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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

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, 
(UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 și (UE) 2019/1896 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale 
Consiliului, în scopul reformării Sistemului de informații privind vizele
(05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05950/1/2021 – C9-0198/2021),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 
20181,

– având în vedere poziția sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0302),

_ având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere decizia Conferinței președinților din 25 septembrie 2020 de a autoriza 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să împartă procedura legislativă 
și să continue procedura pe această bază,

– având în vedere articolele 67 și 40 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (A9-0207/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 

1 JO C 440, 6.12.2018, p. 154.
2 JO C 23, 21.1.2021, p. 286.
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funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

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

La 16 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere de actualizare a VIS. Comisia LIBE și-a 
adoptat proiectul de raport la 4 februarie 2019, iar la 13 martie 2019 Parlamentul European a 
adoptat poziția sa în primă lectură. 

Negocierile interinstituționale au început cu Parlamentul proaspăt ales în septembrie 2019, în 
vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură. În cursul acestor negocieri, cei doi 
colegiuitori au convenit, de asemenea, să abordeze și modificările aduse altor sisteme de 
informații, rezultate din noua funcționare a VIS (așa-numitele „modificări subsecvente”), ceea 
ce a dus la împărțirea actelor legislative. Acestea au fost finalizate cu succes la 8 decembrie 
2020. La 27 ianuarie 2021, Comisia LIBE a votat și a aprobat textul convenit în cadrul 
negocierilor interinstituționale.

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului adoptată la 27 mai 2021 reflectă 
întru totul acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale purtate la 
începutul celei de a doua lecturi, raportorul recomandă ca textul să fie aprobat de către 
Parlamentul European fără modificări, astfel încât regulamentul să poată fi adoptat rapid și să 
intre în vigoare cât mai curând posibil.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Domnului Juan Fernando López Aguilar
Președinte
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
BRUXELLES

Subiect: Aviz privind temeiul juridic al propunerii de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Sistemului de informații privind vizele 
(COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

Domnule Președinte,

Prin scrisoarea din 1 februarie 20211 ați solicitat Comisiei pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 40 din Regulamentul de procedură, să examineze pertinența 
temeiului juridic al propunerii legislative de modificare a Sistemului de informații privind 
vizele (2018/0152A (COD)), sugerat în cursul negocierilor interinstituționale.

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 18 martie 
2021.

I - Context

Sistemul de informații privind vizele (VIS) este soluția tehnologică pentru schimbul de date 
privind vizele între statele membre. Acesta facilitează procedura de eliberare a vizelor de 
scurtă ședere și ajută autoritățile competente în materie de vize, frontiere, azil și migrație să 
verifice rapid și eficient informațiile necesare cu privire la resortisanții țărilor terțe care au 
nevoie de viză pentru a călători în UE. Sistemul realizează compararea datelor biometrice, în 
principal a amprentelor digitale, în scopul identificării și verificării. VIS a fost instituit prin 
Decizia 2004/512/CE a Consiliului2. Scopul, funcționalitățile și responsabilitățile sale sunt 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 767/20083.

La 16 mai 2018, Comisia a adoptat o propunere legislativă de modificare a Regulamentului 
VIS și a altor acte legislative ale UE4. Propunerea Comisiei are ca temei juridic articolul 16 
alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e), articolul 78 alineatul (2) 

1 D 300633
2 Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (VIS) 
(JO L 213, 15.6.2004, p. 5).
3 Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul 
de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere 
(Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, p. 60).
4 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 
2016/399, a Regulamentului 2018/XX [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și 
de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului.
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literele (d), (e) și (g), articolul 79 alineatul (2) literele (c) și (d), articolul 87 alineatul (2) 
litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din TFUE.

În cursul negocierilor interinstituționale, Consiliul a sugerat modificarea temeiului juridic 
propus inițial de Comisie, pentru a reflecta mai bine rezultatul negocierilor, aducându-l astfel 
la două elemente, și anume articolul 77 alineatul (2) litera (a) literele (b), (d) și (e) și 
articolul 87 alineatul (2) litera (a) din TFUE. Textul convenit provizoriu de colegislatori se 
bazează pe aceste articole. 

II – Articolele pertinente din tratat

Dispozițiile pertinente din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene au următorul 
conținut:

Articolul 16
(fostul articol 286 din TCE)

[...]

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, stabilesc normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii, precum și de către statele membre în exercitarea activităților care fac parte din 
domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, precum și normele privind libera circulație a 
acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorități 
independente.

[...]

CAPITOLUL 2
POLITICI PRIVIND CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ȘI 

IMIGRAREA

Articolul 77
(fostul articol 62 din TCE)

(1) Uniunea dezvoltă o politică care urmărește:

(a) să asigure absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne,
indiferent de cetățenie;

(b) să asigure controlul persoanelor și supravegherea eficace la trecerea frontierelor 
externe;

(c) să introducă treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind:
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(a) politica comună a vizelor și a altor permise de ședere de scurtă durată;

(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;

(e) absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetățenie, la trecerea
frontierelor interne.

[...]

Articolul 78
(fostul articol 63 punctele 1 și 2 și fostul articol 64 alineatul (2) din TCE)

(1) Uniunea dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al protecției subsidiare 
și al protecției temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunzător oricărui resortisant 
dintr-o țară terță care are nevoie de protecție internațională și de a asigura respectarea 
principiului nereturnării. Această politică trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la 
Geneva din 28 iulie 1951 și cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, 
precum și cu alte tratate din domeniu.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile referitoare la un sistem european comun 
de azil, care cuprinde:

[...]

(d) proceduri comune de acordare și de retragere a regimului unitar de azil sau de protecție 
subsidiară;

(e) criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei 
cereri de azil sau de protecție subsidiară;

[...]

(g) parteneriatul și cooperarea cu țările terțe pentru gestionarea fluxurilor de persoane care 
solicită drept de azil, protecție subsidiară sau temporară.

[...]

Articolul 79
(fostul articol 63 punctele 3 și 4 din TCE)

(1) Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate 
etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea 
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imigrării ilegale și a traficului de persoane și combaterea susținută a acestora.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în următoarele domenii:

[...]

(c) imigrarea clandestină și șederea ilegală, inclusiv expulzarea și repatrierea persoanelor 
aflate în situație de ședere ilegală;

(d) combaterea traficului de persoane, în special de femei și copii.

[...]

CAPITOLUL 5
COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ

Articolul 87
(fostul articol 30 din TUE)

(1) Uniunea instituie o cooperare polițienească care implică toate autoritățile competente din 
statele membre, inclusiv serviciile de poliție, serviciile vamale și alte servicii specializate de 
aplicare a legii, în domeniul prevenirii sau al depistării și al cercetării infracțiunilor.

(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

(fostul articol 30 din TUE)

(1) Europol are misiunea de a susține și consolida acțiunea autorităților polițienești și a altor 
servicii de aplicare a legii din statele membre, precum și cooperarea acestora pentru 
prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state 
membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun 
care face obiectul unei politici a Uniunii.

(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;

[...]
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III – Jurisprudența CJUE legată de alegerea temeiului juridic

Curtea de Justiție a consideră de obicei chestiunea temeiului juridic adecvat ca având o 
importanță constituțională, întrucât garantează respectarea principiului competențelor atribuite 
(articolul 5 din TUE) și stabilește natura și sfera de aplicare ale competenței Uniunii5. 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”6. 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 corect7. 

Dacă, după analizarea unei măsuri, se dovedește că aceasta urmărește o dublă finalitate sau că 
are două componente și dacă una dintre aceste finalități sau componente poate fi identificată 
ca fiind principală ori preponderentă, iar cealaltă nu este decât accesorie, măsura trebuie să 
aibă un temei juridic unic, și anume temeiul impus de finalitatea sau de componenta 
principală ori preponderentă8. În mod excepțional, dacă un act are mai multe obiective sau 
componente simultane, indisolubil legate între ele, fără ca vreunul să fie secundar sau indirect 
în raport cu celelalte, actul respectiv trebuie să se fondeze pe diferitele temeiuri juridice 
corespunzătoare9. Acest lucru este însă posibil numai dacă procedurile prevăzute pentru 
temeiurile juridice respective nu sunt incompatibile între ele și nu subminează dreptul 
Parlamentului European10. În plus, măsura aleasă trebuie să respecte tipul prevăzut de act 
legislativ dacă este specificat în tratat.

IV - Scopul și conținutul măsurii propuse

Considerentul 2 din propunere precizează următoarele: „Obiectivele generale ale VIS sunt 
îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în domeniul vizelor, a cooperării 
consulare și a consultărilor care au loc între autoritățile centrale responsabile în domeniul 
vizelor prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză 
și la deciziile referitoare la acestea, pentru: a simplifica procedura de solicitare a vizelor; a 
preveni fenomenul de „visa shopping” (introducerea de cereri multiple de viză); a facilita 
combaterea fraudelor de identitate; a facilita verificările efectuate la punctele de trecere a 
frontierelor externe și pe teritoriul statelor membre; a ajuta la identificarea tuturor 
persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau 
rezidență pe teritoriul statelor membre; a facilita punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a contribui la prevenirea 

5 Avizul 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punctul 5.
6 Hotărârea din cauza Comisia v Parlamentul și Consiliul, C-411/06, EU:C:2009:518, punctul 45 și jurisprudența 
citată. A se vedea și Parlamentul v Consiliul, C-130/10, EU:C:2012:472, punctul 42 și jurisprudența citată.
7 Hotărârea din cauza Comisia v Consiliul, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, punctul 44.
8 Hotărârile din cauzele Comisia v Consiliul, C-137/12, EU:C:2013:675, punctul 53; Comisia v Parlamentul și 
Consiliul, C-411/06, EU:C:2009:518, punctul 46 și jurisprudența citată; Parlamentul v Consiliul, C-490/10, 
EU:C:2012:525, punctul 45; Parlamentul v Consiliul, C-155/07, EU:C:2008:605, punctul 34.
9 Cauza C-211/01, Comisia v Consiliul, ECLI:EU:C:2003:452, punctul 40; Cauza C-178/03, Comisia v 
Parlamentul European și Consiliul, ECLI:EU:C:2006:4, punctele 43--56.
10 Cauza C-300/89, Comisia v Consiliul, („Dioxidul de titaniu”), ECLI:EU:C:1991:244, punctele 17--25; Cauza 
C-268/94, Portugalia v Consiliul, ECLI:EU:C:1996:461.
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amenințărilor la adresa siguranței interne a statelor membre.” 

În expunerea de motive, Comisia stabilește o listă de obiective ale propunerii, începând cu 
obiectivele specifice, și anume: „(1) a simplifica procedura de solicitare a vizelor; (2) 
facilitarea și consolidarea verificărilor la punctele de trecere a frontierelor externe și pe 
teritoriul statelor membre; (3) consolidarea securității interne a spațiului Schengen prin 
facilitarea schimbului de informații între statele membre privind resortisanții țărilor terțe 
care dețin vize de lungă ședere și permise de ședere.”

Comisia face o distincție între cele trei obiective menționate mai sus și alte obiective, 
considerate „obiective auxiliare”: „(4) facilitarea controalelor de identitate efectuate asupra 
resortisanților țărilor terțe, pe teritoriul unui stat membru, de către autoritățile cu 
responsabilități în materie de migrație, și asigurare a respectării legii; (5) facilitarea 
identificării persoanelor dispărute; (6) acordarea de asistență în procesul de identificare sau 
returnare a tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de 
intrare, ședere sau rezidență pe teritoriul statelor membre; (7) sprijinirea accesului 
autorităților de asigurare a respectării legii la datele solicitanților și titularilor de viză de 
scurtă ședere (care este deja posibil în temeiul normelor actuale) și extinderea acestui acces 
la titularii de vize de lungă ședere și de permise de ședere, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru prevenirea, investigarea, detectarea sau urmărirea penală a infracțiunilor 
grave și de terorism, asigurându-se, în același timp, standarde ridicate de protecție a datelor 
și a vieții private; (8) colectarea de statistici pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe 
date concrete în domeniul migrației la nivelul Uniunii Europene”.

Propunerea modifică și abrogă o serie de acte, a căror listă a fost modificată în cursul 
negocierilor interinstituționale. Propunerea Comisiei vizează modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 767/2008 (care stabilește scopul, funcționalitățile și responsabilitățile VIS), a 
Regulamentului (CE) nr. 810/2009 („Codul vizelor”, care stabilește normele privind 
înregistrarea elementelor biometrice de identificare în VIS11), a Regulamentului (UE) 
2017/2226 (care instituie Sistemul de intrare/ieșire (EES)), a Regulamentului (UE) 2016/399 
(„Codul frontierelor Schengen”), a viitorului „ Regulament privind interoperabilitatea”12 și a 
Deciziei 2004/512/CE (care instituie VIS). De asemenea, urmărește să abroge Decizia 
2008/633/JAI a Consiliului, care stabilește condițiile în care autoritățile desemnate ale statelor 
membre și Europol pot avea acces la VIS în scopul prevenirii, depistării și cercetării 
infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave. În urma negocierilor interinstituționale, 
textul convenit provizoriu modifică, de asemenea, Regulamentul (UE) 2018/1240, 
Regulamentul (UE) 2018/1860, Regulamentul (UE) 2018/1861 și Regulamentul (UE) 
2019/1896 și abrogă Decizia 2004/512/CE a Consiliului.

În ceea ce privește conținutul său principal, propunerea introduce dispoziții care îmbunătățesc 
sistemele informatice, arhitectura datelor și schimbul de informații, precum și 
interoperabilitatea VIS cu alte sisteme ale UE. Propunerea actualizează alte componente 

11 Între timp, Codul vizelor a fost revizuit: Regulamentul (UE) 2019/1155 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod 
comunitar de vize (Codul de vize), JO L 188, 12.7.2019, p. 25-54. 
12 COM (2017)793, adoptat de atunci: Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în 
domeniul frontierelor și al vizelor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale Parlamentului European și ale Consiliului și 
a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului, JO L 135, 22.5.2019, p. 27-84. 
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tehnice ale VIS, inclusiv colectarea elementelor biometrice de identificare. Propunerea 
stabilește procedurile pentru schimbul de informații între statele membre cu privire la vizele 
de lungă ședere și permisele de ședere. Conținutul Deciziei 2008/633/JHA a Consiliului, care 
stabilește accesul autorităților de aplicare a legii din statele membre și al Europol la VIS, este 
integrat în regulamentul propus. 

V - Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat

Comisia LIBE a solicitat examinarea caracterului adecvat al temeiurilor juridice pe care se 
bazează textul convenit provizoriu între colegislatori, și anume articolul 77 alineatul (2) 
litera (a) literele (b), (d) și (e) și articolul 87 alineatul (2) litera (a). 

În temeiul articolului 77 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e) din TFUE, Parlamentul și 
Consiliul pot adopta măsuri privind: (a) politica comună a vizelor și a altor permise de ședere 
de scurtă durată; (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; și (e) absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetățenie, 
la trecerea frontierelor interne.

Având în vedere cele trei obiective specifice și conținutul principal al propunerii, articolul 77 
alineatul (2) litera (a) literele (b), (d) și (e) din TFUE - care conferă Uniunii competența de a 
adopta acte legislative privind vizele, controalele la frontiere, managementul frontierelor 
externe și absența controalelor la frontierele interne - pare a fi temeiul juridic adecvat al 
propunerii.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că Comisia consideră că articolul 77 alineatul (2) 
literele (a), (b), (d) și (e) din TFUE este principalul temei juridic al propunerii13.

În conformitate cu jurisprudența Curții, dacă o măsură are o dublă finalitate sau are două 
componente, atunci când una dintre componente este predominantă, iar cealaltă este 
accesorie, actul trebuie să aibă un temei juridic unic. Având în vedere scopul principal și 
conținutul propunerii, celelalte dispoziții au fost indicate în mod corect ca fiind accesorii. 

Cu toate acestea, având în vedere faptul că Decizia 2008/633/JHA a Consiliului, care 
reglementează accesul autorităților naționale de aplicare a legii și al Europol la VIS, este 
abrogată, iar conținutul său este integrat în Regulamentul VIS ca un nou capitol IIIb, 
„Procedura și condițiile de acces la VIS în scopul asigurării respectării legii”, includerea 
articolului 87 alineatul (2) litera (a) din TFUE, privind cooperarea polițienească care implică 
toate autoritățile competente ale statelor membre, ca temei juridic suplimentar pare a fi 
justificată. 

VI - Concluzie și recomandare

La reuniunea sa din 18 martie 2021, Comisia pentru afaceri juridice a decis în consecință, cu 
20 voturi pentru, niciunul împotrivă și 3 abțineris14, să recomande Comisiei pentru libertăți 

13 Expunerea de motive, p. 11. 
14 La votul final au fost prezenți: Adrián Vázquez Lázara (președinte), Marion Walsmann (vicepreședintă), Ibán 
García Del Blanco (vicepreședinte), Raffaele Stancanelli (vicepreședinte), Axel Voss (raportor pentru aviz), 
Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Ilhan Kyuchyuk, Gilles Lebreton, 
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civile, justiție și afaceri interne, ca temei juridic adecvat pentru regulamentul propus, articolul 
77 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e) din TFUE și articolul 87 alineatul (2) litera (a) din 
TFUE. 

Cu deosebită considerație,

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Jérôme Rivière, Franco Roberti, Marcos 
Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters și 
Javier Zarzalejos.
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