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Amendamentul  364 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

 

Raport A8-0322/2017 

Kinga Gál 

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) 

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD) 

Proiect de rezoluție legislativă 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a. aprobă declarația comună a 

Parlamentului European și a Consiliului 

anexată la prezenta rezoluție; 

Or. en 

Pentru informare, textul declarației comune este următorul: 

„Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului 

Costurile operaționale și de întreținere legate de sistemul de informații al ETIAS, de 

unitatea centrală a ETIAS și de unitățile naționale ale ETIAS vor fi acoperite în întregime 

de veniturile generate de taxe. Prin urmare, taxa ar trebui să fie adaptată în mod 

corespunzător, ținând cont de costuri. Sunt incluse atât costurile suportate în această privință 

de statele membre ale UE, cât și cele suportate de țările asociate spațiului Schengen, în 

conformitate cu dispozițiile Regulamentului ETIAS. Costurile legate de dezvoltarea 

sistemului de informații al ETIAS, de integrarea infrastructurii naționale de frontieră 

existente și conectarea la interfața uniformă națională, precum și costurile legate de 

găzduirea interfeței uniforme naționale și de instituirea unității centrale a ETIAS și unităților 

naționale ale ETIAS, inclusiv cele suportate de statele membre ale UE și țările asociate 

spațiului Schengen, vor fi acoperite de Fondul pentru securitate internă (componenta 

frontiere și vize), respectiv de succesorul/succesorii săi. 

Prin urmare, aceste costuri nu ar trebui să fie luate în considerare la calcularea contribuției 

la ETIAS pe care țările asociate spațiului Schengen o datorează în temeiul acordurilor de 
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asociere relevante și al modalităților specifice de participare a acestor țări în cadrul 

agențiilor. Acest lucru ar trebui să fie luat în considerare, în special în contextul negocierilor 

referitoare la succesorul/succesorii Fondului pentru securitate internă (componenta frontiere 

și vize) și la modalitățile specifice de participare a țărilor asociate spațiului Schengen în 

cadrul următorului fond. 

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte o propunere privind 

modalitățile specifice prevăzute la articolul 95 din acest regulament, imediat după adoptarea 

sa.” 

Justificare 

Această declarație comună trebuie menționată în rezoluția legislativă. 

 

 

 


