
AM\893324RO.doc PE480.876v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

2011/0051(COD)

17.2.2012

AMENDAMENTELE
43 - 81

Proiect de raport
Georgios Papanikolaou
(PE478.678v01-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 de instituire a 
unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane 
(Codul Frontierelor Schengen) și a Convenției de aplicare a acordului 
Schengen

Propunere de regulament
(COM(2011)/0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))



PE480.876v03-00 2/25 AM\893324RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\893324RO.doc 3/25 PE480.876v03-00

RO

Amendamentul 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica Uniunii în domeniul 
frontierelor externe are ca obiectiv 
gestionarea integrată a frontierelor care să 
garanteze un nivel uniform și înalt de 
control și de supraveghere, care reprezintă
un corolar indispensabil al liberei 
circulații a persoanelor în Uniunea 
Europeană și o componentă fundamentală 
a unui spațiu de libertate, securitate și 
justiție. În acest scop, vor fi prevăzute 
norme comune privind standardele și 
procedurile de control la frontierele 
externe.

(1) Politica Uniunii în domeniul 
frontierelor externe are ca obiectiv 
gestionarea integrată a frontierelor ceea ce 
reprezintă o componentă fundamentală a 
unui spațiu de libertate, securitate și 
justiție. În acest scop, vor fi prevăzute 
norme comune privind standardele și 
procedurile de control la frontierele 
externe.

Or. en

Amendamentul 44
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Spațiul Schengen este o parte 
constitutivă a obiectivului Uniunii de a 
stabili în mod progresiv un spațiu al 
libertății, securității și justiției. Protecția 
frontierelor externe ale statelor membre 
ar trebui să aibă la bază principiul 
solidarității și al împărțirii echitabile, 
după cum stipulează articolul 80 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Consolidarea guvernanței 
Schengen contribuie la asigurarea unui 
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control efectiv al fiecărui stat membru 
asupra frontierelor sale externe și 
consolidează încrederea în eficiența 
sistemului Uniunii de management al 
migrației.

Or. en

Amendamentul 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru alinierea dispozițiilor Codului 
Frontierelor Schengen cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 
adoptarea de măsuri suplimentare de 
reglementare a supravegherii în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (5), 
precum și modificările anexelor în 
conformitate cu articolul 32. Este deosebit 
de important ca în cadrul activității 
pregătitoare, Comisia să realizeze 
consultări, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(6) Pentru alinierea dispozițiilor Codului 
Frontierelor Schengen cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificările anexelor în conformitate cu 
articolul 32. Este deosebit de important ca 
în cadrul activității pregătitoare, Comisia 
să realizeze consultări, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 46
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera ha (nouă)
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Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 2 – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) se introduce următorul punct 19a:
19a. „amenințare la securitatea internă” 
înseamnă infracțiuni deosebit de grave cu 
o dimensiune transfrontalieră, după cum 
se stipulează la articolul 83 alineatul (1) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, inclusiv traficul de ființe 
umane și exploatarea sexuală a femeilor 
și a copiilor, traficul de droguri, traficul 
de arme, spălarea de bani, corupția, 
falsificarea de mijloace de plată, 
criminalitatea informatică și crima 
organizată.

Or. en

Justificare

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Amendamentul 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru indivizi sau grupuri de persoane, 
în cazul unei necesități cu caracter special 
privind trecerea ocazională a frontierelor 
externe în afara punctelor de trecere a 

(a) pentru indivizi sau grupuri de persoane, 
în cazul unei necesități cu caracter special 
privind trecerea ocazională a frontierelor 
externe în afara punctelor de trecere a 



PE480.876v03-00 6/25 AM\893324RO.doc

RO

frontierei sau în afara programului de 
funcționare stabilit, cu condiția să fie în 
posesia autorizațiilor cerute de legislația 
internă și ca acest lucru să nu fie contrar 
intereselor statelor membre în materie de 
ordine publică și de siguranță internă. 
Statele membre pot prevedea aranjamente 
specifice în acordurile bilaterale;

frontierei sau în afara programului de 
funcționare stabilit, cu condiția să fie în 
posesia autorizațiilor cerute de legislația 
internă și ca acest lucru să nu fie contrar 
intereselor statelor membre în materie de 
ordine publică și de siguranță internă. 
Statele membre pot prevedea aranjamente 
specifice în acordurile bilaterale. Aceste 
acorduri bilaterale se notifică Comisiei în 
conformitate cu articolul 34;

Or. en

Amendamentul 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru indivizi sau grupuri de persoane, 
în cazul unei urgențe neprevăzute.

(b) pentru indivizi sau grupuri de persoane, 
în cazul unei urgențe.”

Or. en

Amendamentul 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) să fie valabil pentru o perioadă de cel 
puțin trei luni de la data preconizată a 
plecării de pe teritoriul statelor membre. În 
caz justificat de urgență, se poate deroga de 
la această obligație;

(i) să fie valabil pentru o perioadă de cel 
puțin o zi de la data preconizată a plecării 
de pe teritoriul statelor membre. În caz 
justificat de urgență, se poate deroga de la 
această obligație;
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Or. en

Amendamentul 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 
unei verificări amănunțite în linia a doua li 
se vor furniza informații scrise privind 
scopul și procedura acestei verificări.”

„Fără a aduce atingere dispozițiilor celui 
de-al doilea paragraf, resortisanții țărilor 
terțe care fac obiectul unei verificări 
amănunțite în linia a doua li se vor furniza 
informații scrise într-o limbă pe care o 
înțeleg sau despre care se presupune în 
mod rezonabil că o înțeleg și dacă este 
necesar și în altă formă, privind scopul și 
procedura acestei verificări.”

Or. en

Justificare

În plus față de amendamentele aduse de raportor la acest articol, trebuie subliniat că regimul 
lingvistic al celei de a doua părți din acest alineat nu este în contradicție cu prezentul 
amendament.

Amendamentul 51
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera fa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 7 – alineatul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Se introduce următorul alineat (8a):
„(8a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
din Capitolul II al prezentului regulament 
și obligațiilor statelor membre în baza 
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dreptului mării și, mai ales, a Convenției 
ONU privind dreptul mării, controalele la 
frontieră pot fi efectuate în spații situate 
în afara frontierelor externe. Astfel de 
spații pot fi în largul mării sau în apele 
teritoriale sau pe teritoriul țărilor terțe cu 
care statele membre sau Uniunea a 
încheiat acorduri în acest sens”.

Or. en

Amendamentul 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisanții țărilor terțe care nu au 
obligația de a deține viză în momentul 
trecerii frontierelor externe ale statelor 
membre în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 539/2001 și resortisanții țărilor 
terțe care dețin un permis de ședere valabil 
sau o viză de lungă ședere pot să 
folosească culoarele indicate de panoul 
prezentat în partea B1 („fără viză”) a 
anexei III la prezentul regulament. Aceștia 
pot, de asemenea, să folosească culoarele 
indicate de panoul prezentat în partea B2 
(„toate pașapoartele”) a anexei III la 
prezentul regulament.

Resortisanții țărilor terțe care nu au 
obligația de a deține viză în momentul 
trecerii frontierelor externe ale statelor 
membre în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 539/2001 și resortisanții țărilor 
terțe care dețin un permis de ședere valabil 
sau o viză de lungă ședere pot să 
folosească culoarele indicate de panoul 
prezentat în partea B1 („nu este necesară 
viza”) a anexei III la prezentul regulament. 
Aceștia pot, de asemenea, să folosească 
culoarele indicate de panoul prezentat în 
partea B2 („toate pașapoartele”) a anexei 
III la prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentului (CE) nr. 
562/2006 în ceea ce privește circulația persoanelor care dețin o viză de lungă ședere, 
principiul echivalenței între permisul de ședere și viza de scurtă ședere emisă de statele 
membre care implementau integral acquis-ul Schengen a fost extins. Astfel, o viză de lungă 
ședere are acum aceleași efecte ca un permis de ședere. Din acest motiv trebuie păstrate 
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vizele de lungă ședere în prezenta propunere.

Amendamentul 53
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică o ștampilă de intrare sau o 
ștampilă de ieșire pe documentele de 
călătorie ale resortisanților țărilor terțe, 
membri ai familiei unui cetățean al 
Uniunii, cărora li se aplică Directiva 
2004/38/CE, dar care nu prezintă permisul 
de ședere menționat în această directivă.

Nu privește versiunea în limba română .

Or. en

Amendamentul 54
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică o ștampilă de intrare sau o 
ștampilă de ieșire pe documentele de 
călătorie ale resortisanților țărilor terțe, 
membri ai familiei unui resortisant al unei 
țări terțe, care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii, dar care nu prezintă permisul de 
ședere menționat în Directiva 
2004/38/CE.”

Nu privește versiunea în limba română .”

Or. en
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Amendamentul 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

„În cazul în care prezumția menționată la 
alineatul (1) nu este infirmată, 
resortisantul unei țări terțe poate fi 
returnat în conformitate cu 
Directiva 2008/115/CE*.

Or. en

Amendamentul 56
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – paragraful 2
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Articolul 11 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă un nou alineat (4): eliminat
„Dispozițiile relevante ale alineatelor (1) 
și (2) se aplică mutatis mutandis în 
absența ștampilei de ieșire”.

Or. en

Amendamentul 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides



AM\893324RO.doc 11/25 PE480.876v03-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Articolul 12 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. La articolul 12, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:

9. La articolul 12, se elimină alineatul (5).

"(5) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 33 
referitor la măsurile suplimentare privind 
supravegherea.”

Or. en

Amendamentul 58
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La articolul 12 se introduce următorul 
alineat nou (5a):
„(5a) O persoană care a trecut, a încercat 
să treacă sau este suspectată că 
intenționează să treacă ilegal frontiera 
este oprită și dusă la cel mai apropiat post 
de poliție de frontieră. Pe parcursul 
activităților de supraveghere, controlul 
persoanei și hotărârea de a i se refuza 
intrarea se fac cu respectarea articolelor 
7-11 și a articolului 13, fără a se aduce 
atingere articolului 18.”

Or. en

Amendamentul 59
Tatjana Ždanoka
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. La articolul 13, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Intrarea pe teritoriul statelor 
membre se refuză resortisanților țărilor 
terțe care nu îndeplinesc ansamblul 
condițiilor de intrare, definite la 
articolul 5 alineatul (1), și care nu 
aparțin nici uneia din categoriile de 
persoane menționate la articolul 5 
alineatul (4). Respectiva dispoziție nu 
aduce atingere aplicării dispozițiilor 
speciale privind dreptul la azil și la 
protecție internațională sau eliberarea 
unei vize de lungă ședere. Polițiștii de 
frontieră se asigură că persoanele care 
doresc să solicite protecție internațională 
au posibilitatea efectivă de a depune cât 
mai rapid o cerere în acest sens, 
îndeplinindu-și îndatoririle în 
conformitate deplină cu legislația Uniunii  
și cu principiul nereturnării.” 

Or. en

Amendamentul 60
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre întocmesc o evidență 
statistică privind numărul de persoane care 
au făcut obiectul unei decizii de refuz al 
intrării, motivul refuzului, cetățenia 

(5) Statele membre întocmesc o evidență 
statistică privind numărul de persoane care 
au făcut obiectul unei decizii de refuz al 
intrării, motivul refuzului, cetățenia 
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persoanelor refuzate și tipul de frontieră 
(terestră, aeriană, maritimă) la care s-a 
refuzat intrarea și o înaintează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
862/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului*.”

persoanelor refuzate și tipul de frontieră 
(terestră, aeriană, maritimă) la care s-a 
refuzat intrarea și o înaintează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
862/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului*.” Statele membre transmit 
Comisiei anual respectivele statistici . 
Comisia publică la fiecare doi ani o 
culegere cu statisticile comunicate de 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 61
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre se asigură că polițiștii de 
frontieră sunt profesioniști specializați și 
formați corespunzător, luând în considerare 
trunchiul comun al planurilor de 
învățământ pentru formarea polițiștilor de 
frontieră redactat și dezvoltat de Agenția 
Europeană pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale 
statelor membre ale Uniunii Europene, 
înființată prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004 al Consiliului. Aceste 
planuri de învățământ includ formarea
specializată privind modul de detectare a 
situațiilor de vulnerabilitate deosebită a 
minorilor neînsoțiți și a victimelor 
traficului de persoane. Statele membre 
încurajează polițiștii de frontieră să învețe 
limbi străine, în special cele necesare 
exercitării funcțiilor lor.

„Statele membre se asigură că polițiștii de 
frontieră sunt profesioniști specializați și 
formați corespunzător, luând în considerare 
trunchiul comun al planurilor de 
învățământ pentru formarea polițiștilor de 
frontieră redactat și dezvoltat de Agenția 
Europeană pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale 
statelor membre ale Uniunii Europene, 
înființată prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004 al Consiliului. Aceste 
programe de învățământ includ instruire
specializată privind modul de detectare și 
tratare a situațiilor în care sunt implicate 
persoane vulnerabile, cum ar fi minorii
neînsoțiți sau victimele traficului de 
persoane. Statele membre încurajează 
polițiștii de frontieră să învețe limbi 
străine, în special cele necesare exercitării 
funcțiilor lor și, cu sprijinul Frontex, se 
asigură că beneficiază de instruire privind 
protecția drepturilor fundamentale în 
general și a drepturilor categoriilor 
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specifice de persoane vulnerabile, în 
special.”

Or. en

Amendamentul 62
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre se asigură că polițiștii de 
frontieră sunt profesioniști specializați și 
formați corespunzător, luând în considerare 
trunchiul comun al planurilor de 
învățământ pentru formarea polițiștilor de 
frontieră redactat și dezvoltat de Agenția 
Europeană pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale 
statelor membre ale Uniunii Europene, 
înființată prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004 al Consiliului. Aceste 
planuri de învățământ includ formarea
specializată privind modul de detectare a 
situațiilor de vulnerabilitate deosebită a 
minorilor neînsoțiți și a victimelor 
traficului de persoane. Statele membre 
încurajează polițiștii de frontieră să învețe 
limbi străine, în special cele necesare 
exercitării funcțiilor lor.

„Statele membre se asigură că polițiștii de 
frontieră sunt profesioniști specializați și 
formați corespunzător, luând în considerare 
trunchiul comun al planurilor de 
învățământ pentru formarea polițiștilor de 
frontieră redactat și dezvoltat de Agenția 
Europeană pentru Gestionarea Cooperării 
Operative la Frontierele Externe ale 
statelor membre ale Uniunii Europene, 
înființată prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004 al Consiliului. Aceste 
programe de învățământ includ instruire
specializată privind modul de detectare și 
tratare a situațiilor în care sunt implicate 
persoane vulnerabile, cum ar fi 
persoanele care au nevoie de protecție 
internațională, minorii neînsoțiți sau 
victimele traficului de persoane. Statele 
membre încurajează polițiștii de frontieră 
să învețe limbi străine, în special cele 
necesare exercitării funcțiilor lor.

Or. en

Amendamentul 63
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2a (nou)
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Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen
Articolul 40 – alineatul 7 – liniuța 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 40 alineatul (7), punctul 9 
se înlocuiește cu următorul text:
„traficul de ființe umane și exploatarea  
sexuală a femeilor și copiilor,”

Or. en

Justificare

Lista infracțiunilor penale cu dimensiuni transfrontaliere trebuie actualizată adăugându-se 
infracțiunile grave menționate la articolul 83 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 64
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2b (nou)
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen
Articolul 40 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 40 alineatul (7) se adaugă 
următoarele liniuțe:
„- spălarea banilor;
- corupția,
- falsificarea de mijloace de plată,
- criminalitatea informatică,
- criminalitatea organizată.”

Or. en

Justificare

Lista infracțiunilor penale cu dimensiuni transfrontaliere trebuie actualizată adăugându-se 
infracțiunile grave menționate la articolul 83 alineatul (1) din TFUE.
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Amendamentul 65
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2c (nou)
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen
Articolul 41 – alineatul 4 – litera a – liniuța 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 41 alineatul (4), punctul 9 
se înlocuiește cu următorul text:
„traficul de ființe umane și exploatarea  
sexuală a femeilor și copiilor, ”

Or. en

Justificare

Lista infracțiunilor penale cu dimensiuni transfrontaliere trebuie actualizată adăugându-se 
infracțiunile grave menționate la articolul 83 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 66
Monica Luisa Macovei

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2d (nou)
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen
Articolul 41 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. La articolul 41 alineatul (4) se adaugă 
următoarele liniuțe:
„- spălarea banilor;
- corupția,
- falsificare de mijloace de plată,
- criminalitatea informatică,
- criminalitatea organizată.”

Or. en
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Justificare

Lista infracțiunilor penale cu dimensiuni transfrontaliere trebuie actualizată adăugându-se 
infracțiunile grave menționate la articolul 83 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 1.1.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4.1. Statele membre pot încheia 
acorduri bilaterale cu țările terțe vecine în 
ceea ce privește stabilirea punctelor 
comune de trecere a frontierei în care 
polițiștii de frontieră ai uneia dintre părți 
desfășoară controale la intrarea și/sau 
ieșirea de pe teritoriul celeilalte părți în 
conformitate cu legislația acestora. 
Punctele comune de trecere a frontierei pot 
fi localizate atât pe teritoriul statelor 
membre, cât și pe teritoriul țărilor terțe.

1.1.4.1. Statele membre pot încheia 
acorduri bilaterale cu țările terțe vecine în 
ceea ce privește stabilirea punctelor 
comune de trecere a frontierei în care 
polițiștii de frontieră ai uneia dintre părți 
desfășoară controale la intrarea și/sau 
ieșirea de pe teritoriul celeilalte părți în 
conformitate cu legislația acestora. 
Punctele comune de trecere a frontierei pot 
fi situate numai pe teritoriul statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 1.1.4.2  – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- fie acționează în conformitate cu 
legislația lor națională. În acest caz, 
persoanei vizate trebuie, însă, să i se ofere 
acces la instanțele judecătorești ale statelor 
membre și posibilitatea de a exercita căi de 

- fie acționează în conformitate cu 
legislația lor națională. În acest caz, 
persoanei vizate trebuie, însă, să i se ofere 
acces la instanțele judecătorești ale statelor 
membre și posibilitatea de a exercita căi de 
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atac într-o manieră suficientă pentru 
asigurarea protecției juridice în domeniile 
acoperite de dreptul Uniunii, în vederea 
asigurării protecției juridice de care 
persoanele beneficiază în temeiul normelor 
dreptului Uniunii, precum și pentru 
asigurarea aplicării efective a acestor 
norme.

atac într-o manieră suficientă pentru 
asigurarea protecției juridice în domeniile 
acoperite de dreptul Uniunii, în vederea 
asigurării protecției juridice de care 
persoanele beneficiază în temeiul normelor 
dreptului Uniunii și ale dreptului național, 
precum și pentru asigurarea aplicării 
efective a acestor norme.

Or. en

Amendamentul 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 1.1.4.3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4.3. Punctele comune de trecere a 
frontierei aflate pe teritoriul țărilor terțe: 
acordurile bilaterale care stabilesc 
punctele comune de trecere a frontierei 
aflate pe teritoriul țărilor terțe autorizează 
polițiștii de frontieră din statele membre 
să își exercite sarcinile pe teritoriul țărilor 
terțe în cauză, în conformitate cu Codul 
Frontierelor Schengen și cu respectarea 
următoarele principii:

eliminat

(a) Protecție internațională: 
resortisantului unei țări terțe care a trecut 
de controlul de ieșire al polițiștilor de 
frontieră de pe teritoriul țării terțe 
respective și care solicită ulterior protecție 
internațională polițiștilor de frontieră ai 
statului membru prezenți pe teritoriul țării 
terțe în cauză i se asigură accesul pe 
teritoriul statului membru respectiv în 
vederea lansării procedurilor relevante. 
Autoritățile țării terțe acceptă transferul 
persoanei vizate pe teritoriul statului 
membru în cauză.
(b) Arestarea unei persoane sau 
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confiscarea bunurilor: în cazul în care 
polițiștii de frontieră ai unui stat membru 
iau la cunoștință elemente care justifică 
arestarea sau punerea sub protecție a 
unei persoane, sau confiscarea bunurilor, 
aceștia acționează în conformitate cu 
legislația lor națională și cu legislația UE 
aplicabilă. Autoritățile țărilor terțe trebuie 
să accepte transferul persoanei vizate sau 
a obiectului pe teritoriul statului membru.
(c) Resortisanții țărilor terțe care intră pe 
teritoriul țării de cetățenie: polițiștii de 
frontieră ai unui stat membru nu 
împiedică intrarea cetățenilor țării terțe în 
cauză pe teritoriul țării de cetățenie. În 
cazul în care există motive care justifică 
refuzul ieșirii de pe teritoriul statului 
membru în cauză în temeiul legislației 
naționale a acestuia, polițiștii de frontieră 
ai statului membru informează 
autoritățile țării terțe respective în 
legătură cu aceste motive, iar autoritățile 
țării terțe asigură verificarea 
corespunzătoare în conformitate cu 
legislația națională, UE și 
internațională.”

Or. en

Amendamentul 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 1.1.4.4  – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4.4. Înainte de a încheia sau de a 
modifica un acord bilateral cu o țară vecină 
privind punctele comune de trecere a 
frontierei, statul membru în cauză consultă 
Comisia cu privire la compatibilitatea 
acordului cu prezentul regulament.

1.1.4.4. Înainte de a încheia sau de a 
modifica un acord bilateral cu o țară vecină 
privind punctele comune de trecere a 
frontierei, statele membre consultă 
Comisia, fiind necesar un aviz prealabil 
favorabil din partea acesteia cu privire la 
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compatibilitatea acordului cu legislația  
Uniunii, inclusiv în materie de azil și de 
protecție a datelor.

Or. en

Amendamentul 71
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VI – punctul 1.1.4.4  – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4.4. Înainte de a încheia sau de a 
modifica un acord bilateral cu o țară vecină 
privind punctele comune de trecere a 
frontierei, statul membru în cauză consultă 
Comisia cu privire la compatibilitatea 
acordului cu prezentul regulament.

1.1.4.4. Înainte de a încheia sau de a 
modifica un acord bilateral cu o țară vecină 
privind punctele comune de trecere a 
frontierei, indiferent de statutul acesteia în 
baza dreptului internațional, statele 
membre consultă Comisia, fiind necesar 
un aviz prealabil favorabil din partea 
acesteia cu privire la compatibilitatea 
acordului cu dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 1.1.4.4  – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră că 
acordul este incompatibil cu prezentul 
regulament, notifică statul membru în 
cauză. Statul membru adoptă toate 
măsurile necesare pentru modificarea 
acordului într-un termen rezonabil, astfel 

În cazul în care Comisia consideră că 
acordul este incompatibil cu dreptul 
Uniunii, notifică statul membru în cauză. 
Statul membru nu încheie acordul și 
adoptă toate măsurile necesare pentru 
modificarea proiectului de acord, 
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încât să elimine toate incompatibilitățile 
identificate.”

eliminând incompatibilitățile.

Or. en

Amendamentul 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VI – punctul 1.1.4.4  – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră că 
acordul este incompatibil cu prezentul 
regulament, notifică statul membru în 
cauză. Statul membru adoptă toate 
măsurile necesare pentru modificarea 
acordului într-un termen rezonabil, astfel 
încât să elimine toate incompatibilitățile 
identificate.”

În cazul în care Comisia consideră că 
proiectul de acord este incompatibil cu 
legislația relevantă a Uniunii, notifică 
statul membru în cauză. Statul membru nu 
încheie acordul și adoptă toate măsurile 
necesare pentru modificarea proiectului de 
acord într-un termen rezonabil, astfel încât 
să elimine toate incompatibilitățile 
identificate.” Dacă Comisia consideră că 
proiectul de acord este compatibil cu 
legislația relevantă a Uniunii și emite un 
aviz favorabil, Parlamentul este notificat. 

Or. en

Amendamentul 74
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VI – punctul 3.1.1 – a doua teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre pot încheia acorduri 
bilaterale în funcție de ce controale pot fi, 
de asemenea, efectuate, în timpul trecerii 
frontierelor, sau la sosirea sau plecarea 

„Statele membre pot încheia acorduri 
bilaterale în funcție de ce controale pot fi, 
de asemenea, efectuate, în timpul trecerii 
frontierelor, sau la sosirea sau plecarea 
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navei pe teritoriul unei țări terțe, sau de pe 
teritoriul acesteia, cu respectarea 
principiilor prevăzute la punctul 1.1.4.

navei pe teritoriul unei țări terțe, sau de pe 
teritoriul acesteia, cu respectarea 
principiilor prevăzute la punctul 1.1.4 și 
principiile bază și garanțiile prezentului 
regulament..

Or. en

Amendamentul 75
Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 562/2006
Anexa VI – punctul 3.1.4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolele 4 și 7, 
persoanele care își au reședința în 
străinătate nu fac obiectul controalelor 
sistematice la frontieră. Cu toate acestea, 
polițiștii de frontieră efectuează o inspecție 
fizică a navei și controale ale persoanelor 
aflate la bordul acesteia, în baza unei 
analizei a riscurilor legate de siguranța 
internă și de imigrația ilegală.”

Prin derogare de la articolele 4 și 7, 
persoanele care își au reședința în 
străinătate nu fac obiectul controalelor 
sistematice la frontieră. Cu toate acestea, 
polițiștii de frontieră efectuează o inspecție 
fizică a navei și controale minime ale 
persoanelor aflate la bordul acesteia, în 
baza unei analizei a riscurilor legate de 
siguranța internă și de imigrația ilegală.”

Or. en

Justificare

Ce înseamnă un control al unei persoane a fost deja explicat la articolul 7 al prezentului 
regulament și este descris ca o verificare minimă. Din acest motiv, trebuie să se armonizeze 
întregul text. 

Amendamentul 76
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 3.1.4 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolele 4 și 7, 
persoanele care își au reședința în 
străinătate nu fac obiectul controalelor 
sistematice la frontieră. Cu toate acestea, 
polițiștii de frontieră efectuează o inspecție 
fizică a navei și controale ale persoanelor 
aflate la bordul acesteia, în baza unei 
analizei a riscurilor legate de siguranța 
internă și de imigrația ilegală.”

Prin derogare de la articolele 4 și 7, 
persoanele care își au reședința în 
străinătate nu fac obiectul controalelor 
sistematice la frontieră. Cu toate acestea, 
polițiștii de frontieră pot efectua o 
inspecție fizică a navei și controale ale 
persoanelor aflate la bordul acesteia, în 
baza unei analizei a riscurilor legate de 
siguranța internă și de imigrația ilegală.”

Or. en

Amendamentul 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 3.2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) la punctul 3.2.2. al doilea paragraf, se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Cu toate acestea, pe baza unei analize a 
riscurilor legate de siguranța internă și de 
imigrația ilegală, se efectuează verificări 
asupra echipajului și pasagerilor 
respectivelor nave.”

Or. en

Amendamentul 78
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 3.2.2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„Cu toate acestea, pe baza unei analize a 
riscurilor legate de siguranța internă și de 
imigrația ilegală, se efectuează verificări 
asupra echipajului și pasagerilor 
respectivelor nave.”

În baza unei analize a riscurilor legate de 
siguranța internă și de imigrația ilegală, se 
pot efectua verificări ale echipajului și 
pasagerilor respectivelor nave.

Or. en

Amendamentul 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Anexa I - punctul 4 - litera f 
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 3.2.3(e) – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) la punctul 3.2.3. litera (e), al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Cu toate acestea, pe baza unei analize a 
riscurilor legate de siguranța internă și de 
imigrația ilegală, se efectuează verificări 
asupra echipajului și pasagerilor 
respectivelor nave.”

Or. en

Amendamentul 80
Emine Bozkurt

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – litera f
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VI – punctul 3.2.3(e) – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Cu toate acestea, pe baza unei analize a 
riscurilor legate de siguranța internă și de 

În baza unei analize a riscurilor legate de 
siguranța internă și de imigrația ilegală, se 
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imigrația ilegală, se efectuează verificări 
asupra echipajului și pasagerilor 
respectivelor nave.”

pot efectua verificări ale echipajului și 
pasagerilor respectivelor nave.

Or. en

Amendamentul 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 562/2006 
Anexa VII – punctul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, în special în cazul în 
care coasta unei țări terțe este situată în 
imediata apropiere a unui sit offshore, se 
ia în considerare analiza riscurilor legate 
de imigrația ilegală în vederea 
determinării frecvenței verificărilor care 
trebuie efectuate.”

eliminat

Or. en


