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frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a 

condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Domnule Președinte, 

La 18 aprilie 2017, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a informat 

Comisia pentru afaceri juridice că, în cadrul negocierilor interinstituționale aflate în curs 

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 

sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor 

referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec 

frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de 

acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (în continuare „Regulamentul EES”) s-a 

convenit în mod provizoriu eliminarea unuia dintre temeiurile juridice prevăzute în 

propunerea Comisiei menționată mai sus, și anume articolul 88 alineatul (2) litera (a) din 

TFUE. Prin urmare, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de 

procedură, Comisia LIBE a solicitat Comisiei pentru afaceri juridice să verifice temeiul 

juridic al propunerii menționate anterior și, în special, eventuala eliminare a articolului 88 

alineatul (2) litera (a) din TFUE din temeiului juridic. 

 

I - Context 

Propunerea de regulament EES urmărește să stabilească un sistem UE de intrare/ieșire pentru 

combaterea întârzierilor înregistrate cu verificările la frontieră, îmbunătățind în același timp i) 

controalele la frontieră pentru resortisanții țărilor terțe, ii) identificarea sistematică și fiabilă a 

persoanelor care depășesc termenul legal de ședere și iii) securitatea internă și lupta împotriva 

terorismului și a criminalității grave. În domeniul de aplicare al noului sistem de intrare/ieșire 

se încadrează trecerea frontierei de către toți resortisanții țărilor terțe care intră în spațiul 

Schengen pentru o ședere de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de 

zile), atât de către călătorii supuși obligației de a deține viză, cât și de cei exonerați de această 

obligație sau, eventual, de călătorii care intră pe baza unei vize de circuit (de până la un an). 

Sistemul va colecta date și va înregistra fișele de intrare și ieșire cu scopul dublu de a facilita 

trecerea frontierei de către călătorii bona fide și de a identifica mai eficient persoanele care 

depășesc termenul legal de ședere. EES va înregistra, de asemenea, cazurile de refuz al intrării 

resortisanților din țările terțe care se încadrează în domeniul său de aplicare și ar permite 

autorităților de aplicare a legii să efectueze interogări restrânse în baza de date pentru 

identificarea în materie penală și culegerea de informații pentru a preveni criminalitatea gravă 

și terorismul. 

 

II – Articolele pertinente din tratat 

Articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) din TFUE în coroborare cu articolul 87 alineatul (2) 

litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din TFUE din titlul V intitulat „Spațiul de 
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libertate, securitate și justiție” sunt prezentate ca temei juridic al propunerii Comisiei și au 

următorul conținut:  

Articolul 77 

(ex-articolul 62 TCE) 

 

[...] 

2. În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind: 

[…] 

(b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe; 

[…] 

(d) orice măsură necesară pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de administrare a 

frontierelor externe; 

Articolul 87 

(ex-articolul 30 TUE) 

 

[…] 

2. În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri referitoare la: 

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor în domeniu, precum și 

schimbul de informații; 

[…] 

Articolul 88 

(ex-articolul 30 TUE) 

 

[…] 

 

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară, stabilesc structura, funcționarea, domeniul de acțiune și 

atribuțiile Europol. Aceste atribuții pot include: 

(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor, precum și schimbul de 

informații transmise în special de autoritățile statelor membre sau de țări ori autorități terțe; 

 

[…] 

 

III — Jurisprudența CJUE cu privire la alegerea temeiului juridic 

Curtea de Justiție a considerat în mod tradițional problema temeiului juridic adecvat, ca fiind 

o chestiune de o importanță constituțională, care garantează respectarea principiului 
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competențelor atribuite (articolul 5 TUE) și stabilește natura și domeniul de aplicare ale 

competenței Uniunii1. În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, 

„alegerea temeiului juridic pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori 

obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și 

conținutul măsurii”2. Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea 

actului în cauză. În acest context, dorința unei instituții de a participa mai activ la adoptarea 

unei anumite măsuri, împrejurările în care un act a fost adoptat, precum și eforturile depuse în 

alte privințe în sfera de acțiune la care se referă măsura sunt irelevante pentru a identifica 

temeiul juridic corect3.  

Dacă examinarea unui act al Uniunii indică faptul că acesta servește unui scop dublu sau că 

are o componentă dublă și că unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi 

identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar 

indirect(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, mai exact cel necesar în 

vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)4. Cu toate acestea, în cazul 

în care un act are mai multe obiective sau componente simultane, care sunt legate în mod 

indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă, actul în cauză va 

trebui să fie întemeiat pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare5, dacă procedurile 

prevăzute de temeiurile juridice respective nu sunt incompatibile cu dreptul Parlamentului 

European și nu îl subminează6. 

IV - Scopul și conținutul măsurii propuse 

Obiectivul prezentei propuneri, așa cum afirmă Comisia în expunerea sa de motive, este de a 

institui un sistem centralizat de cooperare între statele membre, ceea ce necesită o arhitectură 

și norme de operare comune. De asemenea, propunerea va institui norme cu privire la 

verificările la frontierele externe și accesul la sistem, inclusiv în scopul asigurării respectării 

legii, care să fie uniforme pentru toate statele membre.  

Considerentul 9 al propunerii afirmă că sistemul de intrare/ieșire ar trebui să aibă drept 

obiective îmbunătățirea gestionării frontierelor externe, prevenirea imigrației neregulamentare 

și facilitarea gestionării fluxurilor de migrație. În conformitate cu considerentul 16, în lupta 

împotriva infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, este esențial ca autoritățile de 

asigurare a respectării legii să aibă la dispoziție informațiile cele mai actualizate și, prin 

urmare, datele din EES ar trebui să fie disponibile pentru autoritățile desemnate ale statelor 

membre și pentru Oficiul European de Poliție („Europol”), sub rezerva condițiilor stabilite în 

propunerea de regulament. Considerentul 17 subliniază rolul-cheie al cooperării dintre 

autoritățile statelor membre în domeniul cercetării penale transfrontaliere pentru sprijinirea 

prevenirii, examinării și anchetării infracțiunilor la nivelul întregii Uniuni și evidențiază faptul 

că Europol ar trebui să aibă acces la EES, de asemenea, în cadrul sarcinilor care îi revin și în 

                                                 
1 Avizul 2/00, [2001] Rec. I-9713, punctul 5. 
2 Cauza C-45/86, Comisia/Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-

411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rep., 2009, p. I-7585. 
3 Cauza C-269/97, Comisia/Consiliul, Rep., 2000, p. I-2257, punctul 44. 
4 Cauza C-137/12, Comisia/Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53; Cauza C-490/10, Parlamentul/Consiliul, 

EU:C:2012:525, punctul 45; Cauza C-155/07, Parlamentul/Consiliul, Rep., 2008, p. I -08103, punctul 34; 
5 Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rep., 2003, p. I-08913, punctul 40; Cauza C-178/03 Comisia v 

Parlamentul European și Consiliul [2006] ECR I-107, punctele 43-56. 
6 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, (Dioxidul de titaniu), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25; Cauza C-

268/94, Portugalia/Consiliu [1996] ECR I-6177. 
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conformitate cu dispozițiile Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului [în prezent Regulamentul 

(UE) 2016/794 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a 

Legii (Europol)]1. 

În plus, articolul 1, care specifică obiectul propunerii de regulament, prevede că acesta 

include a) instituirea unui „sistem de intrare/ieșire” pentru soluționarea întârzierilor cu 

verificările la frontieră și îmbunătățirea calității verificărilor la frontieră pentru resortisanții 

țărilor terțe și asigurarea unei identificări sistematice și fiabile a persoanelor care depășesc 

termenul legal de ședere și (b) condițiile în care autoritățile desemnate de asigurare a 

respectării legii ale statelor membre și Oficiul European de Poliție (Europol) pot obține 

accesul la EES pentru consultarea în scopul prevenirii, detectării și anchetării infracțiunilor de 

terorism sau a altor infracțiuni grave.   

În ceea ce privește conținutul, după o serie de definiții la articolul 3, dezvoltarea EES de către 

eu-LISA și o listă a obiectivelor specifice urmărite de EES (articolul 5), caracteristicile 

tehnice ale EES (articolul 6) și aspectele legate de interoperabilitatea cu sistemul central al 

VIS (articolul 7), propunerea stabilește anumite dispoziții privind condițiile de acces la EES 

pentru autoritățile competente desemnate de statele membre. Capitolul II introduce dispoziții 

cu privire la introducerea datelor în EES și utilizarea datelor din EES de către autoritățile de 

frontieră, inclusiv datele cu caracter personal ale titularilor de viză (articolul 14), ale 

resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză (articolul 15), ale 

resortisanților țărilor terțe cărora li s-a refuzat intrarea (articolul 16) și datele care trebuie 

adăugate în cazul retragerii, anulării sau prelungirii unei autorizații de ședere (articolul 17). 

Capitolul III din propunere se concentrează pe introducerea de date și utilizarea EES de către 

alte autorități, precum autoritățile responsabile în domeniul vizelor pentru a examina și a 

decide cu privire la cererile de viză (articolul 22), de către autoritățile competente în scopul 

examinării cererilor de acces la programele naționale de facilitare a trecerii frontierei 

(articolul 23), de către autoritățile competente pentru a verifica în interiorul teritoriului 

statelor membre identitatea resortisanților țărilor terțe, precum și condițiile de intrare sau de 

ședere pe teritoriul statului membru (articolul 24). Capitolul IV este dedicat procedurii și 

condițiilor de acces la EES al autorităților desemnate de asigurare a respectării legii ale 

statelor membre (articolele 26, 28 și 29) și al autorității desemnate a Europol (articolele 27 și 

30). 

Capitolele V-VII pun accentul pe gestionarea datelor în EES, cum ar fi perioadele de păstrare 

a datelor, prelucrarea datelor, comunicarea datelor către țări terțe, securitatea datelor, 

furnizarea de informații cu privire la dosare individuale, dreptul de acces, de modificare și de 

ștergere a datelor stocate în sistem și măsurile corective însoțitoare, drepturile de 

supraveghere ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor și protecția datelor cu caracter 

personal în scopul asigurării respectării legii. În cele din urmă, capitolul VIII prevede 

modificările necesare ale altor instrumente existente ale Uniunii, în timp ce capitolul IX 

introduce o serie de dispoziții finale privind costurile, utilizarea datelor în scopul întocmirii de 

rapoarte și statistici, formarea, precum și monitorizarea și evaluarea dezvoltării EES. 

V - Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat 

Comisia a propus ca temei juridic pertinent pentru stabilirea EES articolul 77 alineatul (2) 

                                                 
1 JO L 135, 24.5.2016, p. 53, a se vedea articolul 17 alineatul (3). 
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literele (b) și (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articolul 77 alineatul (2) 

literele (b) și (d) din TFUE prevede posibilitatea ca Parlamentul European și Consiliul să 

adopte măsurile privind controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor 

externe și pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de administrare a frontierelor 

externe. Articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) a fost considerat temeiul juridic adecvat 

pentru aducerea de precizări suplimentare cu privire la măsurile referitoare la trecerea 

frontierelor externe ale statelor membre și pentru elaborarea unor standarde și proceduri pe 

care statele membre să le respecte atunci când efectuează verificări asupra persoanelor la 

frontierele externe. 

În plus, propunerea revizuită se întemeiază pe articolul 87 alineatul (2) litera (a) care intră sub 

incidența capitolului 5 privind cooperarea polițienească și prevede că Parlamentul European și 

Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri 

referitoare la, printre altele, colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor în 

domeniu, precum și schimbul de informații în contextul cooperării polițienești care implică 

toate autoritățile competente din statele membre. Articolul 87 alineatul (2) litera (a) a fost 

considerat temeiul juridic adecvat pentru a permite accesul autorităților naționale de asigurare 

a respectării legii la sistemul de intrare/ieșire. 

În cele din urmă, articolul 88 alineatul (2) litera (a) din TFUE privind adoptarea 

regulamentelor de către Parlament European și Consiliu, în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, pentru a stabili, printre altele, atribuțiile Europol, inclusiv în ceea ce 

privește colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor, precum și schimbul de 

informații transmise în special de autoritățile statelor membre sau de țări ori autorități terțe a 

fost considerat adecvat pentru a permite accesul Europol la sistemul de intrare/ieșire în 

condiții stricte. 

Cu toate acestea, având în vedere scopul și conținutul propunerii, care urmărește să 

stabilească norme uniforme în toate statele membre cu privire la controalele la frontierele 

externe și accesul la sistemul de intrare/ieșire în scopul asigurării aplicării legii de către 

autoritățile competente ale statelor membre și de către Europol, se pare că propunerea 

urmărește un dublu obiectiv, și anume gestionarea frontierelor externe și accesul autorităților 

de asigurare a aplicării legii la EES în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor 

de terorism și a altor infracțiuni grave. Accesul acordat Europol pentru a consulta baza de date 

EES se încadrează în acest din urmă obiectiv general de a contribui la prevenirea, depistarea 

și cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. În consecință, acesta nu 

constituie un obiectiv distinct al propunerii privind EES1. În plus, regulamentul propus nu 

stabilește noi atribuții și nu urmărește să modifice sarcinile existente ale Europol cu privire la 

colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor, precum și schimbul de informații, 

în conformitate cu articolul 88 alineatul (2) litera (a) din TFUE și articolul 17 alineatul (3) din 

Regulament privind Europol, care prevăd deja accesul Europol la datele provenite din 

sistemele de informații ale Uniunii și că accesul la aceste informații și utilizarea lor ar trebui 

să fie reglementate de instrumentele aplicabile ale Uniunii2. În cele din urmă, cu excepția 

articolelor 27 și 30 din propunerea de regulament, în care sunt introduse norme specifice în 

ceea ce privește Europol, în celelalte situații trimiteri la Europol sunt efectuate numai 

                                                 
1 A se vedea SJ-0335/16, p. 5. 
2 JO L135, 24.5.2016, p.53. 
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împreună cu cele referitoare la autoritățile naționale de asigurare a aplicării legii1. 

VI – Concluzii și recomandări 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât i) dispozițiile din propunerea privind EES legate de 

Europol se încadrează în obiectivul general de a contribui la prevenirea, depistarea și 

cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, întrucât II) din punctul de 

vedere al conținutului, acestea sunt considerate ca fiind accesorii în raport cu cele două 

componente principale, și iii) se aliniază la legislația în vigoare aplicabilă Europol, nefiind 

modificate nici mandatul, nici competențele Europol, articolului 88 alineatul (2) litera (a) nu 

ar trebui menționat neapărat în temeiul juridic al propunerii EES. 

În cadrul reuniunii sale din 12 iunie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, în 

consecință, cu 12 de voturi pentru, 11 împotrivă și 2 abțineri2, să recomande Comisiei pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne eliminarea articolului 88 alineatul (2) litera (a) din 

temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire 

și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care 

trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de 

acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011. 

 

Cu stimă, 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

                                                 
1 A se vedea, de exemplu, articolul 38 alineatul (4) și articolul 44 alineatul (1) din propunerea EES. 
2 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vicepreședintă), Jean-Marie Cavada (vicepreședinte), Laura Ferrara (vicepreședintă), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka [pentru 

Tadeusz Zwiefka, în conformitate cu articolul  200 alineatul (2)], Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná 

[pentru Jiři Maštálka, în conformitate cu articolul  200 alineatul (2)], Merja Kyllönen [pentru Kostas 

Chrysogonos, în conformitate cu articolul  200 alineatul (2)], Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati [pentru Rosa Estaràs Ferragut, în conformitate cu articolul  200 

alineatul (2)], Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein [pentru Evelyn Regner, în conformitate cu articolul 

 200 alineatul (2)], József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 


