja un mecanism specific de evaluare 
prevăzut de dreptul UE.

Or. ro
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Justificare

Experiența acumulata in timpul evaluărilor anterioare demonstrează, de asemenea, nevoia de o 
mai mare transparenta si predictibilitate care sa asigure ca evaluarea aplicării acquis-ul 
Schengen se realizează după criterii clare si uniforme.

Amendamentul 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Experiența acumulată în timpul 
evaluărilor anterioare demonstrează nevoia 
de a menține un mecanism de evaluare 
coerent, care să reglementeze toate 
domeniile acquis-ului Schengen, cu 
excepția celor în care există deja un 
mecanism specific de evaluare prevăzut de 
dreptul UE.

(7) Experiența acumulată în timpul 
evaluărilor anterioare demonstrează nevoia 
de a menține un mecanism de evaluare 
coerent, care să reglementeze toate 
domeniile acquis-ului Schengen, cu 
excepția celor în care există deja un 
mecanism specific de evaluare prevăzut de 
dreptul UE, reforma juridică și lupta 
împotriva corupției și a criminalității 
organizate.

Or. en

Amendamentul 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Experiența acumulată în timpul 
evaluărilor anterioare demonstrează nevoia 
de a menține un mecanism de evaluare 
coerent, care să reglementeze toate 
domeniile acquis-ului Schengen, cu 
excepția celor în care există deja un 

(7) Experiența acumulată în timpul 
evaluărilor anterioare demonstrează nevoia 
de a menține un mecanism de evaluare 
coerent, care să reglementeze toate 
domeniile acquis-ului Schengen.
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mecanism specific de evaluare prevăzut de 
dreptul UE.

Or. en

Amendamentul 32
Timothy Kirkhope

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În plus, mecanismul de evaluare 
trebuie să ia în considerare situația 
privind corupția și criminalitatea 
organizată.

Or. en

Justificare

Un mecanism de evaluare Schengen credibil trebuie să includă, dincolo de criteriile tehnice 
formulate deja, modalități de evaluare a situației privind criminalitatea organizată și corupția, 
întrucât aceasta este direct legată de funcționarea controalelor la frontiere, întreținerea bazelor 
de date etc.

Amendamentul 33
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre ar trebui să fie 
implicate îndeaproape în procesul de 
evaluare. Măsurile de punere în aplicare a 
prezentului regulament ar trebui să fie 
adoptate prin procedura de gestionare, 

(8) Statele membre ar trebui să fie 
implicate îndeaproape în procesul de 
evaluare. În vederea asigurării condițiilor 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, în special pentru 
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astfel cum se prevede la articolul 4 din 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a procedurilor de 
exercitare a competențelor de executare
conferite Comisiei.

adoptarea și adaptarea programului 
multianual de evaluare și a primei 
secțiuni a programului anual de evaluare, 
pentru formularea de recomandări cu 
privire la clasificarea constatărilor din 
rapoartele de evaluare și pentru 
programarea vizitelor anunțate pentru a 
verifica punerea în aplicare a planului de 
acțiune adoptat de către un stat membru
pentru a remedia deficiențele identificate, 
competențele de executare ar trebui să fie 
conferite Comisiei. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie1.

__________________
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendamentul 34
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Mecanismul de evaluare ar trebui să 
stabilească norme transparente, eficiente și 
clare privind metoda aplicabilă evaluărilor, 
utilizarea experților de înaltă calificare 
pentru vizitele la fața locului și 
transpunerea în practică a constatărilor 

(9) Mecanismul de evaluare ar trebui să se 
bazeze pe o abordare la nivelul UE și ar 
trebui să stabilească norme transparente, 
eficiente și clare privind metoda aplicabilă 
evaluărilor, utilizarea experților de înaltă 
calificare pentru vizitele la fața locului și 

                                                  
1
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evaluărilor. În special, metoda ar trebui să 
prevadă vizite neanunțate la fața locului 
care să completeze vizitele anunțate la fața 
locului, în special în ceea ce privește 
controalele la frontieră și vizele.

transpunerea în practică a constatărilor 
evaluărilor. În special, metoda ar trebui să 
prevadă vizite neanunțate la fața locului 
care să completeze vizitele anunțate la fața 
locului, în special în ceea ce privește 
controalele la frontieră și vizele.

Or. en

Amendamentul 35
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Mecanismul de evaluare ar trebui să 
includă, de asemenea, verificarea legislației 
relevante privind eliminarea controalelor la 
frontierele interne și verificări pe teritoriile 
naționale. Având în vedere caracterul 
specific al acestor dispoziții, care nu 
afectează securitatea internă a statelor 
membre, vizitele relevante la fața locului ar 
trebui să fie încredințat exclusiv Comisiei.

(10) Mecanismul de evaluare ar trebui să 
includă, de asemenea, verificarea legislației 
relevante privind eliminarea controalelor la 
frontierele interne și verificări pe teritoriile 
naționale. Vizitele relevante la fața locului 
ar trebui să fie încredințate funcționarilor
Comisiei, în cooperare cu experții statelor 
membre și cu reprezentanți ai 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 36
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Rolul Comisiei este deosebit de 
important în asigurarea coordonării 
programelor de evaluare și în 
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monitorizarea procedurii de control. În 
plus, în timpul procesului de evaluare, 
Comisia ar trebui să aducă independență, 
transparență și responsabilitate și să 
promoveze încrederea reciprocă în rândul 
părților implicate.

Or. en

Amendamentul 37
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Evaluarea ar trebui să acorde o atenție
deosebită respectării drepturilor 
fundamentale în aplicarea acquis-ului 
Schengen.

(11) Evaluarea ar trebui să acorde o atenție 
deosebită respectării drepturilor 
fundamentale și protecției datelor în 
aplicarea acquis-ului Schengen.

Or. en

Amendamentul 38
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și autoritățile naționale 
de supraveghere, acționând fiecare în 
cadrul sferei de aplicare a competențelor 
ce le-au fost conferite, ar trebui să 
participe la vizitele la fața locului cu 
privire la protecția datelor.

Or. en
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Amendamentul 39
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Mecanismul de evaluare ar trebui 
să prevadă un mecanism de sprijin în 
cazul în care o deficiență gravă, cu un 
posibil impact semnificativ asupra 
securității interne a spațiului Schengen, 
este identificată în statul membru care 
aplică acquis-ul Schengen integral sau 
parțial. În cazul în care statul membru în 
cauză nu este în măsură, în termen de 
șase luni și cu sprijinul experților 
Frontex, să remedieze deficiența, ar trebui 
să fie posibilă aplicarea de măsuri de 
monitorizare și sancțiuni.

Or. en

Amendamentul 40
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Sancțiunile pot cuprinde o 
reintroducere temporară a controalelor la 
frontierele interne de către celelalte state 
membre ale spațiului Schengen. O 
reintroducere temporară a controalelor la 
frontierele interne ar trebui să fie decizia 
Consiliului, luată numai în circumstanțe 
excepționale, cu o reintroducere parțială 
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sau completă a controlului la frontiere și 
limitat la o durată de șase luni.

Or. en

Amendamentul 41
Stavros Lambrinidis

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Mecanismul de evaluare ar trebui 
să prevadă un mecanism de sprijin în 
cazul în care o deficiență gravă, care are 
un posibil impact semnificativ asupra 
securității interne a spațiului Schengen, 
este identificată. În cazul în care statul 
membru în cauză nu este în măsură, în 
termen de șase luni și cu sprijinul 
experților Frontex, să remedieze 
deficiența, ar trebui să fie posibilă 
aplicarea de măsuri de monitorizare și 
sancțiuni, care ar conduce la 
reintroducerea controalelor la frontiere 
pentru o perioadă de timp limitată, cu 
respectarea deplină a articolului 78 
alineatul (3) și a articolului 80 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 42
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)



AM\867412RO.doc 13/42 PE464.941v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Comisia, în cooperare cu Consiliul, 
decide cu privire la măsurile de 
monitorizare, inclusiv cu privire la 
sancțiunile care ar putea conduce la 
reintroducerea temporară a controalelor 
la frontiere. După introducerea 
controalelor la frontiere, Comisia ar 
trebui să instituie măsuri financiare 
compensatorii în vederea sprijinirii 
statelor membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 43
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie un 
mecanism de evaluare în vederea verificării 
aplicării acquis-ului Schengen în statele 
membre cărora acquis-ul Schengen li se 
aplică integral.

1. Prezentul regulament instituie un 
mecanism de evaluare în vederea verificării 
aplicării acquis-ului Schengen în statele 
membre cărora acquis-ul Schengen li se 
aplică integral, împreună cu măsuri 
complementare în domeniul frontierelor 
externe, al politicii în domeniul vizelor, al 
Sistemului de Informații Schengen, 
inclusiv protecția datelor, cooperarea 
polițienească, cooperarea judiciară în 
materie penală, lupta împotriva corupției 
și a criminalității organizate și politicile în 
materie de droguri.

Or. en
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Amendamentul 44
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pentru care, în 
conformitate cu protocolul specific la 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, acquis-ul Schengen se aplică 
parțial, participă la mecanismul de 
evaluare pentru ambele scopuri în măsura 
participării lor la acquis-ul Schengen.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să asigure că Regatul Unit și Irlanda participă la mecanismul 
de evaluare în măsura în care participă la acquis-ul Schengen. Acesta trebuie să fie un aliniat 
separat, astfel încât dispoziția să se aplice atât evaluărilor de preaderare, cât și celor de 
postaderare.

Amendamentul 45
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este responsabilă de punerea în 
aplicare a acestui mecanism de evaluare în 
strânsă cooperare cu statele membre și cu
sprijinul organismelor europene, astfel cum 
se precizează în prezentul regulament.

1. Comisia este responsabilă de punerea în 
aplicare a acestui mecanism de evaluare în 
strânsă cooperare cu statele membre și cu 
sprijinul organismelor europene, astfel cum 
se precizează în prezentul regulament, 
inclusiv Frontex, Europol și Eurojust.

Or. en
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Amendamentul 46
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un program de evaluare multianual care 
vizează o perioadă de cinci ani este stabilit 
de către Comisie, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 15 
alineatul (2), în termen de cel mult șase 
luni înainte de începutul următoarei 
perioade de cinci ani.

1. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare în vederea instituirii unui 
program de evaluare multianual care 
vizează o perioadă de cinci ani. Actele de 
punere în aplicare sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programul multianual conține lista 
statelor membre care vor fi evaluate în 
fiecare an. Fiecare stat membru este 
evaluat cel puțin o dată pe parcursul 
fiecărei perioade de cinci ani. Ordinea în 
care vor fi evaluate statele membre se 
bazează pe o analiză a riscului care ia în 
considerare presiunea exercitată de 
migrație, timpul scurs de la evaluarea 
anterioară și echilibrul dintre diversele 
părți ale acquis-ului Schengen care 
urmează să fie evaluate.

2. Programul multianual conține lista 
statelor membre care vor fi evaluate în 
fiecare an. Fiecare stat membru este 
evaluat cel puțin o dată pe parcursul 
fiecărei perioade de cinci ani. Ordinea în 
care vor fi evaluate statele membre se 
bazează pe reprezentarea geografică 
echilibrată, timpul scurs de la evaluarea 
anterioară și echilibrul dintre diversele 
părți ale acquis-ului Schengen care 
urmează să fie evaluate.

Or. en
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Justificare

Datele despre migrație nu pot fi considerate un indicator adecvat pentru calitatea gestionării 
frontierelor.

Amendamentul 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până la data de 30 septembrie 
a fiecărui an, Frontex prezintă Comisiei o 
analiză a riscului luând în considerare 
presiunea exercitată de migrație și făcând 
recomandări privind prioritățile pentru 
evaluările din anul următor. Recomandările 
se referă la sectoare specifice ale 
frontierelor externe și la puncte specifice 
de trecere a frontierei care urmează să fie 
evaluate în anul următor în cadrul 
programului multianual. Comisia pune 
această analiză a riscului la dispoziția 
statelor membre.

1. Cel târziu până la data de 30 septembrie 
a fiecărui an, Frontex prezintă Comisiei o 
evaluare făcând recomandări privind 
prioritățile pentru evaluările din anul 
următor. Recomandările se referă la 
sectoare specifice ale frontierelor externe și 
la puncte specifice de trecere a frontierei 
care urmează să fie evaluate în anul 
următor în cadrul programului multianual. 
Comisia pune această evaluare la 
dispoziția statelor membre și a 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 49
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până la data de 30 septembrie 
a fiecărui an, Frontex prezintă Comisiei o 
analiză a riscului luând în considerare 
presiunea exercitată de migrație și făcând 

1. Cel târziu până la data de 30 septembrie 
a fiecărui an, Frontex prezintă Comisiei o 
analiză a riscului luând în considerare 
presiunea exercitată de migrație și făcând 
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recomandări privind prioritățile pentru 
evaluările din anul următor. Recomandările 
se referă la sectoare specifice ale 
frontierelor externe și la puncte specifice 
de trecere a frontierei care urmează să fie 
evaluate în anul următor în cadrul 
programului multianual. Comisia pune 
această analiză a riscului la dispoziția 
statelor membre.

recomandări privind prioritățile pentru 
evaluările din anul următor. Recomandările 
se referă la sectoare specifice ale 
frontierelor externe și la puncte specifice 
de trecere a frontierei care urmează să fie 
evaluate în anul următor în cadrul 
programului multianual. Comisia pune 
această analiză a riscului la dispoziția 
statelor membre și a Parlamentului 
European, la cererea sa justificată.

Or. ro

Amendamentul 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu până la data de 30 septembrie 
a fiecărui an, Frontex prezintă Comisiei o 
analiză a riscului luând în considerare 
presiunea exercitată de migrație și făcând 
recomandări privind prioritățile pentru 
evaluările din anul următor. Recomandările 
se referă la sectoare specifice ale 
frontierelor externe și la puncte specifice 
de trecere a frontierei care urmează să fie 
evaluate în anul următor în cadrul 
programului multianual. Comisia pune 
această analiză a riscului la dispoziția 
statelor membre.

1. Cel târziu până la data de 30 septembrie 
a fiecărui an, Frontex prezintă Comisiei o 
analiză a riscului luând în considerare 
presiunea exercitată de migrație și făcând 
recomandări privind prioritățile pentru 
evaluările din anul următor. Recomandările 
se referă la sectoare specifice ale 
frontierelor externe și la puncte specifice 
de trecere a frontierei care urmează să fie 
evaluate în anul următor în cadrul 
programului multianual. Comisia pune 
această analiză a riscului la dispoziția 
statelor membre și a Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 51
Monica Luisa Macovei
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cel târziu până la data de 
30 septembrie a fiecărui an, Europol 
prezintă Comisiei o analiză a riscului 
privind infracțiunile grave, terorismul, 
corupția și criminalitatea organizată, care 
aduc atingere unui interes comun ce intră 
sub incidența politicii Uniunii, inclusiv 
securitatea internă, împreună cu 
recomandări privind prioritățile pentru 
evaluările din anul următor. 
Recomandările se referă la sectoare 
specifice ale frontierelor externe și la 
puncte specifice de trecere a frontierei 
care urmează să fie evaluate în anul 
următor în cadrul programului 
multianual. Comisia pune această analiză 
a riscului la dispoziția statelor membre.

Or. en

Amendamentul 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În același termen prevăzut la 
alineatul (1), Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale trebuie să prezinte 
Comisiei o analiză a riscului cu privire la 
situația drepturilor fundamentale la 
frontierele externe și interne, acordând o 
atenție deosebită respectării eliminării 
controalelor la frontierele interne, făcând 
recomandări privind prioritățile pentru 
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evaluările din anul următor. Comisia 
pune această analiză a riscului la 
dispoziția statelor membre și a 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 53
Mariya Nedelcheva

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În același termen prevăzut la alineatul 
(1), Frontex prezintă Comisiei o analiză a 
riscului separată, făcând recomandări 
privind prioritățile evaluărilor care 
urmează să fie puse în aplicare sub forma 
vizitelor neanunțate la fața locului în anul 
următor. Aceste recomandări pot viza orice 
regiune sau domeniu specific și conțin o 
listă de cel puțin zece secțiuni specifice ale 
frontierelor externe și zece puncte specifice 
de trecere a frontierei.

2. În același termen prevăzut la alineatul 
(1), Frontex prezintă Comisiei o analiză a 
riscului separată, făcând recomandări 
privind prioritățile evaluărilor care 
urmează să fie puse în aplicare sub forma 
vizitelor neanunțate la fața locului în anul
următor. Aceste recomandări pot viza orice 
regiune sau domeniu specific și conțin o 
listă de cel puțin zece secțiuni specifice ale 
frontierelor externe și zece puncte specifice 
de trecere a frontierei. Recomandările 
trebuie să se bazeze pe riscurile reale de 
funcționare a Spațiului Schengen, mai 
degrabă decât doar pe riscuri ipotetice.

Or. en

Justificare

Este important să se distingă riscurile reale (de exemplu, punctele de trecere cunoscute ale 
migranților ilegali) de riscurile ipotetice (de exemplu, ipotezele și așteptările fluxurilor 
migratorii crescute).

Amendamentul 54
Georgios Papanikolaou
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În același termen prevăzut la alineatul 
(1), Frontex prezintă Comisiei o analiză a 
riscului separată, făcând recomandări 
privind prioritățile evaluărilor care 
urmează să fie puse în aplicare sub forma 
vizitelor neanunțate la fața locului în anul 
următor. Aceste recomandări pot viza orice 
regiune sau domeniu specific și conțin o 
listă de cel puțin zece secțiuni specifice ale 
frontierelor externe și zece puncte specifice 
de trecere a frontierei.

2 În același termen prevăzut la alineatul 
(1), Frontex prezintă Comisiei o analiză a 
riscului separată, făcând recomandări 
privind prioritățile evaluărilor care 
urmează să fie puse în aplicare sub forma 
vizitelor neanunțate la fața locului în anul 
următor. Aceste recomandări pot lua în 
considerare raportul anual elaborat de 
Frontex și pot viza orice regiune sau 
domeniu specific și conțin o listă de cel 
puțin zece secțiuni specifice ale frontierelor 
externe și zece puncte specifice de trecere a 
frontierei.

Or. en

Amendamentul 55
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În același termen prevăzut la 
alineatul (1), Europol prezintă Comisiei o 
analiză a riscului separată, făcând 
recomandări privind prioritățile 
evaluărilor care urmează să fie puse în 
aplicare în domeniul securității interne, 
sub forma vizitelor neanunțate la fața 
locului în anul următor.

Or. en
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Amendamentul 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre transmit Comisiei 
răspunsurile la chestionar în termen de șase 
săptămâni de la comunicarea acestuia. 
Comisia pune aceste răspunsuri la 
dispoziția celorlalte state membre.

2. Comisia trimite un chestionar standard 
satelor membre care vor fi evaluate în anul 
următor, până cel târziu la data de 15 
august a anului anterior. Comisia pune 
aceste răspunsuri la dispoziția celorlalte 
state membre și a Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Ținând seama de analiza riscului 
furnizată de Frontex în conformitate cu 
articolul 6, răspunsurile la chestionarul 
menționat la articolul 7 și, dacă este cazul, 
alte surse relevante, Comisia va stabili un 
program anual de evaluare, până cel târziu 
la data de 30 noiembrie a anului anterior. 
Programul poate asigura evaluarea 
următoarelor elemente:

1. Ținând seama de răspunsurile la 
chestionarul menționat la articolul 7 și, 
dacă este cazul, alte surse relevante, 
Comisia va stabili un program anual de 
evaluare, până cel târziu la data de 30 
noiembrie a anului anterior. Programul 
poate asigura evaluarea următoarelor 
elemente:

Or. en

Amendamentul 58
Monica Luisa Macovei
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Ținând seama de analiza riscului 
furnizată de Frontex în conformitate cu 
articolul 6, răspunsurile la chestionarul 
menționat la articolul 7 și, dacă este cazul, 
alte surse relevante, Comisia va stabili un 
program anual de evaluare, până cel târziu 
la data de 30 noiembrie a anului anterior. 
Programul poate asigura evaluarea 
următoarelor elemente:

1 Ținând seama de analiza riscului 
furnizată de Frontex și Europol în 
conformitate cu articolul 6, răspunsurile la 
chestionarul menționat la articolul 7 și, 
dacă este cazul, alte surse relevante, 
Comisia va stabili un program anual de 
evaluare, până cel târziu la data de 30 
noiembrie a anului anterior. Programul 
poate asigura evaluarea următoarelor 
elemente:

Or. en

Amendamentul 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– aplicarea acquis-ului sau a unor părți ale 
acquis-ului de către un stat membru, astfel 
cum se precizează în programul 
multianual;

– aplicarea acquis-ului sau, după caz, a 
unor părți ale acquis-ului de către un stat 
membru, astfel cum se precizează în 
programul multianual;

Or. en

Amendamentul 60
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– aplicarea acquis-ului sau a unor părți ale 
acquis-ului de către un stat membru, astfel 
cum se precizează în programul 
multianual;

– aplicarea acquis-ului sau a unor părți ale 
acquis-ului, precum și a măsurilor 
complementare menționate la articolul 
(1), de către un stat membru, astfel cum se 
precizează în programul multianual;

Or. en

Amendamentul 61
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– aplicarea unor părți specifice ale acquis-
ului în mai multe state membre (evaluări 
tematice);

– aplicarea unor părți specifice ale acquis-
ului, precum și a măsurilor 
complementare menționate la articolul 
(1), în mai multe state membre (evaluări 
tematice);

Or. en

Amendamentul 62
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– aplicarea acquis-ului de un grup de state 
membre (evaluări regionale);

– aplicarea unor părți specifice ale acquis-
ului, precum și a măsurilor 
complementare menționate la articolul 
(1), în mai multe state membre (evaluări 
tematice);
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Or. en

Amendamentul 63
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prima secțiune a programului, adoptată 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 15 alineatul (2), enumeră 
statele membre care vor fi evaluate în anul 
următor, în conformitate cu programul 
multianual. Această secțiune enumeră 
domeniile care vor fi evaluate și vizitele la 
fața locului.

2 Prima secțiune a programului enumeră 
statele membre care vor fi evaluate în anul 
următor, în conformitate cu programul 
multianual. Această secțiune enumeră 
domeniile care vor fi evaluate și vizitele la 
fața locului. Comisia adoptă prima 
secțiune a programului prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Actele de 
punere în aplicare sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Experții au calificările corespunzătoare, 
inclusiv cunoștințe teoretice solide și 
experiență practică în domeniile vizate de 
mecanismul de evaluare, precum și 
cunoștințe temeinice privind principiile, 
procedurile și tehnicile de evaluare, și sunt 
în măsură să comunice eficient într-o limbă 
comună.

4. Experții au calificările corespunzătoare, 
inclusiv cunoștințe teoretice solide și 
experiență practică în domeniile vizate de 
mecanismul de evaluare, inclusiv 
respectarea drepturilor fundamentale, 
precum și cunoștințe temeinice privind 
principiile, procedurile și tehnicile de 
evaluare, și sunt în măsură să comunice 
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eficient într-o limbă comună.

Or. en

Amendamentul 65
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia solicită statelor membre să 
desemneze experți care sunt disponibili 
pentru a participa la respectivele vizite la 
fața locului, indicând domeniul lor de 
specialitate. În cazul vizitelor anunțate, 
Comisia solicită statelor membre să 
desemneze experți cu maximum șase 
săptămâni înainte de data la care este 
programată vizita la fața locului. Statele 
membre desemnează expertul în termen 
de o săptămână de la primirea solicitării. 
În cazul vizitelor neanunțate, Comisia 
solicită statelor membre să desemneze 
experți cu două maximum săptămâni 
înainte de data la care este programată 
vizita la fața locului. Statele membre 
desemnează expertul în termen de 72 de 
ore de la primirea solicitării. Statele 
membre și experții desemnați își asumă 
obligația de a respecta confidențialitatea 
în ceea ce privește vizitele neanunțate le 
fața locului.

Or. en

Amendamentul 66
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate invita Frontex, Europol, 
Eurojust sau alte organisme europene 
competente să desemneze un reprezentant 
pentru a participa, în calitate de observator, 
la o vizită referitoare la un domeniu care 
face obiectul mandatului acestora.

2. Comisia poate invita Frontex, Europol, 
Eurojust, Parlamentul European sau alte 
organisme europene competente să 
desemneze un reprezentant pentru a 
participa, în calitate de observator, la o 
vizită referitoare la un domeniu care face 
obiectul mandatului acestora.

Or. en

Amendamentul 67
Mariya Nedelcheva

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate invita Frontex, Europol,
Eurojust sau alte organisme europene 
competente să desemneze un reprezentant 
pentru a participa, în calitate de observator, 
la o vizită referitoare la un domeniu care 
face obiectul mandatului acestora.

2. Comisia poate invita Frontex, Europol 
și/sau Eurojust să desemneze un 
reprezentant pentru a participa, în calitate 
de observator, la o vizită referitoare la un 
domeniu care face obiectul mandatului 
acestora. Comisia stabilește un mandat 
clar pentru reprezentanții participanți, 
inclusiv durata, responsabilitățile și 
funcțiile.

Or. en

Justificare

Păstrarea unei liste definitive a agențiilor și organismelor europene care pot participa cu experți 
va oferi claritate mandatului și va evita imixtiunea echipelor de evaluare în competențele altor 
organisme europene. Acest lucru va preveni dublarea eforturilor și a resurselor. O astfel de 
abordare va clarifica orice îndoieli cu privire la deciziile arbitrare față de statele membre și va 
garanta proporționalitatea.
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Amendamentul 68
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și autoritățile naționale 
de supraveghere, acționând fiecare în 
sfera de aplicare a competențelor proprii, 
sunt invitate să participe la vizitele la fața 
locului cu privire la protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 69
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statul membru în cauză se asigură că 
echipa de experți se poate adresa în mod 
direct persoanelor competente. Acesta 
asigură accesul echipei la toate domeniile, 
sediile și documentele necesare pentru 
evaluare. Statul membru se asigură că 
echipa poate să își exercite mandatul de a 
verifica activitățile aferente domeniilor 
care vor fi evaluate.

4. Statul membru în cauză se asigură că 
echipa de experți se poate adresa în mod 
direct persoanelor competente. Acesta 
asigură accesul echipei la toate domeniile, 
sediile și documentele necesare pentru 
evaluare. Statul membru se asigură că 
echipa poate să își exercite mandatul de a 
verifica activitățile aferente domeniilor 
care vor fi evaluate, mai ales prin punerea 
la dispoziție de persoane pentru servicii ad 
hoc de traducere și interpretariat din 
limba statului membru în limba comună 
în sensul articolului 9 alineatul (4).

Or. de
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Amendamentul 70
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre sunt responsabile de 
luarea măsurilor necesare pentru 
transportul și cazarea experților lor. 
Costurile de deplasare și cazare ale 
experților care participă la vizite sunt 
rambursate de către Comisie.

7. Statele membre sunt responsabile de 
luarea măsurilor necesare pentru 
transportul și cazarea experților lor. 
Costurile de deplasare și cazare ale 
experților care participă la vizite sunt 
rambursate de către Comisie. În cazul 
vizitelor neanunțate la fața locului, 
Comisia desemnează un punct de contact 
pentru stabilirea aspectelor practice 
pentru vizita la fața locului.

Or. en

Justificare

În cazul vizitelor neanunțate la fața locului există restricții de timp riguroase și, prin urmare, 
este necesar ca răspunderea pentru desemnarea unui punct de contact pentru stabilirea 
aspectelor practice pentru vizita la fața locului să îi revină Comisiei.

Amendamentul 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După fiecare evaluare, se întocmește un 
raport. Raportul se bazează pe constatările 
vizitei la fața locului și pe chestionar, după 
caz.

1 După fiecare evaluare, se întocmește un 
raport. Raportul se bazează pe constatările 
vizitei la fața locului și pe chestionar. 
Acesta include o evaluare aprofundată a 
conformității cu acquis-ul Schengen, 
precum și cu aspectelor de referință 
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privind reforma juridică și lupta împotriva 
corupției și a criminalității organizate,
astfel cum este stabilit în deciziile 
Comisiei C(2006)6569 și C(2006)6570.

Or. en

Amendamentul 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) În cazul vizitelor la fața locului 
anunțate, raportul este întocmit de echipă 
în timpul vizitei. Funcționarul Comisiei își 
asumă responsabilitatea generală pentru 
întocmirea raportului și pentru asigurarea 
integrității și calității acestuia. În caz de 
dezacord, echipa depune toate eforturile 
pentru a ajunge la un compromis. Opiniile 
divergente pot fi incluse în raport.

(b) În cazul vizitelor la fața locului 
anunțate, raportul este întocmit de echipă 
în timpul vizitei. Funcționarul Comisiei își 
asumă responsabilitatea generală pentru 
întocmirea raportului și pentru asigurarea 
integrității și calității acestuia. În caz de 
dezacord, echipa depune toate eforturile 
pentru a ajunge la un compromis. Opiniile 
divergente sunt incluse în raport.

Or. en

Amendamentul 73
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul analizează aspectele calitative, 
cantitative, operaționale, administrative și 
organizaționale, după caz, și enumeră orice 
carențe sau vulnerabilități constatate în 
timpul evaluării. Raportul conține 

2. Raportul analizează aspectele calitative, 
cantitative, operaționale, administrative și 
organizaționale, după caz, și enumeră orice 
carențe sau vulnerabilități din cadrul și 
dincolo de controlul statelor membre 
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recomandări pentru acțiuni de remediere și 
termenele de punere în aplicare a acestora.

implicate, constatate în timpul evaluării. 
Raportul conține recomandări pentru 
statele membre implicate, precum și 
pentru Comisie, după caz, pentru acțiuni 
de remediere sau complementare și 
termenele de punere în aplicare a acestora.

Or. en

Amendamentul 74
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia comunică raportul statului 
membru în cauză în termen de șase
săptămâni de la efectuarea vizitei la fața 
locului sau de la primirea răspunsurilor la 
chestionar, după caz. Statul membru în 
cauză își prezintă observațiile cu privire la 
raport în termen de două săptămâni.

4. Comisia comunică raportul statului 
membru în cauză în termen de patru
săptămâni de la efectuarea vizitei la fața 
locului sau de la primirea răspunsurilor la 
chestionar, după caz. Statul membru în 
cauză își prezintă observațiile cu privire la 
raport în termen de două săptămâni.

Or. en

Justificare

În caz de deficiențe grave în sistem, este necesară o reacție rapidă în vederea menținerii 
încrederii în sistemul Schengen.

Amendamentul 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul și răspunsul statului membru în 
cauză sunt prezentate de către expertul 
Comisiei comitetului instituit în 
conformitate cu articolul 15. Statele 
membre sunt invitate să facă observații cu 
privire la răspunsurile la chestionar, la 
raport și la observațiile formulate de statul 
membru în cauză.

Raportul și răspunsul statului membru în 
cauză sunt prezentate de către expertul 
Comisiei comitetului instituit în 
conformitate cu articolul 15 și 
Parlamentului European. Statele membre 
sunt invitate să facă observații cu privire la 
răspunsurile la chestionar, la raport și la 
observațiile formulate de statul membru în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 76
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recomandările referitoare la clasificarea 
constatărilor menționate la alineatul (3) 
sunt adoptate de către Comisie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 15 alineatul (2).

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
în vederea formulării de recomandări
referitoare la clasificarea constatărilor
menționate la alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de o lună de la adoptarea 
raportului, statul membru în cauză 
transmite Comisiei un plan de acțiune 
privind remedierea oricăror vulnerabilități 
identificate.

În termen de o lună de la adoptarea 
raportului, statul membru în cauză 
transmite Comisiei un plan de acțiune 
privind remedierea oricăror vulnerabilități
identificate. În cazul în care raportul 
Comisiei se bazează pe evaluări tematice 
sau regionale și se referă la mai mult de 
un stat membru, planurile de acțiune ale 
statelor membre trebuie să fie coordonate.

Or. en

Amendamentul 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză prezintă Comisiei 
un raport privind punerea în aplicare a 
planului de acțiune în termen de șase luni 
de la primirea raportului și continuă apoi să 
prezinte un raport la fiecare trei luni, până 
la punerea în aplicare integrală a planului 
de acțiune. În funcție de gravitatea 
vulnerabilităților identificate și de măsurile 
luate pentru remedierea acestora, Comisia 
poate programa vizite anunțate la fața 
locului, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 15 alineatul (2), 
pentru a verifica punerea în aplicare a 
planului de acțiune. De asemenea, Comisia 
poate programa vizite neanunțate la fața 
locului.

Statul membru în cauză prezintă Comisiei 
un raport privind punerea în aplicare a 
planului de acțiune în termen de patru luni 
de la primirea raportului și continuă apoi să 
prezinte un raport la fiecare trei luni, până 
la punerea în aplicare integrală a planului 
de acțiune. În funcție de gravitatea 
vulnerabilităților identificate și de măsurile 
luate pentru remedierea acestora, Comisia 
poate programa vizite anunțate la fața 
locului, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 15 alineatul (2), 
pentru a verifica punerea în aplicare a 
planului de acțiune. De asemenea, Comisia 
poate programa vizite neanunțate la fața 
locului.

Or. en
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Justificare

În caz de deficiențe grave în sistem, este necesară o reacție rapidă în vederea menținerii 
încrederii în sistemul Schengen.

Amendamentul 79
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză prezintă Comisiei 
un raport privind punerea în aplicare a 
planului de acțiune în termen de șase luni 
de la primirea raportului și continuă apoi să 
prezinte un raport la fiecare trei luni, până 
la punerea în aplicare integrală a planului 
de acțiune. În funcție de gravitatea 
vulnerabilităților identificate și de măsurile 
luate pentru remedierea acestora, Comisia 
poate programa vizite anunțate la fața 
locului, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 15 alineatul (2), 
pentru a verifica punerea în aplicare a 
planului de acțiune. De asemenea, Comisia 
poate programa vizite neanunțate la fața 
locului.

Statul membru în cauză prezintă Comisiei 
un raport privind punerea în aplicare a 
planului de acțiune în termen de șase luni 
de la primirea raportului și continuă apoi să 
prezinte un raport la fiecare trei luni, până 
la punerea în aplicare integrală a planului 
de acțiune. În funcție de gravitatea 
vulnerabilităților identificate și de măsurile 
luate pentru remedierea acestora, Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare în 
vederea programării vizitelor anunțate la 
fața locului, pentru a verifica punerea în 
aplicare a planului de acțiune. Actele de 
punere în aplicare sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 15 alineatul (2). De 
asemenea, Comisia poate programa vizite 
neanunțate la fața locului.

Or. en

Amendamentul 80
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod periodic, Comisia informează 
comitetul instituit în conformitate cu 
articolul 15 cu privire la punerea în 
aplicare a planului de acțiune.

În mod periodic, Comisia informează 
comitetul instituit în conformitate cu 
articolul 15 cu privire la punerea în 
aplicare a planului de acțiune. De 
asemenea, Parlamentul European poate 
solicita Comisiei să îi prezinte stadiul 
punerii în aplicare a planului de acțiune.

Or. ro

Justificare

Parlamentul European trebuie sa aibă posibilitatea de a invita Comisia Europeana in scopul
informării asupra progreselor înregistrate în aplicarea planurilor de acțiune care sunt stabilite 
de statele membre in caz de deficiente in aplicarea acquis-ului Schengen.

Amendamentul 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care vizitele la fața locului 
evidențiază o deficiență gravă, 
considerată a avea un impact semnificativ 
asupra nivelului general de securitate al 
unui stat membru sau al mai multor state 
membre, Comisia, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unui stat membru, informează 
Consiliul și Parlamentul European în cel 
mai scurt timp.

7. În cazul în care raportul unei vizite la 
fața locului conține una sau mai multe 
constatări sunt clasate în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (3) litera (c), 
Comisia, din proprie inițiativă sau la 
solicitarea unui stat membru, informează 
Consiliul și Parlamentul European în cel 
mai scurt timp.

Or. en
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Amendamentul 82
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care vizitele la fața locului 
evidențiază o deficiență gravă, considerată 
a avea un impact semnificativ asupra 
nivelului general de securitate al unui stat 
membru sau al mai multor state membre, 
Comisia, din proprie inițiativă sau la 
solicitarea unui stat membru, informează 
Consiliul și Parlamentul European în cel 
mai scurt timp.

7. În cazul în care vizitele la fața locului 
evidențiază o deficiență gravă, considerată 
a avea un impact semnificativ asupra 
nivelului general de securitate al unui stat 
membru sau al mai multor state membre, 
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European în cel mai scurt timp
și le informează cu regularitate pe 
parcursul celor șase luni de sprijin în 
conformitate cu articolul 13 litera (a) și 
după ce a luat o decizie finală cu privire 
la monitorizare și la posibilele sancțiuni 
în conformitate cu articolul 13b..

Or. en

Amendamentul 83
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 13 – articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care vizitele la fața locului 
evidențiază o deficiență gravă, considerată 
a avea un impact semnificativ asupra 
nivelului general de securitate al unui stat 
membru sau al mai multor state membre, 
Comisia, din proprie inițiativă sau la 
solicitarea unui stat membru, informează 
Consiliul și Parlamentul European în cel 
mai scurt timp.

7. În cazul în care vizitele la fața locului 
evidențiază o deficiență gravă, considerată 
a avea un impact semnificativ asupra 
nivelului general de securitate al unui stat 
membru sau al mai multor state membre, 
Comisia, din proprie inițiativă, la 
solicitarea Parlamentului European sau a 
unui stat membru, informează Consiliul și 
Parlamentul European în cel mai scurt 
timp.
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Or. en

Amendamentul 84
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Punctul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13b

Procedura de monitorizare
La șase luni de la identificarea unei 
deficiențe grave în temeiul articolului 13 
alineatul (7), Comisia programează o 
vizită la fața locului. În cazul în care în 
urma vizitei se constată că deficiența 
gravă persistă, în pofida sprijinului 
acordat statului membru în conformitate 
cu articolul 13a, Consiliul, pe baza unei 
propunere din partea Comisiei și în urma 
consultării cu Parlamentul European, 
adoptă o decizie cu privire la sancțiuni. 
Consiliul hotărăște cu o majoritate 
calificată.

Or. en

Amendamentul 85
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13b

Decizie cu privire la reintroducerea 
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controalelor la frontiere
Decizia cu privire la reintroducerea 
controalelor la frontierele interne este 
luată de către Consiliu, care hotărăște cu 
o majoritate calificată la propunerea 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 86
Stavros Lambrinidis

Propunere de regulament
Punctul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13b
Monitorizare și sancțiuni

La șase luni de la identificarea unei 
deficiențe grave, Comisia programează o 
vizită la fața locului. În cazul în care în 
urma vizitei se constată că deficiența 
gravă nu a fost remediată, Comisia 
prezintă o propunere comitetului instituit 
în temeiul articolului 15 cu privire la 
monitorizare și la posibilele sancțiuni. 
Decizia cu privire la monitorizare și la 
posibilele sancțiuni este luată în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15 alineatul (2). În 
cazul nerespectării fără întrerupere a 
normelor Schengen de către un stat 
membru, trebuie epuizate toate acțiunile 
posibile și tot sprijinul pentru a remedia 
situația, înainte de a decide asupra 
sancțiuni mai severe. În conformitate cu 
articolul 78 alineatul (3) și articolul 80 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, reintroducerea controalelor la 
frontiere nu este permisă împotriva unui 
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stat membru care fie se confruntă cu o 
situație de urgență caracterizată printr-un 
aflux brusc de resortisanți din țări terțe, 
fie se confruntă cu o situație critică în 
ceea ce privește punerea în aplicare 
completă a obligațiilor sale Schengen, ca 
urmare, în totalitate sau în parte, a 
numărului mare de resortisanți din țări 
terțe care ajung la frontierele sale.

Or. en

Amendamentul 87
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Articolul 13c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13c

Reintroducerea temporară a controlului 
la frontiere

1. Sancțiunile pot cuprinde o decizie 
privind reintroducerea temporară a 
controlului la frontierele interne de către 
celelalte state membre ale Spațiului 
Schengen. Această decizie poate prevedea 
o reintroducere parțială sau completă a 
controlului la frontierele interne ale 
statului membru în cauză.
2. O decizie privind o reintroducere 
temporară a controlului la frontierele 
interne trebuie să respecte următoarele 
condiții:
– deficiență gravă în punerea în aplicare 
a acquis-ului Schengen, considerată a 
avea un impact semnificativ asupra 
nivelului general de securitate a unuia 
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sau a mai multor state membre
– circumstanțe excepționale care impun o 
reintroducere temporară a controlului la 
frontiere.
3. O decizie astfel cum este prevăzută la 
alineatul (2) conține următoarele 
elemente:
– o limită de timp de maximum șase luni;
– un mecanism de sprijin acordat statului 
membru în cauză în vederea remedierii 
deficienței;
– o dată pentru o vizită ulterioară la fața 
locului.

Or. en

Amendamentul 88
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 13c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13c

Măsuri compensatorii
După introducerea controalelor la 
frontiere, Comisia instituie măsuri 
financiare compensatorii în vederea 
sprijinirii statelor membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipele consideră drept confidențiale 
orice informații pe care le obțin în cadrul 
îndeplinirii sarcinilor lor. Rapoartele 
întocmite ulterior efectuării vizitelor la fața 
locului se clasifică drept documente cu 
acces limitat. Comisia, după consultarea 
statului membru în cauză, hotărăște asupra 
părții din raport care poate fi făcută 
publică.

Echipele consideră drept confidențiale 
orice informații pe care le obțin în cadrul 
îndeplinirii sarcinilor lor. Rapoartele 
întocmite ulterior efectuării vizitelor la fața 
locului se clasifică drept documente cu 
acces limitat. Această clasificare nu 
exclude posibilitatea ca raportul să fie pus 
la dispoziția Parlamentului European.
Comisia, după consultarea statului membru 
în cauză, hotărăște asupra părții din raport 
care poate fi făcută publică.

Or. en

Amendamentul 90
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipele consideră drept confidențiale 
orice informații pe care le obțin în cadrul 
îndeplinirii sarcinilor lor. Rapoartele 
întocmite ulterior efectuării vizitelor la fața 
locului se clasifică drept documente cu 
acces limitat. Comisia, după consultarea 
statului membru în cauză, hotărăște asupra 
părții din raport care poate fi făcută 
publică.

Echipele consideră drept confidențiale 
orice informații pe care le obțin în cadrul 
îndeplinirii sarcinilor lor. Rapoartele 
întocmite ulterior efectuării vizitelor la fața 
locului se clasifică drept documente cu 
acces limitat. Comisia, după consultarea 
statului membru în cauză, hotărăște asupra 
părții din raport care poate fi făcută 
publică. Parlamentul European are acces 
la integralitatea rapoartelor realizate de 
echipele de evaluare, la cererea sa 
justificată.

Or. ro
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Justificare

În acord cu rolul său de co-legislator în aria de libertate, securitate și justiție, Parlamentul 
European trebuie sa poată dispune de acces la integralitatea rapoartelor de evaluare, la cererea 
sa justificată.

Amendamentul 91
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prima analiză a riscului care trebuie 
prezentată de Frontex în conformitate cu 
articolul 6 este transmisă Comisiei în 
termen de cel mult trei luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

2. Prima analiză a riscului care trebuie 
prezentată de Frontex și Europol în 
conformitate cu articolul 6 este transmisă 
Comisiei în termen de cel mult trei luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 92
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport anual privind 
evaluările efectuate în temeiul prezentului 
regulament. Raportul este făcut public și 
conține informații privind:

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport anual cuprinzător
privind evaluările efectuate în temeiul 
prezentului regulament. Raportul este făcut 
public și conține informații privind:

Or. ro
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Amendamentul 93
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare la 
1 ianuarie 2014, odată cu încheierea 
actualului program de evaluare de cinci 
ani.

Or. en


