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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].



PE450.875v03-00 4/26 PR\913490RO.doc

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............6

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................19

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE ................................22

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI............24



PR\913490RO.doc 5/26 PE450.875v03-00

RO



PE450.875v03-00 6/26 PR\913490RO.doc

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale în 
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. […/…] de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 
de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] și privind cererea autorităților de 
aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare cu datele EURODAC în 
scopul aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire 
a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară 
largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (versiune reformată)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea modificată a Comisiei, prezentată Parlamentului European și 
Consiliului (COM(2012)0254),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 87 
alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia Comisia a înaintat propunerea către 
Parlament (C7 0148/2012),

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

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din 20 septembrie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, 
adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu 
articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-
0000/2012),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio 
modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și întrucât, în 
ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare 
cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor existente, 
fără nicio modificare de fond;

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p.1.
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1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul aplicării Regulamentului 
(UE) nr. […/…] al Consiliului [de stabilire 
a criteriilor și mecanismelor de determinare 
a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de protecție 
internațională prezentate într-unul dintre 
statele membre de către un resortisant al 
unei țări terțe sau de către un apatrid] , este 
necesară stabilirea identității solicitanților 
de protecție internațională și a persoanelor 
reținute pentru trecerea ilegală a frontierei 
externe a Comunității. De asemenea, este 
de dorit ca, în scopul aplicării eficiente 
a Regulamentului (UE) nr. […/…] al 
Consiliului [de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei 
cereri de protecție internațională prezentate 
într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un 
apatrid], în special a articolului 18 alineatul 
(1) literele (b) și (d), să se permită fiecărui 
stat membru să verifice dacă un resortisant 
al unei țări terțe sau un apatrid care se află 
ilegal pe teritoriul său a depus o cerere 
de protecție internațională într-un alt stat 
membru.

(4)  În scopul aplicării Regulamentului 
(UE) nr. […/…] al Parlamentului 
European și al Consiliului [de stabilire a 
criteriilor și mecanismelor de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de protecție internațională 
prezentate într-unul dintre statele membre 
de către un resortisant al unei țări terțe sau 
de către un apatrid], este necesară stabilirea 
identității solicitanților de protecție 
internațională și a persoanelor reținute 
pentru trecerea ilegală a frontierelor 
externe ale Uniunii. De asemenea, este de 
dorit ca, în scopul aplicării eficiente a 
Regulamentului (UE) nr. […/…] [de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
de examinarea unei cereri de protecție 
internațională prezentate într-unul dintre 
statele membre de către un resortisant al 
unei țări terțe sau de către un apatrid], în 
special a articolului 18 alineatul (1) literele 
(b) și (d), să se permită fiecărui stat 
membru să verifice dacă un resortisant al 
unei țări terțe sau un apatrid care se află 
ilegal pe teritoriu său a depus cerere de 
protecție internațională într-un alt stat 
membru.

Termenul „Comunitate” este înlocuit cu 
termenul „Uniune” în întregul text.
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Justificare

Amendamentul este de natură tehnică și vizează alinierea textului la prevederile Tratatului de 
la Lisabona.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În vederea garantării egalității de 
tratament pentru toți solicitanții și 
beneficiarii de protecție internațională, 
precum și pentru a se asigura coerența cu 
acquis-ul actual al Uniunii în materie de 
azil, în special cu Directiva 2004/83/CE a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
standardele minime referitoare la 
condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanții țărilor terțe 
sau apatrizii pentru a putea beneficia de 
statutul de refugiat sau persoanele care, 
din alte motive, au nevoie de protecție 
internațională, și referitoare la conținutul 
protecției acordate și cu Regulamentul 
(UE) nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei 
cereri de azil prezentate într-unul dintre 
statele membre de către un resortisant al 
unei țări terțe sau de către un apatrid], este 
oportun să se extindă sfera de aplicare a 
prezentului regulament pentru a include 
solicitanții de protecție subsidiară și 
persoanele care beneficiază de protecție 
subsidiară.

(14) În vederea garantării egalității de 
tratament pentru toți solicitanții și 
beneficiarii de protecție internațională, 
precum și pentru a se asigura coerența cu 
acquis-ul comunitar în vigoare în domeniul 
azilului, în special cu Directiva 
2011/95/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind standardele referitoare la 
condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanții țărilor terțe 
sau apatrizii pentru a putea beneficia de 
protecție internațională, la un statut 
uniform pentru refugiați sau pentru 
persoanele eligibile pentru obținerea de 
protecție subsidiară și la conținutul 
protecției acordate1 și cu Regulamentul 
(UE) nr. …/… [de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei 
cereri de azil prezentate într-unul dintre 
statele membre de către un resortisant al 
unei țări terțe sau de către un apatrid], este 
adecvată extinderea domeniului de aplicare 
al prezentului regulament pentru a include 
solicitanții de protecție subsidiară și 
persoanele care beneficiază de protecție 
subsidiară.

_______________
1 JO L 337, 20.12.2011, p. 9.

Or. en
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Justificare

Amendamentul este de natură tehnică și vizează alinierea textului la titlul Directivei privind 
standardele minime modificate .

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Statele membre trebuie să asigure 
transmiterea datelor dactiloscopice de o 
calitate corespunzătoare, în scopul 
comparării prin sistemul computerizat de 
recunoaștere a amprentelor digitale. 
Toate autoritățile care au dreptul de a 
accesa sistemul EURODAC ar trebui să 
investească în pregătirea adecvată a 
personalului lor și ar trebui să furnizeze 
acestuia echipamentele tehnologice 
necesare. Autoritățile care au dreptul de a 
accesa sistemul EURODAC ar trebui să 
comunice agenției dificultățile specifice 
pe care le identifică în legătură cu 
calitatea datelor pentru a le rezolva.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date, în special 
articolele 21 și 22 privind confidențialitatea 

(35) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date, în special 
articolele 21 și 22 privind confidențialitatea 
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și securitatea prelucrării, se aplică 
operațiunilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii, 
efectuate în temeiul prezentului 
regulament. Cu toate acestea, ar trebui 
clarificate unele aspecte în ceea ce privește 
responsabilitatea prelucrării datelor și 
supravegherea protecției acestora. 

și securitatea prelucrării, se aplică 
operațiunilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii, 
efectuate în temeiul prezentului 
regulament. Cu toate acestea, ar trebui 
clarificate unele aspecte în ceea ce privește 
responsabilitatea prelucrării datelor și 
supravegherea protecției acestora, ținând 
seama de faptul că protecția datelor 
reprezintă un factor-cheie în ceea ce 
privește gestionarea sistemului 
EURODAC, și că securitatea datelor, 
calitatea tehnică înaltă și legalitatea 
consultării acestora sunt esențiale pentru 
asigurarea unei bune și adecvate 
funcționări a sistemului EURODAC și 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. […/…] [de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de 
protecție internațională prezentate într-
unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către 
un apatrid] , cu examinarea unei cereri 
de protecție internațională prezentate într-
un stat membru de către un resortisant al 
unei țări terțe sau de către un apatrid;  

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este necesar să se monitorizeze și să 
se evalueze cu regularitate rezultatele 
EURODAC. 

(37) Este necesar să se monitorizeze și să 
se evalueze cu regularitate rezultatele 
EURODAC. Agenția trebuie să înainteze 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport anual privind 
activitățile sistemului central.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un „solicitant de protecție 
internațională ” înseamnă resortisantul unei 
țări terțe sau apatridul care a prezentat o 
cerere de protecție internațională, astfel 
cum este definită la articolul 2 litera (g) 
din Directiva 2004/83/CE a Consiliului, în 
privința căreia nu s-a luat încă o decizie 
finală;

(b) un „solicitant de protecție 
internațională ” înseamnă resortisantul unei 
țări terțe sau apatridul care a prezentat o 
cerere de protecție internațională, astfel 
cum este definită în articolul 2 litera (h) 
din Directiva 2011/95/UE și în privința 
căreia nu a fost luată încă o decizie finală;

Or. en

Justificare

Amendamentul este de natură tehnică și vizează alinierea textului la titlul Directivei privind 
standardele minime modificată.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) în cazul unei persoane prevăzute la 
articolul 14, statul membru care transmite 
astfel de date sistemului central și primește 
rezultatele comparației.

(iii) în cazul persoanei menționate la 
articolul 14, statul membru care transmite 
date cu caracter personal sistemului 
central și primește rezultatele comparației;

Or. en

Justificare

Adaptare terminologică.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „rezultat pozitiv” înseamnă existența 
unei concordanțe sau a unor concordanțe 
stabilite de sistemul central prin 
compararea datelor dactiloscopice 
înregistrate în baza de date centrală și cele 
transmise de un stat membru cu privire la o 
persoană, fără a aduce atingere obligației 
statelor membre de a verifica imediat 
rezultatele comparării în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (4).

(e) rezultat pozitiv” înseamnă existența 
unei concordanțe sau a unor concordanțe 
stabilite de sistemul central prin 
compararea datelor dactiloscopice 
înregistrate în baza de date electronică
centrală cu amprente digitale și cele 
transmise de un stat membru cu privire la o 
persoană, fără a aduce atingere obligației 
statelor membre de a verifica imediat 
rezultatele comparării în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Amendamentul este de natură tehnică și vizează reformularea textului în conformitate cu 
textul articolului 3 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Procedura de luare a amprentelor 
digitale se stabilește și se aplică în 
conformitate cu practica națională a 
statului membru în cauză și în conformitate 
cu garanțiile prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, de 
Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale și de 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile copilului. 

(5) Procedura de luare a amprentelor 
digitale se stabilește și se aplică în 
conformitate cu practica națională a 
statului membru în cauză și în conformitate 
cu garanțiile prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, de 
Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale și de 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile copilului. Atunci când se 
pune în aplicare prezentul regulament, 
statele membre țin seama în primul rând 
de interesul superior al copilului.
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Justificare

Acest amendament aliniază prezentul regulament la Directiva privind standardele minime cu 
privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale 
în care se menționează că atunci când se pune în aplicare prezentul regulament ar trebui să 
se țină seama în primul rând de interesul superior al copilului. Și Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor a subliniat în raportul său de activitate pentru perioada 2008 –
2009 drepturile persoanelor care sunt supuse unor evaluări legate de vârstă.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția este responsabilă de 
gestionarea operațională a EURODAC. 
Agenția garantează, în cooperare cu statele 
membre, faptul că sistemul central dispune 
în orice moment de cea mai bună 
tehnologie existentă, cu condiția unei 
analize a raportului costuri-beneficii.

(1) Agenția este responsabilă de 
gestionarea operațională a EURODAC. 
Agenția garantează, în cooperare cu statele 
membre, faptul că sistemul central dispune 
în orice moment de cele mai bune tehnici 
existente, cu condiția unei analize a 
raportului costuri-beneficii.

Or. en

Justificare

Referirea la „tehnici” include atât tehnologia utilizată, cât și modul în care instalația este 
concepută, construită, întreținută și exploatată, astfel cum se evidențiază, de asemenea, în 
avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEDP) din 18 februarie 2009 privind 
Eurodac.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Agenția întocmește lunar statistici 
privind activitatea sistemului central 
indicând în special:

(1) Agenția întocmește trimestrial statistici 
privind activitatea sistemului central 
indicând în special:

Or. en
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Justificare

Statisticile lunare sunt prea frecvente și ar supraîncărca activitatea Agenției și a instituțiilor
care le primesc cu riscul de a nu oferi o imagine relevantă a activităților raportate.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) numărul de cereri de marcare și de 
eliminare a marcării transmise în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1) 
și (2).

(f) numărul seturilor de date marcate în 
conformitate cu articolul 18 alineatele (1) 
și (2);

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 18, statele membre sunt cele care marchează datele relevante sau 
elimină marcajul atribuit datelor. Statisticile ar trebui să conțină numărul seturilor de date 
marcate și nu numărul de cereri de marcare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) numărul de rezultate pozitive privind 
persoanele menționate la articolul 18 
alineatul (1) pentru care au fost înregistrate 
rezultate pozitive în conformitate cu 
literele (b) și (d) din prezentul articol.

(g) numărul de rezultate pozitive privind 
persoanele menționate la articolul 18 
alineatul (1) pentru care au fost înregistrate 
rezultate pozitive în conformitate cu 
literele (b), (c) și (d) din prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La sfârșitul fiecărui an, date statistice 
sunt elaborate în forma unei compilații a 
statisticilor lunare pentru anul respectiv , 
incluzând o prezentare a numărului de 
persoane pentru care au fost înregistrate 
rezultate pozitive în conformitate cu 
literele (b), (c) și (d). Statisticile conțin o 
defalcare a datelor pentru fiecare stat 
membru. 

(2) La sfârșitul fiecărui an, date statistice 
sunt elaborate în forma unei compilații a 
statisticilor trimestriale pentru anul 
respectiv , incluzând o prezentare a 
numărului de persoane pentru care au fost 
înregistrate rezultate pozitive în 
conformitate cu literele (b), (c) și (d). 
Statisticile conțin o defalcare a datelor 
pentru fiecare stat membru.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 11.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Colectarea, transmiterea și compararea 
amprentelor digitale

Colectarea, transmiterea și compararea 
datelor dactiloscopice

Or. en

Justificare

Amendament de natură tehnică (armonizarea formulării în conformitate cu titlurile 
articolelor 14 și 17).



PE450.875v03-00 16/26 PR\913490RO.doc

RO

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci 
când nu este posibil să se ia amprentele 
digitale ale unui solicitant din motive 
legate de sănătatea acestuia sau de
protecția sănătății publice, statele membre 
iau și transmit amprentele digitale ale 
solicitantului cât mai curând posibil, dar nu 
mai târziu de 48 de ore de la momentul la 
care aceste motive nu mai sunt valabile.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), atunci 
când nu este posibil să se ia amprentele 
digitale ale unui solicitant din motive 
legate de sănătatea acestuia, pentru
protecția sănătății publice sau din motive 
tehnice, statele membre iau și transmit 
amprentele digitale ale solicitantului cât 
mai curând posibil, dar nu mai târziu de 48 
de ore de la momentul la care aceste 
motive nu mai sunt valabile.

Or. en

Justificare

Pot apărea defecțiuni tehnice oricând, de aceea este necesară această completare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin derogare de la alineatul (1), atunci 
când nu este posibil să se ia amprentele 
digitale ale unei astfel de persoane din 
motive legate de sănătatea acesteia sau de
protecția sănătății publice, statul membru 
vizat ia și transmite amprentele persoanei 
respective, în conformitate cu termenele 
stabilite la alineatul (2), odată ce aceste 
motive nu mai sunt valabile.

(5) Prin derogare de la alineatul (1), atunci 
când nu este posibil să se ia amprentele 
digitale ale unei astfel de persoane din 
motive legate de sănătatea acesteia, pentru
protecția sănătății publice sau din motive 
tehnice, statul membru vizat ia și transmite 
amprentele persoanei respective, în 
conformitate cu termenul stabilit la 
alineatul (2), odată ce aceste motive nu mai 
sunt valabile.

Or. en

Justificare

Pot apărea defecțiuni tehnice oricând, de aceea este necesară această completare.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererile Europol de comparare cu 
datele EURODAC au loc în limitele 
mandatului acestuia și în cazul în care sunt 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
în conformitate cu decizia privind Europol 
și în scopul unei analize specifice sau al 
unei analize cu caracter general și de tip 
strategic.

(1) Cererile Europol de comparare cu 
datele EURODAC au loc în limitele 
mandatului acestuia și în cazul în care sunt 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale 
în conformitate cu decizia privind Europol.

Or. en

Justificare

Amendamentul a fost propus pentru a alinia textul cu condițiile formulate la articolul 20 
alineatul (1) litera (b).

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) existența dreptului de acces la 
datele referitoare la persoana sa, precum și 
dreptul de a solicita ca datele inexacte 
referitoare la persoana sa să fie 
corectate sau ca datele prelucrate în mod 
ilegal referitoare la persoana sa să fie 
șterse, precum și dreptul de a primi 
informații cu privire la procedurile pentru 
exercitarea acestor drepturi, inclusiv 
detaliile de contact ale operatorului și ale 
autorităților naționale de supraveghere 
menționate la articolul 31 alineatul (1) .

(e) dreptul de acces la datele care o privesc 
și dreptul de a cere rectificarea datelor 
eronate referitoare la aceasta sau ștergerea 
datelor care o privesc, prelucrate în mod 
ilegal, precum și procedurile de exercitare 
a acestor drepturi, inclusiv datele de 
contact ale controlorului și ale autorităților 
naționale de supraveghere menționate la 
articolul 31 alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Obiectivul este de a clarifica că persoana vizată de regulament este informată despre 
„dreptul de acces la datele care o privesc”, în loc de „existența dreptului”. În același mod, 
astfel cum a indicat și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în avizul său, este mai 
clară precizarea conform căreia persoana va fi informată despre „procedurile de exercitare 
a drepturilor”.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care persoana vizată de 
prezentul regulament este un minor, statele 
membre furnizează informațiile într-un 
mod adaptat vârstei acestuia. 

În cazul în care persoana vizată de 
prezentul regulament este un minor, statele 
membre furnizează informațiile într-un 
mod adaptat vârstei acestuia. Statele 
membre țin seama în primul rând de 
interesul superior al copilului atunci când 
pun în aplicare prezentul articol.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază prezentul regulament la Directiva privind standardele minime cu 
privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale 
în care se menționează că atunci când se pune în aplicare prezentul regulament ar trebui să 
se țină seama în primul rând de interesul superior al copilului. Și Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor a subliniat în raportul său de activitate pentru perioada 2008 –
2009 drepturile persoanelor care sunt supuse unor evaluări legate de vârstă.
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EXPUNERE DE MOTIVE

EURODAC a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului privind 
instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării 
eficiente a Convenției de la Dublin1. Comisia a adoptat, în decembrie 20082, o propunere de 
reformare de modificare a Regulamentului EURODAC pentru a asigura un sprijin mai 
eficient aplicării Regulamentului Dublin, abordând în mod corespunzător preocupările legate 
de protecția datelor, precum și ținând seama de evoluțiile survenite în ceea ce privește acquis-
ul în domeniul azilului și progresele tehnice realizate după adoptarea regulamentului, în 2000. 
De asemenea, aceasta a aliniat cadrul de gestionare a sistemelor informatice la cele prevăzute 
de regulamentele privind SIS II și VIS, prevăzând ca sarcinile de gestionare operațională a 
EURODAC să fie preluate de viitoarea Agenție pentru gestionarea operațională a sistemelor 
informatice de mari dimensiuni, în spațiul de libertate, securitate și justiție3.

În mai 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție legislativă4 prin care susținea 
propunerea Comisiei, sub rezerva unei serii de amendamente.

În septembrie 2009, Comisia a adoptat o propunere modificată pentru ca, pe de o parte, 
aceasta să ia în considerare rezoluția Parlamentului European și rezultatele negocierilor din 
Consiliu și, pe de altă parte, să ofere posibilitatea autorităților de aplicare a legii din statele 
membre și Europol de a avea acces la baza de date centrală EURODAC în scopul prevenirii, 
depistării și anchetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave5. Propunerea 
introducea, pe lângă dispozițiile necesare de însoțire, o clauză pasarelă pentru a asigura 
accesul respectiv în scopul aplicării legii și modifica propunerea din decembrie 2008. În 
același timp, Comisia a prezentat propunerea de decizie a Consiliului privind cererea 
autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare cu datele 
EURODAC în scopul aplicării legii6, care a precizat modalitățile acestui acces7.
Parlamentul European nu a adoptat o rezoluție legislativă privind propunerile din 
septembrie 2009. 

                                               
1 JO L 062, 05.03.2002, p. 1.
2 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului 

„Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (CE) 
nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei 
țări terțe sau de către un apatrid], COM(2008)825 final.

3 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției pentru 
gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni, în spațiul de libertate, securitate și 
justiție [COM(2009) 293 final] a fost adoptată la 24 iunie 2009. O propunere modificată a fost adoptată 
la 19 martie 2010: Propunere modificată de Regulament (UE) nr. …/… al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Agenției pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară 
largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție, COM(2010)93.

4 Instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor digitale (versiune reformată), P6_TA 
(2009)0378.
5 Această propunere a fost solicitată de Consiliu în concluziile sale privind accesul la Eurodac al 

autorităților polițienești și al autorităților de aplicare a legii din statele membre, precum și al Europol, 
publicate la 12 și 13 iunie 2007.

6 COM(2009) 344.
7 COM(2010) 555, p.2-3.
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Propunerea de decizie a Consiliului a devenit caducă în urma intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona. Conform Comunicării privind consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs1, o astfel de propunere ar 
trebui să facă obiectul unei retrageri oficiale și să fie înlocuită cu o nouă propunere pentru a se 
ține seama de noul cadru al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Propunerea prezentată de Comisie la 11 octombrie 2010 nu a inclus opțiunea accesului în 
scopul aplicării legii, prezentă în propunerea din septembrie 2009 și a introdus două elemente
suplimentare:
- la articolul 18 alineatul (4), se clarifică necesitatea unei verificări a rezultatelor pozitive 
automate de către un expert în date dactiloscopice
- la articolul 24 alineatul (1), se introduc dispoziții corespunzătoare pentru a permite 
comitetului instituit în temeiul Regulamentului de la Dublin să includă informații referitoare 
la EURODAC în broșura care urmează a fi pregătită în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(3).
La 3 februarie 2011, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a adoptat un vot 
orientativ cu privire la propunerea Comisiei.  

Prin urmare, propunerea actuală vizează retragerea propunerii din 2010 și înlocuirea acesteia 
cu una nouă, în primul rând pentru a ține seama mai bine de rezoluția Parlamentului European 
și de rezultatele negocierilor din cadrul Consiliului,  în al doilea rând, pentru a oferi 
autorităților de aplicare a legii din statele membre și Europol posibilitatea de a accesa baza de 
date centrală a EURODAC în scopul prevenirii, depistării și anchetării infracțiunilor cu 
caracter terorist. Includerea accesului la sistemul EURODAC în scopul aplicării legii era 
necesară pentru găsirea unei soluții echilibrate în ceea ce privește negocierile pachetului 
privind sistemul european comun de azil, astfel încât pachetul respectiv să fie finalizat până la 
sfârșitul anului 2012.  

Rețelele de crimă organizată din țările terțe încearcă să abuzeze de sistemul de azil pentru a 
aduce membri ai unei rețele criminale într-un stat membru al UE ca persoane de contact
pentru activitățile lor infracționale. Odată intrați pe teritoriul unui stat membru al UE,  acești 
membri ai rețelei de crimă organizată solicita azil, cu identități false, pentru a obține un sejur
legitim în UE fără niciun cazier. În plus, informațiile furnizate de către Europol sugerează
traficanții de ființe umane încearcă și ei să abuzeze de sistemul de azil , solicitând azilul și 
declarând o falsă țară de origine. În acest context, raportoarea salută posibilitatea ca 
autoritățile desemnate ale statelor membre și Oficiul European de Poliție (Europol) să solicite 
compararea datelor dactiloscopice – pe baza unui sistem de concordanță/neconcordanță - cu 
cele stocate în baza de date centrală EURODAC în scopul prevenirii, depistării și cercetării 
infracțiunilor cu caracter terorist și a altor infracțiuni grave. Raportorul consideră că 
furnizarea accesul în vederea aplicării legii la EURODAC este un pas important față de ultima 
propunere, capabil să prevină astfel de situații, oferind, totodată,  garanțiile necesare. 

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei. Raportoarea a depus o serie de amendamente care 
pot fi împărțite în două categorii: amendamente de natură tehnică (de exemplu, alinierea la 
dispozițiile Tratatului de la Lisabona, referiri la versiunea reformată a propunerii de 
                                               
1 COM(2009) 665 final/2.
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„Directivă privind standardele minime”, referiri interne) și amendamente vizând clarificarea 
textului (de exemplu, înlocuirea termenului „tehnologie” cu „tehnică” la articolul 4, elemente 
suplimentare în secțiunea referitoare la statistici și clarificări privind dreptul de acces la date). 
Amendamentele suplimentare urmăresc să includă observațiile relevante aduse de Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor.



PE450.875v03-00 22/26 PR\913490RO.doc

RO

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref.: D(2012)46723

Dlui. Juan Fernando López Aguilar 
președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
ASP 11G306
Bruxelles

Subiect: Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea 
amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 
[…/…] de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională 
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 
terțe sau de către un apatrid] și privind cererea autorităților de aplicare a legii 
din statele membre și a Europol de comparare cu datele EURODAC în scopul 
aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de 
instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor 
informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea 
menționată anterior, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în 
Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut: 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu 
implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează 
comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei 
competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la 
acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, 
comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate 



PR\913490RO.doc 23/26 PE450.875v03-00

RO

ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din 
urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa 
privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de 
reformare.”

În urma avizului Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului 
de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările 
raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu 
conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și 
că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu 
respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după discutarea subiectului în cadrul reuniunii sale din 17.09.12, Comisia pentru 
afaceri juridice, cu 17 voturi pentru și nicio abținere1, recomandă comisiei dvs., competentă în 
fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu articolul 87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

                                               
1 Membri titulari prezenți Charalampos Angourakis;Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi Berlinguer; 
Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; Marielle Gallo; Eva 
Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca 
Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia Wikström; Tadeusz Zwiefka. .
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 18 iulie 2012

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere modificată de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale în 
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. […/…] de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 
de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] și privind cererea autorităților de 
aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare cu datele EURODAC în 
scopul aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire 
a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară 
largă în spațiul de libertate, securitate și justiție
COM(2012) 254 final of 30.5.2012 - 2008/0242 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 14 și 20 iunie 2012 în vederea examinării, 
printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

La respectivele reuniuni, o examinare a propunerii de regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului din 11 
decembrie 2000 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor 
digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin și Regulamentul (CE) nr. 
407/2002 al Consiliului din 28 februarie 2002 de stabilire a anumitor norme de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru 
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin a 
condus la stabilirea de comun acord de către grupul de lucru consultativ, după cum urmează:

1) În ceea ce privește expunerea de motive, pentru a fi redactată în deplină conformitate cu 
cerințele relevante prevăzute de Acordul interinstituțional, un astfel de document ar fi trebuit 
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să specifice dispozițiile din documentul anterior care rămân neschimbate în cadrul propunerii, 
după cum se prevede la punctul (6) litera (a) punctul (iii) din respectivul acord.

2) În propunerea de reformare, următoarele părți ar fi trebuit să fi fost identificate prin 
sublinierea de culoare gri utilizată, în general, pentru evidențierea modificărilor de substanță:

- în titlul actului, ultimele cuvinte „și privind cererea autorităților de aplicare a legii din statele 
membre și a Europol de comparare cu datele EURODAC în scopul aplicării legii și de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru 
gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, 
securitate și justiție”;

- la articolul 8 alineatul (1), partea introductivă, la articolul 24, alineatele (1), (5) și (6) și la 
articolul 26, înlocuirea cuvintelor „sistemului central” cu termenul „agenția”;

- la articolul 9 alineatul (3), cuvintele „cu excepția celor transmise în conformitate cu articolul 
10 litera (b)”;

- la articolul 9 alineatul (5), înlocuirea enumerării „articolul 5 alineatul (1)” cu „articolul 8 
literele (a) - (g)”;

- la articolul 17 alineatul (4), eliminarea cuvintelor „și (6)”;

- la articolul 24 alineatul (2), cuvintele „articolul 14 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (2)”;

- la articolul 27 alineatul (3), eliminarea enumerării articolului „12 alineatul (4) litera (a)”;

3) Formularea actuală a considerentelor 13, 14, 20 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 
ar fi trebuit să fie inclusă în textul propunerii de reformare. Textele respective ar fi trebuit să 
fie identificate prin tăiere cu linia dublă și prin sublinierea de culoare gri utilizată, în general, 
pentru evidențierea modificărilor de substanță care constau în propunerea de eliminare a 
textelor existente.

4) La articolul 2 alineatul (1) litera (c) subpunctul (i) trimiterea la „articolul 6” pare să fie 
inexactă și ar trebui înlocuită cu o trimitere corectă.

5) La articolul 2 alineatul (1) litera (c) subpunctul (ii), trimiterea la „articolul 11” ar trebui 
adaptată astfel încât trimiterea să fie la „articolul 14”.

6) La articolul 2 alineatul (1) litera (c) subpunctul (iii), trimiterea la „articolul 14” ar trebui 
adaptată astfel încât trimiterea să fie la „articolul 17”.

7) La articolul 2 litera (e), trimiterea la „articolul 18 alineatul (4)” ar trebui adaptată astfel 
încât trimiterea să fie la „articolul 25 alineatul (4)”.

8) La articolul 8 alineatul (1) litera (a), cuvintele „solicitanții de azil și” care apar înaintea 
cuvântului „persoanele” în actuala formulare a articolului 3 alineatul (3) primul paragraf litera 
(a) din Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 ar fi trebuit să fie prezente și identificate prin tăiere
cu linia dublă.
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9) La articolul 9 alineatul (3), cuvintele „de către unitatea centrală”, care apar între cuvintele 
„se compară” și „cu datele dactiloscopice” în actuala formulare a articolului 4 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 2725/2000, ar fi trebuit să fie prezente și identificate prin tăiere cu 
linia dublă.

10) La articolul 16 alineatul (2), trimiterea la „articolul 28 alineatul (3)” ar trebui adaptată 
astfel încât trimiterea să fie la „articolul 27 alineatul (3)”.

11) La articolul 29 alineatul (13), trimiterea la „alineatul (13)” ar trebui adaptată astfel încât 
trimiterea să fie la „alineatul (11)”.

12) Actuala formulare a articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 ar fi trebuit să fie 
prezentă și identificată prin tăiere cu linia dublă.

13) Partea introductiva a articolului 1 literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 407/2002 ar 
fi trebuit să fie prezentă în textul propunerii de reformare și identificată prin tăiere cu linia 
dublă. De asemenea, litera (c) de la același articol ar fi trebuit să fie prezentă și identificată 
prin tăiere cu linia dublă și sublinierea de culoare gri.

14) Actuala formulare a articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 407/2002 ar fi trebuit să fie 
prezentă în textul propunerii de reformare și identificată prin tăiere cu linia dublă.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu conține nici o modificare de fond în afara celor care au fost 
identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, 
propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale 
acestora.
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