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Amendamentul 145
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 146
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 147
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

AEPD, Grupul de lucru „Articolul 29”, FRA, studiul efectuat pentru Parlamentul European și 
Comitetul Meijers au subliniat toate faptul că există o lipsă de dovezi pentru necesitatea și 
proporționalitatea unei astfel de măsuri de anvergură. Este incertă valoarea adăugată în 
comparație cu mecanismele existente sau convenite, precum SIS, VIS, baza de date Europol, 



PE609.321v02-00 4/172 AM\1135863RO.docx

RO

EES, PNR și API. De asemenea, ETIAS ar constitui o viză mascată pentru cetățenii din țările 
exonerate de obligativitatea vizelor.

Amendamentul 148
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 4 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date,

Or. fr

Amendamentul 149
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 4 b (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere 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 
și, în special, articolul 28 alineatul (2), 
articolul 41 alineatul (2) și articolul 46 
litera (d),

Or. fr

Amendamentul 150
Marie-Christine Vergiat
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Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere avizul Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor 
privind cel de-al doilea pachet UE cu 
privire la frontierele inteligente (avizul 
06/2016),

Or. fr

Amendamentul 151
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 b (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere avizul Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor 
referitor la propunerea de înființare a 
unui Sistem european de informații și de 
autorizare privind călătoriile (ETIAS) 
(avizul 3/2017)

Or. fr

Amendamentul 152
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 c (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere scrisoarea din 10 
aprilie 2017 a Grupului de lucru 
„articolul 29” pentru protecția datelor, 
precum și apendicele la aceasta,

Or. fr
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Amendamentul 153
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 d (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere avizul Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale referitor 
la impactul propunerii de regulament de 
instituire a Sistemului european de 
informații și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS) asupra drepturilor 
fundamentale (FRA avizul 2/2017),

Or. fr

Amendamentul 154
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 e (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere ancheta în cadrul 
proiectului-pilot eu-LISA privind 
frontierele inteligente a Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene,

Or. fr

Amendamentul 155
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 f (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene din 7 
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decembrie 2000 (denumită în continuare 
„Carta”), proclamată la 12 decembrie 
2007 la Strasbourg și intrată în vigoare 
odată cu Tratatul de la Lisabona în 
decembrie 2009,

Or. fr

Amendamentul 156
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 g (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Declarația 
universală a drepturilor omului adoptată 
de Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite în 1948,

Or. fr

Amendamentul 157
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 h (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Națiunilor Unite privind statutul 
refugiaților (Convenția de la Geneva) din 
1951 și Protocolul la aceasta din 31 
ianuarie 1967,

Or. fr

Amendamentul 158
Marie-Christine Vergiat

Proiect de rezoluție legislativă
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Referirea 5 i (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere lipsa unei evaluări 
a impactului, în special asupra drepturilor 
fundamentale, a dreptului la viață privată 
și a protecției datelor, în conformitate cu 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare sau cu 
Orientările privind o mai bună legiferare 
ale Comisiei Europene,

Or. fr

Amendamentul 159
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d), 
articolul 87 alineatul (2) litera (a) și 
articolul 88 alineatul (2) litera (a),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b) și 
(d), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și 
articolul 88 alineatul (2) litera (a),

Or. en

Amendamentul 160
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 
2016, intitulată „Sisteme de informații mai 
puternice și mai inteligente în materie de 
frontiere și securitate”20 , a subliniat 
necesitatea ca UE să își consolideze și să 
își îmbunătățească sistemele informatice, 
arhitectura de date și schimbul de
informații în domeniul gestionării 

(1) Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 
2016, intitulată „Sisteme de informații mai 
puternice și mai inteligente în materie de 
frontiere și securitate”20 , a subliniat 
necesitatea ca UE să își consolideze și să 
își îmbunătățească sistemele informatice, 
arhitectura de date și schimbul de 
informații în domeniul gestionării 
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frontierelor, al asigurării respectării legii și 
al combaterii terorismului. Comunicarea 
subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
interoperabilitatea sistemelor de informații. 
Este important de menționat faptul că 
aceasta stabilește opțiuni posibile pentru 
valorificarea la maximum a avantajelor 
oferite de sistemele de informații existente 
și, dacă este necesar, pentru dezvoltarea 
unor sisteme de informații noi și 
complementare, menite să remedieze 
lacunele în materie de informații care încă 
există.

frontierelor, al asigurării respectării legii și 
al combaterii terorismului, prin 
implementarea unor politici coerente de 
securitate cibernetică, care să asigure o
mai bună exploatare și protejare a tuturor 
datelor și informațiilor. Comunicarea 
subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
interoperabilitatea sistemelor de informații. 
Este important de menționat faptul că 
aceasta stabilește opțiuni posibile pentru 
valorificarea la maximum a avantajelor 
oferite de sistemele de informații existente 
și, dacă este necesar, pentru dezvoltarea 
unor sisteme de informații noi și 
complementare, menite să remedieze 
lacunele în materie de informații care încă 
există.

_________________ _________________

20 COM(2016) 205 final. 20 COM(2016) 205 final.

Or. ro

Amendamentul 161
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 6 
aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe, existând astfel riscuri 
majore din punct de vedere al securității și 
de aceea se impune o verificare prealabilă 
cu scopul identificării posibilelor 
amenințări. Comunicarea din 6 aprilie 
2016 a anunțat lansarea de către Comisie a 
unui studiu referitor la fezabilitatea 
instituirii unui sistem european de 
informații și de autorizare privind 
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să se deplaseze în spațiul Schengen și dacă 
o astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
neregulamentară.

călătoriile (ETIAS). Acest sistem automat 
ar determina eligibilitatea resortisanților 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză înainte ca aceștia să se 
deplaseze în spațiul Schengen și dacă o 
astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
neregulamentară.

Or. ro

Amendamentul 162
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 6 
aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia
să se deplaseze în spațiul Schengen și dacă 
o astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
neregulamentară.

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 6 
aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze în spațiul Schengen, cu 
respectarea deplină a dreptului 
internațional, a drepturilor fundamentale 
și, în special, a dreptului la reîntregirea 
familiei și indiferent de motivele și 
condițiile deplasării lor în spațiul 
Schengen.

Or. fr
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Amendamentul 163
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 
6 aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze în spațiul Schengen și dacă 
o astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
neregulamentară.

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 
6 aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze în spațiul Schengen.

Or. en

Amendamentul 164
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 6 

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 6 
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aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze în spațiul Schengen și dacă 
o astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
neregulamentară.

aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze în spațiul Schengen și dacă 
o astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate, de migrație 
neregulamentară sau de sănătate publică.

Or. fr

Amendamentul 165
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 
6 aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze în spațiul Schengen și dacă 
o astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
neregulamentară.

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 
6 aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze în spațiul Schengen și dacă 
o astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
ilegală.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/1624 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ȘI AL CONSILIULUI din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă 
la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al 
Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului.

Amendamentul 166
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 
6 aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze în spațiul Schengen și dacă 
o astfel de deplasare prezintă un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
neregulamentară.

(2) Comunicarea din 6 aprilie 2016 a 
identificat, într-adevăr, o serie de lacune în 
materie de informații. Printre acestea se 
numără și faptul că autoritățile de frontieră 
de la frontierele Schengen externe nu dețin 
informații privind călătorii exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe. Comunicarea din 
6 aprilie 2016 a anunțat lansarea de către 
Comisie a unui studiu referitor la 
fezabilitatea instituirii unui sistem 
european de informații și de autorizare 
privind călătoriile (ETIAS). Acest sistem 
automat ar determina eligibilitatea 
resortisanților țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză înainte ca aceștia 
să se deplaseze pe teritoriul statelor 
membre și dacă o astfel de deplasare 
prezintă un risc în materie de securitate.

Or. en

Justificare

Exprimarea utilizată în prezentul considerent, „spațiul Schengen”, este contradictorie 
formulării de la articolul 1 alineatul (1), „teritoriul statelor membre”. Formularea a fost 
modificată pentru a evita confuzia privind domeniul de aplicare în rândul statelor membre 
ale UE și din motive de coerență.
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Amendamentul 167
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea din 14 septembrie 
2016, intitulată „Creșterea nivelului de 
securitate într-o lume a mobilității: 
îmbunătățirea schimbului de informații în 
cadrul combaterii terorismului și 
consolidarea frontierelor externe”21 , 
confirmă prioritatea acordată securizării 
frontierelor externe și prezintă inițiative 
concrete pentru a accelera și a extinde 
răspunsul UE în continuarea eforturilor de 
consolidare a gestionării frontierelor 
externe.

(3) Comunicarea din 14 septembrie 
2016, intitulată „Creșterea nivelului de 
securitate într-o lume a mobilității: 
îmbunătățirea schimbului de informații în 
cadrul combaterii terorismului și 
consolidarea frontierelor externe”21 , 
confirmă prioritatea acordată securizării 
frontierelor externe și prezintă inițiative 
concrete pentru a accelera și a extinde 
răspunsul UE în continuarea eforturilor de 
consolidare a gestionării frontierelor 
externe, pentru o mai bună funcționare a 
liberei circulații în interiorul Uniunii, în 
condiții de maximă siguranță .

_________________ _________________

21 COM(2016) 602 final. 21 COM(2016) 602 final.

Or. ro

Amendamentul 168
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se precizeze 
obiectivele Sistemului european de 
informații și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS), să se definească 
arhitectura tehnică a acestuia, să se instituie 
unitatea centrală a ETIAS, unitățile 
naționale ale ETIAS și Comitetul de 
verificare al ETIAS, să se stabilească 
normele privind operarea și utilizarea 
datelor care trebuie introduse în sistem de 
către solicitant, să se stabilească norme 

(4) Este necesar să se precizeze 
obiectivele Sistemului european de 
informații și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS), să se definească 
arhitectura tehnică a acestuia, să se instituie 
unitatea centrală a ETIAS, unitățile 
naționale ale ETIAS și Comitetul de 
verificare al ETIAS, să se stabilească 
normele privind operarea și utilizarea 
datelor care trebuie introduse în sistem de 
către solicitant, să se stabilească norme 
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privind eliberarea sau refuzul autorizațiilor 
de călătorie, să se stabilească scopurile în 
care vor fi prelucrate datele, să se identifice 
autoritățile autorizate să aibă acces la date 
și să se asigure protecția datelor cu caracter 
personal.

privind eliberarea sau refuzul autorizațiilor 
de călătorie, să se stabilească scopurile în 
care vor fi prelucrate datele, să se identifice 
autoritățile autorizate să aibă acces la date 
și autoritățile naționale și europene 
responsabile să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să controleze 
funcționarea sistemului, la nivel național 
și european.

Or. fr

Amendamentul 169
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se precizeze 
obiectivele Sistemului european de 
informații și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS), să se definească 
arhitectura tehnică a acestuia, să se instituie 
unitatea centrală a ETIAS, unitățile 
naționale ale ETIAS și Comitetul de 
verificare al ETIAS, să se stabilească 
normele privind operarea și utilizarea 
datelor care trebuie introduse în sistem de 
către solicitant, să se stabilească norme 
privind eliberarea sau refuzul autorizațiilor 
de călătorie, să se stabilească scopurile în 
care vor fi prelucrate datele, să se identifice 
autoritățile autorizate să aibă acces la date 
și să se asigure protecția datelor cu caracter 
personal.

(4) Este necesar să se precizeze și să se 
facă informări cu privire la obiectivele 
Sistemului european de informații și de 
autorizare privind călătoriile (ETIAS), să 
se definească arhitectura tehnică a acestuia, 
să se instituie unitatea centrală a ETIAS, 
unitățile naționale ale ETIAS și Comitetul 
de verificare al ETIAS, să se stabilească 
normele privind operarea și utilizarea 
datelor care trebuie introduse în sistem de 
către solicitant, să se stabilească norme 
privind eliberarea sau refuzul autorizațiilor 
de călătorie, să se stabilească scopurile în 
care vor fi prelucrate datele, să se identifice 
autoritățile autorizate să aibă acces la date 
și să se asigure protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. ro

Amendamentul 170
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se precizeze 
obiectivele Sistemului european de 
informații și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS), să se definească 
arhitectura tehnică a acestuia, să se instituie 
unitatea centrală a ETIAS, unitățile 
naționale ale ETIAS și Comitetul de 
verificare al ETIAS, să se stabilească 
normele privind operarea și utilizarea 
datelor care trebuie introduse în sistem de 
către solicitant, să se stabilească norme 
privind eliberarea sau refuzul autorizațiilor 
de călătorie, să se stabilească scopurile în 
care vor fi prelucrate datele, să se identifice 
autoritățile autorizate să aibă acces la date 
și să se asigure protecția datelor cu caracter 
personal.

(4) Este necesar să se precizeze 
obiectivele Sistemului european de 
informații și de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS), să se definească 
arhitectura tehnică a acestuia, să se instituie 
unitatea centrală a ETIAS, unitățile 
naționale ale ETIAS și Comitetul de 
evaluare al ETIAS, să se stabilească 
normele privind operarea și utilizarea 
datelor care trebuie introduse în sistem de 
către solicitant, să se stabilească norme 
privind eliberarea sau refuzul autorizațiilor 
de călătorie, să se stabilească scopurile în 
care vor fi prelucrate datele, să se identifice 
autoritățile autorizate să aibă acces la date 
și să se asigure protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 171
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) ETIAS ar trebui să se aplice 
resortisanților țărilor terțe care sunt 
exonerați de obligația de a deține viză la
trecerea frontierelor externe.

(5) ETIAS ar trebui să se aplice 
resortisanților țărilor terțe care sunt 
exonerați de obligația de a deține viză la 
trecerea frontierelor externe, indiferent de 
situația lor, cu respectarea strictă a 
drepturilor omului, a dreptului 
internațional și în conformitate cu 
principiile necesității, proporționalității și 
scopului.

Or. fr

Amendamentul 172
Sergei Stanishev, Tonino Picula
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) ETIAS ar trebui să se aplice 
resortisanților țărilor terțe care sunt 
exonerați de obligația de a deține viză la 
trecerea frontierelor externe.

(5) ETIAS ar trebui să se aplice 
resortisanților țărilor terțe care sunt 
exonerați de obligația de a deține viză la 
trecerea frontierelor externe, cu excepția 
resortisanților scutiți de viză ai țărilor 
candidate și ai țărilor potențial candidate 
pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Amendamentul 173
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) ETIAS ar trebui să se aplice 
resortisanților țărilor terțe care sunt 
exonerați de obligația de a deține viză la 
trecerea frontierelor externe.

(5) ETIAS ar trebui să se aplice 
resortisanților țărilor terțe care sunt 
exonerați de obligația de viză și 
resortisanților exonerați de obligația de 
viză de tranzit aeroportuar.

Or. fr

Amendamentul 174
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) ETIAS ar trebui, de asemenea, să se 
aplice resortisanților țărilor terțe exonerați 
de obligația de a deține viză care sunt 
membri de familie ai unui cetățean al 
Uniunii și cărora li se aplică Directiva 
2004/38/CE22 sau ai unui resortisant al unei 
țări terțe care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii și care nu dețin un permis de 
ședere menționat în Directiva 2004/38/CE. 
În temeiul articolului 21 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, orice cetățean al Uniunii are 
dreptul de liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre, sub rezerva 
limitărilor și a condițiilor prevăzute de 
tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Limitările și condițiile 
respective sunt prevăzute în Directiva 
2004/38/CE privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora.

(6) ETIAS ar trebui, de asemenea, să se 
aplice resortisanților țărilor terțe exonerați 
de obligația de a deține viză care sunt 
membri de familie ai unui cetățean al 
Uniunii și cărora li se aplică Directiva 
2004/38/CE22 sau ai unui resortisant al unei 
țări terțe care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii și care nu dețin un permis de 
ședere menționat în Directiva 2004/38/CE 
sau un permis de ședere menționat în 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002. În 
temeiul articolului 21 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, orice cetățean al Uniunii are 
dreptul de liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre, sub rezerva 
limitărilor și a condițiilor prevăzute de 
tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Limitările și condițiile 
respective sunt prevăzute în Directiva 
2004/38/CE privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora.

_________________ _________________

22 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora, de modificare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a 
Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 
93/96/CEE.

22 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora, de modificare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a 
Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 
93/96/CEE.

Or. fr

Amendamentul 175
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Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Astfel cum a confirmat Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene23 , acești 
membri de familie au dreptul de a intra pe 
teritoriul statului membru și de a obține o 
viză de intrare în acest scop. În consecință, 
membrii de familie exonerați de obligația 
de a deține viză ar trebui, de asemenea, să 
aibă dreptul de a obține o autorizație de 
călătorie. Statele membre ar trebui să 
acorde acestor persoane toate facilitățile 
pentru a obține autorizația de călătorie 
necesară, care trebuie eliberată gratuit.

(7) Astfel cum a confirmat Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene23 , acești 
membri de familie au dreptul de a intra pe 
teritoriul statului membru și de a obține o 
viză de intrare în acest scop. În consecință, 
membrii de familie exonerați de obligația 
de a deține viză ar trebui, de asemenea, să 
aibă dreptul de a obține o autorizație de 
călătorie. Statele membre ar trebui să 
acorde acestor persoane toate facilitățile 
pentru a obține autorizația de călătorie 
necesară, doar după o prealabilă 
verificare și care trebuie eliberată gratuit.

_________________ _________________

23 Hotărârea din 31 ianuarie 2006, 
Comisia/Spania, C-503/03, Rec., 2006, p. 
I-1097.

23 Hotărârea din 31 ianuarie 2006, 
Comisia/Spania, C-503/03, Rec., 2006, p. 
I-1097.

Or. ro

Amendamentul 176
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul de a obține o autorizație de 
călătorie nu este necondiționat, întrucât 
poate fi refuzat membrilor de familie care 
reprezintă un risc pentru ordinea publică, 
securitatea publică sau sănătatea publică 
în temeiul Directivei 2004/38/CE. În acest 
context, membrilor de familie li se poate 
solicita să furnizeze datele lor cu caracter 
personal referitoare la identificarea și la 
statutul lor numai în măsura în care datele 
respective sunt relevante pentru evaluarea 

(8) Dreptul de a obține o autorizație de 
călătorie nu este necondiționat, membrilor 
de familie li se poate solicita să furnizeze 
datele lor cu caracter personal referitoare la 
identificarea și la statutul lor numai în 
măsura în care datele respective sunt 
relevante pentru evaluarea amenințării în 
materie de securitate pe care aceștia ar 
putea să o reprezinte. Aceștia nu pot face 
obiectul unei autorizații de călătorie decât 
în anumite situații excepționale și din 
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amenințării în materie de securitate pe care 
aceștia ar putea să o reprezinte. În mod 
similar, examinarea cererilor lor de 
autorizație de călătorie ar trebui să se facă 
exclusiv în raport cu preocupările legate 
de securitate, și nu cu cele legate de 
riscurile în materie de migrație.

motive care vizează exclusiv preocupările 
legate de securitate. Având în vedere 
impactul acestui lucru asupra vieții 
private a călătorilor, utilizarea acestor 
date cu caracter personal nu poate fi 
autorizată decât în scopuri clar stabilite, 
ținând seama de obiectivele specifice 
urmărite de autoritățile care le utilizează. 
Atunci când se utilizează aceste date, este 
necesar să se țină seama de situația 
persoanelor în cauză în ceea ce privește 
țara lor de origine și acest fapt nu poate, 
în niciun caz, să aducă atingere punerii în 
aplicare a Convenției de la Geneva din 
1951.

Or. fr

Amendamentul 177
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul de a obține o autorizație de 
călătorie nu este necondiționat, întrucât 
poate fi refuzat membrilor de familie care 
reprezintă un risc pentru ordinea publică, 
securitatea publică sau sănătatea publică în 
temeiul Directivei 2004/38/CE. În acest 
context, membrilor de familie li se poate 
solicita să furnizeze datele lor cu caracter 
personal referitoare la identificarea și la 
statutul lor numai în măsura în care datele 
respective sunt relevante pentru evaluarea 
amenințării în materie de securitate pe care 
aceștia ar putea să o reprezinte. În mod 
similar, examinarea cererilor lor de 
autorizație de călătorie ar trebui să se facă 
exclusiv în raport cu preocupările legate de 
securitate, și nu cu cele legate de riscurile 
în materie de migrație.

(8) Dreptul de a obține o autorizație de 
călătorie nu este necondiționat, întrucât 
poate fi refuzat membrilor de familie care 
reprezintă un risc pentru ordinea publică, 
securitatea publică sau sănătatea publică în 
temeiul Directivei 2004/38/CE. În acest 
context, membrilor de familie li se poate 
solicita să furnizeze datele lor cu caracter 
personal referitoare la identificarea și la 
statutul lor numai în măsura în care datele 
respective sunt relevante pentru evaluarea 
amenințării în materie de securitate pe care 
aceștia ar putea să o reprezinte. În mod 
similar, examinarea cererilor lor de 
autorizație de călătorie ar trebui să se facă 
exclusiv în raport cu preocupările legate de 
securitate.

Or. en
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Amendamentul 178
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de 
intrare.

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
o amenințare la adresa securității. 
Deținerea unei autorizații de călătorie 
valabile ar trebui să fie o nouă condiție de 
intrare pe teritoriul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 179
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de securitate. Deținerea 
unei autorizații de călătorie valabile nu 
trebuie să fie o nouă condiție de intrare pe 
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călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare.

teritoriul statelor membre, iar simpla lipsă 
a acesteia nu ar trebui să constituie motiv 
de interzicere a unui drept de intrare. 
Condițiile și informațiile solicitate ar 
trebui să fie echivalente celor aplicate 
pentru o cerere de viză.

Or. fr

Amendamentul 180
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare.

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare, 
drept care poate să fie refuzat în baza 
unor motive justificate.

Or. ro

Amendamentul 181
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare.

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de securitate. Deținerea 
unei autorizații de călătorie valabile ar 
trebui să fie o nouă condiție de intrare pe 
teritoriul statelor membre, însă simpla 
deținere a unei autorizații de călătorie nu ar 
trebui să confere în mod automat dreptul de 
intrare.

Or. en

Amendamentul 182
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare.

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație ilegală, 
securitate sau sănătate publică. Deținerea 
unei autorizații de călătorie valabile ar 
trebui să fie o nouă condiție de intrare pe 
teritoriul statelor membre, însă simpla 
deținere a unei autorizații de călătorie nu ar 
trebui să confere în mod automat dreptul de 
intrare.

Or. en

Amendamentul 183
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Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare.

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de viză și 
pentru cei care sunt exonerați de obligația 
de viză de tranzit aeroportuar care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare.

Or. fr

Amendamentul 184
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare.
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confere în mod automat dreptul de intrare.

Or. en

Justificare

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility forMember States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Amendamentul 185
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. Deținerea unei autorizații de 
călătorie valabile ar trebui să fie o nouă 
condiție de intrare pe teritoriul statelor 
membre, însă simpla deținere a unei 
autorizații de călătorie nu ar trebui să 
confere în mod automat dreptul de intrare.

(9) ETIAS ar trebui să instituie o 
autorizație de călătorie pentru resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză la trecerea frontierelor externe 
(„obligația de a deține viză”) care să 
permită să se stabilească dacă prezența lor 
pe teritoriul statelor membre nu constituie 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară sau securitate. Deținerea 
unei autorizații de călătorie valabile ar 
trebui să fie o nouă condiție de intrare pe 
teritoriul statelor membre, însă simpla 
deținere a unei autorizații de călătorie nu ar 
trebui să confere în mod automat dreptul de 
intrare.

Or. en

Amendamentul 186
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la 
un nivel ridicat de securitate, la 
prevenirea migrației neregulamentare și 
la protecția sănătății publice prin 
furnizarea unei evaluări a vizitatorilor 
înainte de sosirea acestora la punctele de 
trecere a frontierelor externe.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 187
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la 
un nivel ridicat de securitate, la 
prevenirea migrației neregulamentare și 
la protecția sănătății publice prin 
furnizarea unei evaluări a vizitatorilor 
înainte de sosirea acestora la punctele de 
trecere a frontierelor externe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 188
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate, la prevenirea 
migrației neregulamentare și la protecția 
sănătății publice prin furnizarea unei 
evaluări a vizitatorilor înainte de sosirea 

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate, la prevenirea 
migrației neregulamentare, la asigurarea 
eficientă a securității cetățenilor UE și la 
protecția sănătății publice prin furnizarea 
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acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

unei evaluări a vizitatorilor înainte de 
sosirea acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

Or. ro

Amendamentul 189
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate, la prevenirea 
migrației neregulamentare și la protecția 
sănătății publice prin furnizarea unei 
evaluări a vizitatorilor înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate prin furnizarea 
unei evaluări a vizitatorilor înainte de 
sosirea acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

Or. en

Amendamentul 190
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate, la prevenirea 
migrației neregulamentare și la protecția 
sănătății publice prin furnizarea unei 
evaluări a vizitatorilor înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate și la protecția 
sănătății publice prin furnizarea unei 
evaluări a vizitatorilor înainte de sosirea
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.

Amendamentul 191
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate, la prevenirea 
migrației neregulamentare și la protecția 
sănătății publice prin furnizarea unei 
evaluări a vizitatorilor înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate și la prevenirea 
migrației neregulamentare prin furnizarea 
unei evaluări a vizitatorilor înainte de 
sosirea acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

Or. en

Amendamentul 192
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate, la prevenirea 
migrației neregulamentare și la protecția 
sănătății publice prin furnizarea unei 
evaluări a vizitatorilor înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

(10) ETIAS ar trebui să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate, la prevenirea 
migrației ilegale și la protecția sănătății 
publice prin furnizarea unei evaluări a 
vizitatorilor înainte de sosirea acestora la 
punctele de trecere a frontierelor externe.

Or. en

Amendamentul 193
Gérard Deprez, Louis Michel
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) ETIAS ar trebui să contribuie la 
facilitarea verificărilor la frontiere 
efectuate de polițiștii de frontieră la 
punctele de trecere a frontierelor externe și 
să asigure o evaluare coordonată și 
armonizată a resortisanților țărilor terțe 
supuși obligației de a deține o autorizație 
de călătorie care intenționează să intre în 
spațiul Schengen. În plus, sistemul ar 
trebui să permită o mai bună informare a 
solicitanților cu privire la eligibilitatea lor 
pentru a călători în spațiul Schengen. 
Totodată, ETIAS ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la facilitarea verificărilor la 
frontiere prin reducerea numărului de 
cazuri de refuz al intrării la frontierele 
externe.

(11) ETIAS ar trebui să contribuie la 
facilitarea verificărilor la frontiere 
efectuate de polițiștii de frontieră la 
punctele de trecere a frontierelor externe și 
să asigure o evaluare coordonată și 
armonizată a resortisanților țărilor terțe 
supuși obligației de a deține o autorizație 
de călătorie care intenționează să intre în 
spațiul Schengen. În plus, sistemul ar 
trebui să permită o mai bună informare a 
solicitanților cu privire la eligibilitatea lor 
pentru a călători în spațiul Schengen. 
Totodată, ETIAS ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la facilitarea verificărilor la 
frontiere prin reducerea numărului de 
cazuri de refuz al intrării la frontierele 
externe și, în unele cazuri, permițându-le 
polițiștilor de frontieră să aibă acces la 
informații suplimentare relevante pentru 
verificările în linia a doua.

Or. fr

Amendamentul 194
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) ETIAS ar trebui să contribuie la 
facilitarea verificărilor la frontiere 
efectuate de polițiștii de frontieră la 
punctele de trecere a frontierelor externe și 
să asigure o evaluare coordonată și 
armonizată a resortisanților țărilor terțe 
supuși obligației de a deține o autorizație 
de călătorie care intenționează să intre în 
spațiul Schengen. În plus, sistemul ar 
trebui să permită o mai bună informare a 

(11) ETIAS ar trebui să contribuie la 
facilitarea verificărilor la frontiere 
efectuate de polițiștii de frontieră, evitând 
astfel blocajele la punctele de trecere a 
frontierelor externe și să asigure o evaluare 
coordonată și armonizată a resortisanților 
țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie care intenționează 
să intre în spațiul Schengen. În plus, 
sistemul ar trebui să permită o mai bună 
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solicitanților cu privire la eligibilitatea lor 
pentru a călători în spațiul Schengen. 
Totodată, ETIAS ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la facilitarea verificărilor la 
frontiere prin reducerea numărului de 
cazuri de refuz al intrării la frontierele 
externe.

informare a solicitanților cu privire la 
eligibilitatea lor pentru a călători în spațiul 
Schengen. Totodată, ETIAS ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la facilitarea 
verificărilor la frontiere prin reducerea 
numărului de cazuri de refuz al intrării la 
frontierele externe.

Or. ro

Amendamentul 195
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) ETIAS ar trebui să contribuie la 
facilitarea verificărilor la frontiere 
efectuate de polițiștii de frontieră la 
punctele de trecere a frontierelor externe și 
să asigure o evaluare coordonată și 
armonizată a resortisanților țărilor terțe 
supuși obligației de a deține o autorizație 
de călătorie care intenționează să intre în 
spațiul Schengen. În plus, sistemul ar 
trebui să permită o mai bună informare a 
solicitanților cu privire la eligibilitatea lor 
pentru a călători în spațiul Schengen. 
Totodată, ETIAS ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la facilitarea verificărilor la 
frontiere prin reducerea numărului de 
cazuri de refuz al intrării la frontierele 
externe.

(11) ETIAS ar trebui să contribuie la 
facilitarea verificărilor la frontiere 
efectuate de polițiștii de frontieră la 
punctele de trecere a frontierelor externe și 
să asigure o evaluare coordonată și 
armonizată a resortisanților țărilor terțe 
supuși obligației de a deține o autorizație 
de călătorie care intenționează să intre în 
Uniunea Europeană. În plus, sistemul ar 
trebui să permită o mai bună informare a 
solicitanților cu privire la eligibilitatea lor 
pentru a călători în Uniunea Europeană. 
Totodată, ETIAS ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la facilitarea verificărilor la 
frontiere prin reducerea numărului de 
cazuri de refuz al intrării la frontierele 
externe.

Or. en

Justificare

Exprimarea utilizată în prezentul considerent, „spațiul Schengen”, este contradictorie 
formulării de la articolul 1 alineatul (1), „teritoriul statelor membre”. Formularea a fost 
modificată pentru a evita confuzia privind domeniul de aplicare în rândul statelor membre 
ale UE și din motive de coerență.
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Amendamentul 196
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) ETIAS ar trebui, de asemenea, să 
sprijine obiectivele Sistemului de 
informații Schengen (SIS) referitoare la 
semnalările privind persoanele căutate 
pentru a fi arestate în vederea predării sau a 
extrădării, privind persoanele dispărute, 
privind persoanele căutate în vederea 
participării la o procedură judiciară și 
privind persoanele care trebuie să facă 
obiectul unor controale discrete sau al unor 
controale specifice. În acest scop, ETIAS 
ar trebui să efectueze o prelucrare automată 
a dosarelor de cerere în raport cu 
semnalările relevante din SIS. Această 
prelucrare se va efectua în scopul 
sprijinirii SIS. În consecință, orice 
rezultat pozitiv obținut în urma acestei 
comparații ar trebui să fie stocat în SIS.

(12) ETIAS ar trebui, de asemenea, să 
sprijine obiectivele Sistemului de 
informații Schengen (SIS) referitoare la 
semnalările privind persoanele căutate 
pentru a fi arestate în vederea predării sau a 
extrădării, privind persoanele dispărute, 
privind persoanele căutate în vederea 
participării la o procedură judiciară și 
privind persoanele care trebuie să facă 
obiectul unor controale discrete sau al unor 
controale specifice. În acest scop, ETIAS 
ar trebui să efectueze o prelucrare automată 
a dosarelor de cerere în raport cu 
semnalările relevante din SIS.

Or. fr

Justificare

Este imposibil să se asigure validitatea și/sau acuratețea datelor introduse în ETIAS 
referitoare la persoane a căror identitate nu poate fi verificată. Prin urmare, aceste date (și 
orice rezultat după prelucrarea lor în ETIAS) nu ar trebui înregistrate în SIS.

Amendamentul 197
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) ETIAS ar trebui, de asemenea, să 
sprijine obiectivele Sistemului de 
informații Schengen (SIS) referitoare la 
semnalările privind persoanele căutate 
pentru a fi arestate în vederea predării sau a 

(12) ETIAS ar trebui, de asemenea, să 
sprijine obiectivele Sistemului de 
informații Schengen (SIS) referitoare la 
semnalările în scopul refuzării intrării, 
semnalările privind persoanele căutate 
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extrădării, privind persoanele dispărute, 
privind persoanele căutate în vederea 
participării la o procedură judiciară și 
privind persoanele care trebuie să facă 
obiectul unor controale discrete sau al unor 
controale specifice. În acest scop, ETIAS 
ar trebui să efectueze o prelucrare automată 
a dosarelor de cerere în raport cu 
semnalările relevante din SIS. Această 
prelucrare se va efectua în scopul sprijinirii 
SIS. În consecință, orice rezultat pozitiv 
obținut în urma acestei comparații ar trebui 
să fie stocat în SIS.

pentru a fi arestate în vederea predării sau a 
extrădării, privind persoanele dispărute, 
privind persoanele căutate în vederea 
participării la o procedură judiciară și 
privind persoanele care trebuie să facă 
obiectul unor controale discrete, unor 
controale de investigație sau al unor 
controale specifice. În acest scop, ETIAS 
ar trebui să efectueze o prelucrare automată 
a dosarelor de cerere în raport cu 
semnalările relevante din SIS. Această 
prelucrare se va efectua în scopul sprijinirii 
SIS. În consecință, orice rezultat pozitiv 
obținut în urma acestei comparații ar trebui 
să fie stocat în SIS.

Or. fr

Amendamentul 198
Carlos Coelho

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) ETIAS ar trebui, de asemenea, să 
sprijine obiectivele Sistemului de 
informații Schengen (SIS) referitoare la 
semnalările privind persoanele căutate 
pentru a fi arestate în vederea predării 
sau a extrădării, privind persoanele 
dispărute, privind persoanele căutate în 
vederea participării la o procedură judiciară 
și privind persoanele care trebuie să facă 
obiectul unor controale discrete sau al unor 
controale specifice. În acest scop, ETIAS 
ar trebui să efectueze o prelucrare automată 
a dosarelor de cerere în raport cu 
semnalările relevante din SIS. Această 
prelucrare se va efectua în scopul sprijinirii 
SIS. În consecință, orice rezultat pozitiv
obținut în urma acestei comparații ar 
trebui să fie stocat în SIS.

(12) ETIAS ar trebui, de asemenea, să 
sprijine obiectivele Sistemului de 
informații Schengen (SIS) referitoare la 
semnalările privind persoanele dispărute, 
privind persoanele căutate în vederea 
participării la o procedură judiciară și 
privind persoanele care trebuie să facă 
obiectul unor controale discrete, al unor 
verificări prin interviu sau al unor 
controale specifice. În acest scop, ETIAS 
ar trebui să efectueze o prelucrare automată 
a dosarelor de cerere în raport cu 
semnalările relevante din SIS. Această 
prelucrare se va efectua în scopul sprijinirii 
SIS. În consecință, orice rezultat pozitiv ar 
trebui să fie abordat în conformitate cu 
legislația privind SIS.

Or. en
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Amendamentul 199
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Unitatea centrală a ETIAS ar 
trebui să facă parte din Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă. Unitatea centrală a 
ETIAS ar trebui să fie responsabilă cu 
verificarea cererilor de autorizații de 
călătorie respinse în urma procesului 
automat pentru a stabili dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal ale 
unei persoane care a generat un rezultat 
pozitiv, cu regulile de verificare și cu 
efectuarea de audituri periodice privind 
prelucrarea cererilor. Unitatea centrală a 
ETIAS ar trebui să lucreze 24 de ore din 
24, 7 zile din 7.

(14) Dezvoltarea, funcționarea și 
securitatea unității centrale a ETIAS și a 
datelor aferente ar trebui să intre în 
responsabilitatea Agenției Europene
pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în 
Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție 
(eu-LISA). Unitatea centrală a ETIAS ar 
trebui să fie accesibilă autorităților 
responsabile cu verificarea cererilor de 
autorizații de călătorie respinse în urma 
procesului automat pentru a stabili dacă 
datele cu caracter personal ale 
solicitantului corespund datelor cu caracter 
personal ale unei persoane care a generat 
un rezultat pozitiv. Regulile de verificare și 
de audituri periodice și independente
privind prelucrarea cererilor trebuie să fie 
puse în aplicare. Unitatea centrală a 
ETIAS ar trebui să lucreze 24 de ore din 
24, 7 zile din 7.

Or. fr

Amendamentul 200
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Unitatea centrală a ETIAS ar trebui 
să facă parte din Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 
Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie 
responsabilă cu verificarea cererilor de 

(14) Unitatea centrală a ETIAS ar trebui 
să facă parte din Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 
Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie 
responsabilă cu verificarea cererilor de 
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autorizații de călătorie respinse în urma 
procesului automat pentru a stabili dacă 
datele cu caracter personal ale 
solicitantului corespund datelor cu caracter 
personal ale unei persoane care a generat 
un rezultat pozitiv, cu regulile de verificare 
și cu efectuarea de audituri periodice 
privind prelucrarea cererilor. Unitatea 
centrală a ETIAS ar trebui să lucreze 24 de 
ore din 24, 7 zile din 7.

autorizații de călătorie care au determinat 
unul sau mai multe rezultate pozitive în 
urma procesului automat pentru a stabili 
dacă datele cu caracter personal ale 
solicitantului corespund datelor cu caracter 
personal ale unei persoane care a generat 
un rezultat pozitiv, cu regulile de verificare 
și cu efectuarea de audituri periodice 
privind prelucrarea cererilor. Unitatea 
centrală a ETIAS ar trebui să lucreze 24 de 
ore din 24, 7 zile din 7.

Or. fr

Amendamentul 201
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Unitatea centrală a ETIAS ar trebui 
să facă parte din Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 
Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie 
responsabilă cu verificarea cererilor de 
autorizații de călătorie respinse în urma 
procesului automat pentru a stabili dacă 
datele cu caracter personal ale 
solicitantului corespund datelor cu caracter 
personal ale unei persoane care a generat 
un rezultat pozitiv, cu regulile de 
verificare și cu efectuarea de audituri 
periodice privind prelucrarea cererilor. 
Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să 
lucreze 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

(14) Unitatea centrală a ETIAS ar trebui 
să facă parte din Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 
Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie 
responsabilă cu verificarea cererilor de 
autorizații de călătorie respinse în urma 
procesului automat pentru a stabili dacă 
datele cu caracter personal ale 
solicitantului corespund datelor cu caracter 
personal ale unei persoane care a generat 
un rezultat pozitiv și cu efectuarea de 
audituri periodice privind prelucrarea 
cererilor. Unitatea centrală a ETIAS ar 
trebui să lucreze 24 de ore din 24, 7 zile 
din 7.

Or. en

Amendamentul 202
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Fiecare stat membru ar trebui să 
instituie o unitate națională a ETIAS, 
responsabilă în principal de examinarea și 
luarea unei decizii cu privire la eliberarea 
sau refuzarea unei autorizații de călătorie. 
Unitățile naționale ale ETIAS ar trebui să 
coopereze între ele și cu Europol pentru 
evaluarea cererilor. Unitatea națională a 
ETIAS ar trebui să lucreze 24 de ore din 
24, 7 zile din 7.

(15) Fiecare stat membru ar trebui să 
instituie o unitate națională a ETIAS, 
responsabilă în principal de examinarea și 
luarea unei decizii cu privire la eliberarea,
refuzarea, anularea sau revocarea unei 
autorizații de călătorie. Unitățile naționale 
ale ETIAS ar trebui să coopereze între ele 
și cu Europol pentru evaluarea cererilor. 
Unitatea națională a ETIAS ar trebui să 
lucreze 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Or. fr

Amendamentul 203
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea 
sa de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă solicitantul suferă sau nu 
de vreo boală cu potențial epidemic, astfel 
cum este definită de Regulamentul sanitar 
internațional al Organizației Mondiale a 
Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar,
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război, dacă a făcut sau nu obiectul unor 
decizii de returnare la frontieră sau al 

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, calitatea sa de 
membru de familie al unor cetățeni ai UE 
sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor și dacă a fost condamnat la 
închisoare pentru o perioadă mai mare de 
cinci ani pentru săvârșirea unor 
infracțiuni legate de terorism sau dacă a 
fost sau nu prezent în zone de război.
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unor ordine de părăsire a teritoriului). 
Accesul la datele privind starea de 
sănătate a solicitanților ar trebui autorizat 
doar pentru a stabili dacă aceștia 
reprezintă o amenințare pentru sănătatea 
publică.

Or. fr

Amendamentul 204
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea 
sa de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă solicitantul suferă sau nu 
de vreo boală cu potențial epidemic, astfel 
cum este definită de Regulamentul sanitar 
internațional al Organizației Mondiale a 
Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, 
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război, dacă a făcut sau nu obiectul unor 
decizii de returnare la frontieră sau al 
unor ordine de părăsire a teritoriului). 
Accesul la datele privind starea de 
sănătate a solicitanților ar trebui autorizat 
doar pentru a stabili dacă aceștia 
reprezintă o amenințare pentru sănătatea 
publică.

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, calitatea sa de 
membru de familie al unor cetățeni ai UE 
sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă are sau nu cazier judiciar, 
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război).
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Or. en

Amendamentul 205
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea sa 
de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă solicitantul suferă sau nu de 
vreo boală cu potențial epidemic, astfel 
cum este definită de Regulamentul sanitar 
internațional al Organizației Mondiale a 
Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, 
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război, dacă a făcut sau nu obiectul unor 
decizii de returnare la frontieră sau al unor 
ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la 
datele privind starea de sănătate a 
solicitanților ar trebui autorizat doar pentru 
a stabili dacă aceștia reprezintă o 
amenințare pentru sănătatea publică.

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea sa 
de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă solicitantul suferă sau nu de 
vreo boală cu potențial epidemic, astfel 
cum este definită de Regulamentul sanitar 
internațional al Organizației Mondiale a 
Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, 
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război, dacă a făcut sau nu obiectul unor 
decizii de returnare la frontieră sau al unor 
ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la 
datele privind starea de sănătate a 
solicitanților ar trebui autorizat doar pentru 
a stabili dacă aceștia reprezintă o 
amenințare pentru sănătatea publică. De 
asemenea, ar trebui să existe posibilitatea
efectuării unor teste medicale, în punctele 
de trecere a frontierelor, pentru a putea 
depista eventualii resortisanți ai unor țări 
terțe, care ar putea să fie contaminați cu 
anumite boli, care pot să genereze o 
amenințare pentru sănătatea publică și 
care în prealabil au declarat că au o stare 
de sănătate normală.
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Or. ro

Amendamentul 206
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea 
sa de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă solicitantul suferă sau nu 
de vreo boală cu potențial epidemic, astfel 
cum este definită de Regulamentul sanitar 
internațional al Organizației Mondiale a 
Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, 
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război, dacă a făcut sau nu obiectul unor 
decizii de returnare la frontieră sau al unor 
ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la 
datele privind starea de sănătate a 
solicitanților ar trebui autorizat doar 
pentru a stabili dacă aceștia reprezintă o 
amenințare pentru sănătatea publică.

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, calitatea sa de 
membru de familie al unor cetățeni ai UE 
sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă are sau nu cazier judiciar, 
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război, dacă a făcut sau nu obiectul unor 
decizii de returnare la frontieră sau al unor 
ordine de părăsire a teritoriului).

Or. en

Amendamentul 207
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
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Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea sa 
de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă solicitantul suferă sau nu de 
vreo boală cu potențial epidemic, astfel 
cum este definită de Regulamentul sanitar
internațional al Organizației Mondiale a 
Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, 
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război, dacă a făcut sau nu obiectul unor 
decizii de returnare la frontieră sau al unor 
ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la 
datele privind starea de sănătate a 
solicitanților ar trebui autorizat doar pentru 
a stabili dacă aceștia reprezintă o 
amenințare pentru sănătatea publică.

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea sa 
de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere prevăzut de Directiva 2004/38/CE 
sau un permis de ședere prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002, 
identitatea persoanei care răspunde de 
solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (în special dacă solicitantul suferă 
sau nu de vreo boală cu potențial epidemic, 
astfel cum este definită de Regulamentul 
sanitar internațional al Organizației 
Mondiale a Sănătății, dacă are sau nu 
cazier judiciar, dacă a fost sau nu prezent 
în zone de război, dacă a făcut sau nu 
obiectul unor decizii de returnare la 
frontieră sau al unor ordine de părăsire a 
teritoriului). Accesul la datele privind 
starea de sănătate a solicitanților ar trebui 
autorizat doar pentru a stabili dacă aceștia 
reprezintă o amenințare pentru sănătatea 
publică.

Or. fr

Amendamentul 208
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea sa 
de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă solicitantul suferă sau nu de 
vreo boală cu potențial epidemic, astfel 
cum este definită de Regulamentul sanitar 
internațional al Organizației Mondiale a 
Sănătății, dacă are sau nu cazier judiciar, 
dacă a fost sau nu prezent în zone de 
război, dacă a făcut sau nu obiectul unor 
decizii de returnare la frontieră sau al unor 
ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la 
datele privind starea de sănătate a 
solicitanților ar trebui autorizat doar pentru 
a stabili dacă aceștia reprezintă o 
amenințare pentru sănătatea publică.

(16) Pentru a-și îndeplini obiectivele, 
ETIAS ar trebui să furnizeze un formular 
de cerere online pe care solicitantul ar 
trebui să îl completeze cu declarații 
referitoare la identitatea sa, documentul său 
de călătorie, informații privind reședința sa, 
datele sale de contact, nivelul său de 
educație și ocupația sa actuală, calitatea sa 
de membru de familie al unor cetățeni ai 
UE sau al unor resortisanți ai unor țări terțe 
care beneficiază de dreptul la liberă 
circulație și care nu dețin un permis de 
ședere, identitatea persoanei care răspunde 
de solicitant, în cazul în care acesta este 
minor, și răspunsuri la o serie de întrebări 
generale (dacă solicitantul suferă sau nu de 
vreo boală cu potențial epidemic, astfel 
cum este definită de Regulamentul sanitar 
internațional al Organizației Mondiale a 
Sănătății, a fost condamnat pentru o 
infracțiune penală gravă sau o 
infracțiune de terorism, dacă a fost sau nu 
prezent în zone de război, dacă a făcut sau 
nu obiectul unei interdicții de intrare, unor 
decizii de returnare la frontieră sau al unor 
ordine de părăsire a teritoriului). Accesul la 
datele privind starea de sănătate a 
solicitanților ar trebui autorizat doar pentru 
a stabili dacă aceștia reprezintă o 
amenințare pentru sănătatea publică.

Or. fr

Amendamentul 209
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a finaliza cererea, toți 
solicitanții cu vârsta de peste 18 ani ar 
trebui să plătească o taxă. Plata ar trebui 
să fie gestionată de o bancă sau de un 
intermediar financiar. Datele necesare 
pentru efectuarea plății electronice ar 

eliminat
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trebui să fie furnizate doar băncii sau 
intermediarului financiar care operează 
tranzacția financiară și nu ar trebui să 
facă parte din datele ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 210
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a finaliza cererea, toți 
solicitanții cu vârsta de peste 18 ani ar 
trebui să plătească o taxă. Plata ar trebui 
să fie gestionată de o bancă sau de un 
intermediar financiar. Datele necesare 
pentru efectuarea plății electronice ar 
trebui să fie furnizate doar băncii sau 
intermediarului financiar care operează 
tranzacția financiară și nu ar trebui să 
facă parte din datele ETIAS.

eliminat

Or. en

Amendamentul 211
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a finaliza cererea, toți 
solicitanții cu vârsta de peste 18 ani ar 
trebui să plătească o taxă. Plata ar trebui să 
fie gestionată de o bancă sau de un 
intermediar financiar. Datele necesare 
pentru efectuarea plății electronice ar trebui 
să fie furnizate doar băncii sau 
intermediarului financiar care operează 
tranzacția financiară și nu ar trebui să facă 

(18) Pentru a finaliza cererea, toți 
solicitanții cu vârsta de peste 18 ani ar 
trebui să plătească o taxă. Anumite 
categorii de solicitanți, cum ar fi studenții, 
cercetătorii și tinerii reprezentanți ai 
ONG-urilor, ar trebui să fie scutite de la 
plata unei astfel de taxe. Plata ar trebui să 
fie gestionată de o bancă sau de un 
intermediar financiar. Datele necesare 
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parte din datele ETIAS. pentru efectuarea plății electronice ar trebui 
să fie furnizate doar băncii sau 
intermediarului financiar care operează 
tranzacția financiară și nu ar trebui să facă 
parte din datele ETIAS.

Or. en

Amendamentul 212
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a finaliza cererea, toți 
solicitanții cu vârsta de peste 18 ani ar 
trebui să plătească o taxă. Plata ar trebui să 
fie gestionată de o bancă sau de un 
intermediar financiar. Datele necesare 
pentru efectuarea plății electronice ar trebui 
să fie furnizate doar băncii sau 
intermediarului financiar care operează 
tranzacția financiară și nu ar trebui să facă 
parte din datele ETIAS.

(18) Pentru a finaliza cererea, toți 
solicitanții cu vârsta de peste 12 ani, cu 
excepția celor care aparțin uneia dintre 
categoriile de solicitanți exceptate, ar 
trebui să plătească o taxă pentru 
autorizația de călătorie. Plata ar trebui să 
fie gestionată de o bancă sau de un 
intermediar financiar. Datele necesare 
pentru efectuarea plății electronice ar trebui 
să fie furnizate doar băncii sau 
intermediarului financiar care operează 
tranzacția financiară și nu ar trebui să facă 
parte din datele ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 213
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a finaliza cererea, toți 
solicitanții cu vârsta de peste 18 ani ar 
trebui să plătească o taxă. Plata ar trebui să 
fie gestionată de o bancă sau de un 
intermediar financiar. Datele necesare 

(18) Pentru a finaliza cererea, toți 
solicitanții cu vârsta de peste 12 ani ar 
trebui să plătească o taxă. Plata ar trebui să 
fie gestionată de o bancă sau de un 
intermediar financiar. Datele necesare 
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pentru efectuarea plății electronice ar trebui 
să fie furnizate doar băncii sau 
intermediarului financiar care operează 
tranzacția financiară și nu ar trebui să facă 
parte din datele ETIAS.

pentru efectuarea plății electronice ar trebui 
să fie furnizate doar băncii sau 
intermediarului financiar care operează 
tranzacția financiară și nu ar trebui să facă 
parte din datele ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 214
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Majoritatea autorizațiilor de 
călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva 
minute, însă eliberarea unui număr redus 
de astfel de autorizații ar putea dura până 
la 72 de ore. În cazuri excepționale, 
atunci când solicitantului i se notifică o 
solicitare de informații sau documente 
suplimentare, procedura ar putea dura 
până la două săptămâni.

(19) Autorizațiile de călătorie trebuie să 
fie eliberate automat și într-un termen 
care nu poate dura mai mult de 48 de ore
decât în situații cu totul excepționale. În 
niciun caz, acest termen nu trebuie să 
depășească data care ar face imposibilă 
călătoria.

Or. fr

Amendamentul 215
Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Majoritatea autorizațiilor de 
călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva 
minute, însă eliberarea unui număr redus 
de astfel de autorizații ar putea dura până 
la 72 de ore. În cazuri excepționale, atunci 
când solicitantului i se notifică o solicitare 
de informații sau documente suplimentare, 
procedura ar putea dura până la două 
săptămâni.

(19) Majoritatea autorizațiilor de 
călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva 
minute, însă pentru eliberarea unui număr 
redus de astfel de autorizații, termenul ar 
putea fi prelungit în cazuri excepționale, 
atunci când solicitantului i se notifică o 
solicitare de informații sau documente 
suplimentare.



PE609.321v02-00 44/172 AM\1135863RO.docx

RO

Or. fr

Amendamentul 216
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Majoritatea autorizațiilor de 
călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva 
minute, însă eliberarea unui număr redus 
de astfel de autorizații ar putea dura până la 
72 de ore. În cazuri excepționale, atunci 
când solicitantului i se notifică o solicitare 
de informații sau documente suplimentare, 
procedura ar putea dura până la două 
săptămâni.

(19) Majoritatea autorizațiilor de 
călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva 
minute, însă eliberarea unui număr redus 
de astfel de autorizații ar putea dura până la 
72 de ore. În cazuri excepționale, atunci 
când solicitantului i se notifică o solicitare 
de informații sau documente suplimentare, 
procedura ar putea dura până la 17 zile 
lucrătoare.

Or. en

Amendamentul 217
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Majoritatea autorizațiilor de 
călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva 
minute, însă eliberarea unui număr redus 
de astfel de autorizații ar putea dura până la 
72 de ore. În cazuri excepționale, atunci 
când solicitantului i se notifică o solicitare 
de informații sau documente suplimentare, 
procedura ar putea dura până la două 
săptămâni.

(19) Majoritatea autorizațiilor de 
călătorie ar trebui să fie eliberate în câteva 
minute, însă eliberarea unui număr redus 
de astfel de autorizații ar putea dura până la 
48 de ore. În cazuri excepționale, atunci 
când solicitantului i se notifică o solicitare 
de informații sau documente suplimentare, 
procedura ar putea dura până la o 
săptămână.

Or. en

Amendamentul 218
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Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) În orice caz, ar trebui să existe 
posibilitatea ca o cerere să fie depusă în 
orice moment și la orice tip de frontieră 
externă a Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 219
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Datele cu caracter personal 
furnizate de solicitant ar trebui să fie 
prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a 
verifica în prealabil criteriile de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
2016/39924 și pentru a evalua dacă este 
probabil ca acesta să migreze în mod 
neregulamentar și dacă intrarea sa în 
Uniune ar putea constitui o amenințare la 
adresa securității sau a sănătății publice în 
Uniune.

(20) Datele cu caracter personal 
furnizate de solicitant ar trebui să fie 
prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a 
verifica în prealabil criteriile de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
2016/39924 și pentru a evalua dacă intrarea 
sa în Uniune ar putea constitui o 
amenințare la adresa securității în Uniune.

_________________ _________________

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 cu privire la Codul 
Uniunii privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul 
frontierelor Schengen).

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 cu privire la Codul 
Uniunii privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul 
frontierelor Schengen).

Or. fr

Amendamentul 220
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Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Datele cu caracter personal 
furnizate de solicitant ar trebui să fie 
prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a
verifica în prealabil criteriile de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
2016/39924 și pentru a evalua dacă este 
probabil ca acesta să migreze în mod 
neregulamentar și dacă intrarea sa în 
Uniune ar putea constitui o amenințare la 
adresa securității sau a sănătății publice în 
Uniune.

(20) Datele cu caracter personal 
furnizate de solicitant ar trebui să fie 
prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a 
verifica în prealabil criteriile de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/399 
și pentru a evalua dacă intrarea sa în 
Uniune ar putea constitui o amenințare la 
adresa securității în Uniune.

_________________

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 cu privire la Codul 
Uniunii privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul 
frontierelor Schengen).

Or. en

Amendamentul 221
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Datele cu caracter personal 
furnizate de solicitant ar trebui să fie 
prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a 
verifica în prealabil criteriile de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
2016/39924 și pentru a evalua dacă este 
probabil ca acesta să migreze în mod 
neregulamentar și dacă intrarea sa în 
Uniune ar putea constitui o amenințare la 

(20) Datele cu caracter personal 
furnizate de solicitant ar trebui să fie 
prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a 
verifica în prealabil criteriile de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
2016/39924 și pentru a evalua dacă intrarea 
sa în Uniune ar putea constitui un risc în 
materie de securitate sau de migrație 
neregulamentară.
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adresa securității sau a sănătății publice 
în Uniune.

_________________ _________________

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 cu privire la Codul 
Uniunii privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul 
frontierelor Schengen).

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 cu privire la Codul 
Uniunii privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul 
frontierelor Schengen).

Or. en

Amendamentul 222
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Datele cu caracter personal 
furnizate de solicitant ar trebui să fie 
prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a 
verifica în prealabil criteriile de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
2016/39924 și pentru a evalua dacă este 
probabil ca acesta să migreze în mod 
neregulamentar și dacă intrarea sa în 
Uniune ar putea constitui o amenințare la 
adresa securității sau a sănătății publice în 
Uniune.

(20) Datele cu caracter personal 
furnizate de solicitant ar trebui să fie 
prelucrate de ETIAS exclusiv pentru a 
verifica în prealabil criteriile de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
2016/39924 și pentru a evalua dacă intrarea 
sa în Uniune ar putea constitui o 
amenințare la adresa securității sau a 
sănătății publice în Uniune.

_________________ _________________

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 cu privire la Codul 
Uniunii privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul 
frontierelor Schengen).

24 Regulamentul (UE) 2016/399 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 cu privire la Codul 
Uniunii privind regimul de trecere a 
frontierelor de către persoane (Codul 
frontierelor Schengen).

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.
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Amendamentul 223
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Evaluarea acestor riscuri nu poate fi 
efectuată fără prelucrarea datelor cu 
caracter personal enumerate în 
considerentul 16. Fiecare element al 
datelor cu caracter personal din cereri ar 
trebui comparat cu datele existente într-o
fișă, într-un dosar sau într-o semnalare 
înregistrată într-un sistem de informații 
[Sistemul de informații Schengen (SIS), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), datele Europol, baza de date a 
Interpol privind documentele de călătorie 
furate și pierdute (SLTD), sistemul de 
intrare/ieșire (EES), Eurodac, Sistemul 
european de informații cu privire la 
cazierele judiciare (ECRIS) și/sau baza de 
date a Interpol privind documentele de 
călătorie asociate unor notificări 
(TDAWN a Interpol)], cu lista de 
supraveghere din ETIAS sau cu indicatori 
de risc specifici. Categoriile de date cu 
caracter personal care ar trebui utilizate în 
scopul comparării ar fi necesar să se 
limiteze la categoriile de date existente în 
sistemele de informații în care se 
efectuează căutările, în lista de 
supraveghere din ETIAS sau în 
indicatorii de risc specifici.

(21) Evaluarea acestor riscuri nu poate fi 
efectuată fără prelucrarea datelor cu 
caracter personal enumerate în 
considerentul 16. Fiecare element al 
datelor cu caracter personal din cereri ar 
trebui comparat cu datele existente într-o 
fișă, într-un dosar sau într-o semnalare 
înregistrată într-un sistem de informații 
[Sistemul de informații Schengen (SIS), 
baza de date a Interpol privind 
documentele de călătorie furate și pierdute 
(SLTD). Categoriile de date cu caracter 
personal care ar trebui utilizate în scopul 
comparării ar fi necesar să se limiteze la 
categoriile de date existente în sistemele de 
informații în care se efectuează căutările.

Or. fr

Justificare

Amendament orizontal care elimină în întregul text trimiterea la „listele de supraveghere din 
ETIAS sau la indicatorii de risc specifici”.

Amendamentul 224
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Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Evaluarea acestor riscuri nu poate fi 
efectuată fără prelucrarea datelor cu 
caracter personal enumerate în 
considerentul 16. Fiecare element al 
datelor cu caracter personal din cereri ar 
trebui comparat cu datele existente într-o 
fișă, într-un dosar sau într-o semnalare 
înregistrată într-un sistem de informații 
[Sistemul de informații Schengen (SIS), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), datele Europol, baza de date a 
Interpol privind documentele de călătorie 
furate și pierdute (SLTD), sistemul de 
intrare/ieșire (EES), Eurodac, Sistemul 
european de informații cu privire la 
cazierele judiciare (ECRIS) și/sau baza de 
date a Interpol privind documentele de 
călătorie asociate unor notificări (TDAWN 
a Interpol)], cu lista de supraveghere din 
ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. 
Categoriile de date cu caracter personal 
care ar trebui utilizate în scopul comparării 
ar fi necesar să se limiteze la categoriile de 
date existente în sistemele de informații în 
care se efectuează căutările, în lista de 
supraveghere din ETIAS sau în 
indicatorii de risc specifici.

(21) Evaluarea acestor riscuri nu poate fi 
efectuată fără prelucrarea datelor cu 
caracter personal enumerate în 
considerentul 16. Fiecare element al 
datelor cu caracter personal din cereri ar 
trebui comparat cu datele existente într-o 
fișă, într-un dosar sau într-o semnalare 
înregistrată într-un sistem de informații 
[Sistemul de informații Schengen (SIS), 
datele Europol, baza de date a Interpol 
privind documentele de călătorie furate și 
pierdute (SLTD), sistemul de intrare/ieșire 
(EES) și/sau baza de date a Interpol privind 
documentele de călătorie asociate unor 
notificări (TDAWN a Interpol)]. 
Categoriile de date cu caracter personal 
care ar trebui utilizate în scopul comparării 
ar fi necesar să se limiteze la categoriile de 
date existente în sistemele de informații în 
care se efectuează căutările.

Or. en

Amendamentul 225
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Evaluarea acestor riscuri nu poate fi 
efectuată fără prelucrarea datelor cu 

(21) Evaluarea acestor riscuri nu poate fi 
efectuată fără prelucrarea datelor cu 
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caracter personal enumerate în 
considerentul 16. Fiecare element al 
datelor cu caracter personal din cereri ar 
trebui comparat cu datele existente într-o 
fișă, într-un dosar sau într-o semnalare 
înregistrată într-un sistem de informații 
[Sistemul de informații Schengen (SIS), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), datele Europol, baza de date a 
Interpol privind documentele de călătorie 
furate și pierdute (SLTD), sistemul de 
intrare/ieșire (EES), Eurodac, Sistemul 
european de informații cu privire la 
cazierele judiciare (ECRIS) și/sau baza de 
date a Interpol privind documentele de 
călătorie asociate unor notificări (TDAWN 
a Interpol)], cu lista de supraveghere din 
ETIAS sau cu indicatori de risc specifici. 
Categoriile de date cu caracter personal 
care ar trebui utilizate în scopul comparării 
ar fi necesar să se limiteze la categoriile de 
date existente în sistemele de informații în 
care se efectuează căutările, în lista de 
supraveghere din ETIAS sau în indicatorii 
de risc specifici.

caracter personal enumerate în 
considerentul 16. Fiecare element al 
datelor cu caracter personal din cereri ar 
trebui comparat cu datele existente într-o 
fișă, într-un dosar sau într-o semnalare 
înregistrată în sistemul central al ETIAS,
într-un sistem de informații [Sistemul de 
informații Schengen (SIS), Sistemul de 
informații privind vizele (VIS), datele 
Europol, baza de date a Interpol privind 
documentele de călătorie furate și pierdute 
(SLTD), sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Eurodac, Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) 
și/sau baza de date a Interpol privind 
documentele de călătorie asociate unor 
notificări (TDAWN a Interpol)], cu lista de 
supraveghere din ETIAS sau cu indicatori 
de risc specifici. Categoriile de date cu 
caracter personal care ar trebui utilizate în 
scopul comparării ar fi necesar să se 
limiteze la categoriile de date existente în 
sistemele de informații în care se 
efectuează căutările, în lista de 
supraveghere din ETIAS sau în indicatorii 
de risc specifici.

Or. fr

Amendamentul 226
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comparația ar trebui să se efectueze 
prin mijloace automate. Ori de câte ori 
această comparație indică faptul că există o 
corespondență (un „rezultat pozitiv”) între 
oricare dintre datele cu caracter personal 
din cerere sau o combinație a acestora și o 
fișă, un dosar sau o semnalare din 
sistemele de informații menționate mai sus 
sau date cu caracter personal din lista de 
supraveghere din ETIAS sau indicatori de 

(22) Comparația ar trebui să se efectueze 
prin mijloace automate. Ori de câte ori 
această comparație indică faptul că există o 
corespondență (un „rezultat pozitiv”) între 
oricare dintre datele cu caracter personal 
din cerere sau o combinație a acestora și o 
fișă, un dosar sau o semnalare din 
sistemele de informații menționate mai sus, 
cererea ar trebui să fie prelucrată manual 
de un operator în cadrul unității naționale a 



AM\1135863RO.docx 51/172 PE609.321v02-00

RO

risc, cererea ar trebui să fie prelucrată 
manual de un operator în cadrul unității 
naționale a ETIAS din statul membru al 
primei intrări declarate. Evaluarea 
efectuată de unitatea națională a ETIAS ar 
trebui să conducă la decizia de a elibera 
sau nu autorizația de călătorie.

ETIAS din statul membru al primei intrări 
declarate. Evaluarea efectuată de unitatea 
națională a ETIAS ar trebui să conducă la 
decizia de a elibera sau nu autorizația de 
călătorie. În orice caz, această procedură 
suplimentară nu ar trebui să dureze mai 
mult de două săptămâni și nu trebuie să 
depășească data care ar face imposibilă 
călătoria.

Or. fr

Amendamentul 227
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comparația ar trebui să se efectueze 
prin mijloace automate. Ori de câte ori 
această comparație indică faptul că există o 
corespondență (un „rezultat pozitiv”) între 
oricare dintre datele cu caracter personal 
din cerere sau o combinație a acestora și o 
fișă, un dosar sau o semnalare din 
sistemele de informații menționate mai sus 
sau date cu caracter personal din lista de 
supraveghere din ETIAS sau indicatori de 
risc, cererea ar trebui să fie prelucrată 
manual de un operator în cadrul unității 
naționale a ETIAS din statul membru al 
primei intrări declarate. Evaluarea 
efectuată de unitatea națională a ETIAS ar 
trebui să conducă la decizia de a elibera 
sau nu autorizația de călătorie.

(22) Comparația ar trebui să se efectueze 
prin mijloace automate. Ori de câte ori 
această comparație indică faptul că există o 
corespondență (un „rezultat pozitiv”) între 
oricare dintre datele cu caracter personal 
din cerere sau o combinație a acestora și o 
fișă, un dosar sau o semnalare din 
sistemele de informații menționate mai sus, 
cererea ar trebui să fie prelucrată manual 
de un operator în cadrul unității naționale a 
ETIAS din statul membru al primei intrări 
declarate. Evaluarea efectuată de unitatea 
națională a ETIAS ar trebui să conducă la 
decizia de a elibera sau nu autorizația de 
călătorie.

Or. en

Amendamentul 228
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comparația ar trebui să se efectueze 
prin mijloace automate. Ori de câte ori 
această comparație indică faptul că există o 
corespondență (un „rezultat pozitiv”) între 
oricare dintre datele cu caracter personal 
din cerere sau o combinație a acestora și o 
fișă, un dosar sau o semnalare din 
sistemele de informații menționate mai sus 
sau date cu caracter personal din lista de 
supraveghere din ETIAS sau indicatori de 
risc, cererea ar trebui să fie prelucrată 
manual de un operator în cadrul unității 
naționale a ETIAS din statul membru al 
primei intrări declarate. Evaluarea 
efectuată de unitatea națională a ETIAS ar 
trebui să conducă la decizia de a elibera 
sau nu autorizația de călătorie.

(22) Comparația ar trebui să se efectueze 
prin mijloace automate. Ori de câte ori 
această comparație indică faptul că există o 
corespondență (un „rezultat pozitiv”) între 
oricare dintre datele cu caracter personal 
din cerere sau o combinație a acestora și o 
fișă, un dosar sau o semnalare din 
sistemele de informații menționate mai sus 
sau date cu caracter personal din lista de 
supraveghere din ETIAS sau indicatori de 
risc, cererea ar trebui să fie prelucrată 
manual de un operator în cadrul unității 
naționale a ETIAS din statul membru 
responsabil. Evaluarea efectuată de 
unitatea națională a ETIAS ar trebui să 
conducă la decizia de a elibera sau nu 
autorizația de călătorie.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să prevadă o distribuție mai echilibrată a responsabilităților 
între unitățile naționale ale statelor membre, conform modificărilor de la articolul 22 
alineatul (1).

Amendamentul 229
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Atunci când se generează un 
rezultat în sistemele de informații ale 
Interpol (SLTD și TDAWN) în timpul 
procesului automat, unitatea centrală ar 
trebui să efectueze un control specific 
înainte de procesul manual pentru a 
verifica precizia rezultatului, precum și 
motivele introducerii documentului de 
călătorie al respectivului călător în 
oricare dintre sistemele de informații ale 
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Interpol.

Or. en

Justificare

Este necesar pentru a se evita consecințele anumitor introduceri din țări terțe care ar putea fi 
bazate pe alte motive decât obiectivele sistemului de informații (de exemplu: introducerea 
adversarilor politici), care ar fi discriminatorii pentru persoana vizată.

Amendamentul 230
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie ar trebui să aibă 
dreptul la exercitarea unei căi de atac. 
Căile de atac ar trebui introduse în statul 
membru care a luat decizia cu privire la 
cerere și în conformitate cu dreptul 
național al respectivului stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 231
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie ar trebui să aibă 
dreptul la exercitarea unei căi de atac. 
Căile de atac ar trebui introduse în statul 
membru care a luat decizia cu privire la 
cerere și în conformitate cu dreptul 
național al respectivului stat membru.

(24) Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie ar trebui să aibă 
dreptul la exercitarea unei căi de atac 
eficiente. Căile de atac ar trebui introduse 
în statul membru care a luat decizia cu 
privire la cerere și în conformitate cu 
dreptul național al respectivului stat 
membru chiar și în cazul în care 
solicitantul nu se află pe teritoriul 
Uniunii în cursul acestei proceduri. 
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Solicitanții trebuie să beneficieze de 
garanțiile necesare în ceea ce privește 
principiile în materie de protecție a 
persoanelor și de respectare a drepturilor 
fundamentale, astfel cum sunt definite de 
dreptul comunitar și de dreptul 
internațional și, în special, să beneficieze 
de drepturi de acces, rectificare, ștergere a 
datelor și recurs, în special de dreptul la 
exercitarea unei căi de atac judiciare, iar 
supravegherea operațiunilor de 
prelucrare a datelor trebuie să fie 
asigurată de către autorități publice 
independente. Prin urmare, prezentul 
regulament respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute 
de DUDO, de Convenția de la Geneva din 
1951 și de Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene, în special dreptul la 
demnitate (articolul 1 din Cartă), 
interzicerea sclaviei și a muncii forțate 
(articolul 5 din Cartă), dreptul la libertate 
și la siguranță (articolul 6 din Cartă), 
dreptul de azil, respectarea vieții private și 
de familie (articolul 7 din Cartă), dreptul 
la reîntregirea familiei, dreptul la 
sănătate, protecția datelor cu caracter 
personal (articolul 8 din Cartă), dreptul la 
nediscriminare (articolul 21 din Cartă), 
drepturile copilului (articolul 24 din 
Cartă), drepturile persoanelor în vârstă 
(articolul 25 din Cartă), drepturile 
persoanelor cu handicap (articolul 26 din 
Cartă) și dreptul la o cale de atac eficientă 
(articolul 47 din Cartă).

Or. fr

Amendamentul 232
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Solicitanții cărora li s-a refuzat (24) Solicitanții cărora li s-a refuzat 
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autorizația de călătorie ar trebui să aibă 
dreptul la exercitarea unei căi de atac.
Căile de atac ar trebui introduse în statul 
membru care a luat decizia cu privire la 
cerere și în conformitate cu dreptul 
național al respectivului stat membru.

autorizația de călătorie ar trebui să aibă 
dreptul la exercitarea unei căi de atac 
eficiente. Procedurile aferente căilor de 
atac ar trebui introduse în statul membru 
care a luat decizia cu privire la cerere și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru, care ar trebui 
să includă posibilitatea unei căi de atac 
judiciare.

Or. en

Amendamentul 233
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie ar trebui să aibă 
dreptul la exercitarea unei căi de atac. 
Căile de atac ar trebui introduse în statul 
membru care a luat decizia cu privire la 
cerere și în conformitate cu dreptul 
național al respectivului stat membru.

(24) Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie ar trebui să aibă 
dreptul la recurs și la exercitarea unei căi 
de atac eficiente. Recursurile și căile de 
atac ar trebui introduse în statul membru 
care a luat decizia cu privire la cerere și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 234
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 

eliminat
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care să permită efectuarea unei 
comparații între datele înregistrate într-
un dosar de cerere din sistemul central al 
ETIAS și indicatori de risc specifici care 
corespund unor riscuri identificate 
anterior în materie de securitate, migrație 
neregulamentară sau sănătate publică. 
Criteriile utilizate pentru definirea 
indicatorilor de risc specifici nu ar trebui 
să se bazeze în nicio circumstanță pe rasa 
sau originea etnică a unui solicitant, pe 
opiniile sale politice, pe religia sau 
convingerile sale filozofice, pe 
apartenența sa la un sindicat, pe viața sa 
sexuală sau pe orientarea sa sexuală.

Or. en

Amendamentul 235
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei 
comparații între datele înregistrate într-
un dosar de cerere din sistemul central al 
ETIAS și indicatori de risc specifici care 
corespund unor riscuri identificate 
anterior în materie de securitate, migrație 
neregulamentară sau sănătate publică. 
Criteriile utilizate pentru definirea 
indicatorilor de risc specifici nu ar trebui 
să se bazeze în nicio circumstanță pe rasa 
sau originea etnică a unui solicitant, pe 
opiniile sale politice, pe religia sau 
convingerile sale filozofice, pe 
apartenența sa la un sindicat, pe viața sa 
sexuală sau pe orientarea sa sexuală.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 236
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în materie 
de securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică. Criteriile utilizate pentru 
definirea indicatorilor de risc specifici nu 
ar trebui să se bazeze în nicio circumstanță 
pe rasa sau originea etnică a unui solicitant, 
pe opiniile sale politice, pe religia sau 
convingerile sale filozofice, pe apartenența 
sa la un sindicat, pe viața sa sexuală sau pe 
orientarea sa sexuală.

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în materie 
de securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică. Criteriile utilizate pentru 
definirea indicatorilor de risc specifici nu 
ar trebui să se bazeze în nicio circumstanță 
pe rasa sau originea etnică a unui solicitant, 
pe opiniile sale politice, pe religia sau 
convingerile sale filozofice, pe apartenența 
sa la un sindicat, pe viața sa sexuală sau pe 
orientarea sa sexuală. Unitatea națională a 
ETIAS din statul membru responsabil nu 
poate lua, în niciun caz, o decizie 
bazându-se doar pe un răspuns pozitiv 
fundamentat pe indicatorii de risc 
specifici. În orice caz, unitatea națională 
a ETIAS din statul membru responsabil 
face o evaluare a riscurilor în materie de 
migrație, securitate și sănătate publică.

Or. fr

Amendamentul 237
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
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cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în 
materie de securitate, migrație 
neregulamentară sau sănătate publică. 
Criteriile utilizate pentru definirea 
indicatorilor de risc specifici nu ar trebui 
să se bazeze în nicio circumstanță pe rasa 
sau originea etnică a unui solicitant, pe 
opiniile sale politice, pe religia sau 
convingerile sale filozofice, pe apartenența 
sa la un sindicat, pe viața sa sexuală sau pe 
orientarea sa sexuală.

cerere din sistemul central al ETIAS și 
bazele de date menționate anterior și nu ar 
trebui să se bazeze în nicio circumstanță pe 
rasa sau originea etnică a unui solicitant, pe 
opiniile sale politice, pe religia sau 
convingerile sale filozofice, pe apartenența 
sa la un sindicat, pe viața sa sexuală sau pe 
orientarea sa sexuală.

Or. fr

Amendamentul 238
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în materie 
de securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică. Criteriile utilizate pentru 
definirea indicatorilor de risc specifici nu 
ar trebui să se bazeze în nicio circumstanță 
pe rasa sau originea etnică a unui 
solicitant, pe opiniile sale politice, pe 
religia sau convingerile sale filozofice, pe 
apartenența sa la un sindicat, pe viața sa 
sexuală sau pe orientarea sa sexuală.

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în materie 
de securitate sau migrație neregulamentară. 
Criteriile utilizate pentru definirea 
indicatorilor de risc specifici nu ar trebui să 
se bazeze în nicio circumstanță pe sexul 
unui solicitant, rasa, culoarea, originea 
etnică sau socială, caracteristicile 
genetice, limba, religia sau convingerile, 
opiniile politice sau de orice altă natură, 
apartenența la o minoritate națională, 
averea, nașterea, un handicap, vârsta sau 
orientarea sexuală.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 239
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în materie 
de securitate, migrație neregulamentară
sau sănătate publică. Criteriile utilizate 
pentru definirea indicatorilor de risc 
specifici nu ar trebui să se bazeze în nicio 
circumstanță pe rasa sau originea etnică a 
unui solicitant, pe opiniile sale politice, pe 
religia sau convingerile sale filozofice, pe 
apartenența sa la un sindicat, pe viața sa 
sexuală sau pe orientarea sa sexuală.

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în materie 
de securitate, migrație ilegală sau sănătate 
publică. Criteriile utilizate pentru definirea 
indicatorilor de risc specifici nu ar trebui să 
se bazeze în nicio circumstanță pe rasa sau 
originea etnică a unui solicitant, pe opiniile 
sale politice, pe religia sau convingerile 
sale filozofice, pe apartenența sa la un 
sindicat, pe viața sa sexuală sau pe 
orientarea sa sexuală.

Or. en

Amendamentul 240
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în materie 

(25) Pentru a analiza dosarul de cerere, 
ar trebui să se utilizeze reguli de verificare 
care să permită efectuarea unei comparații 
între datele înregistrate într-un dosar de 
cerere din sistemul central al ETIAS și 
indicatori de risc specifici care corespund 
unor riscuri identificate anterior în materie 
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de securitate, migrație neregulamentară
sau sănătate publică. Criteriile utilizate 
pentru definirea indicatorilor de risc 
specifici nu ar trebui să se bazeze în nicio 
circumstanță pe rasa sau originea etnică a 
unui solicitant, pe opiniile sale politice, pe 
religia sau convingerile sale filozofice, pe 
apartenența sa la un sindicat, pe viața sa 
sexuală sau pe orientarea sa sexuală.

de securitate sau sănătate publică. Criteriile 
utilizate pentru definirea indicatorilor de 
risc specifici nu ar trebui să se bazeze în 
nicio circumstanță pe rasa sau originea 
etnică a unui solicitant, pe opiniile sale 
politice, pe religia sau convingerile sale 
filozofice, pe apartenența sa la un sindicat, 
pe viața sa sexuală sau pe orientarea sa 
sexuală.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.

Amendamentul 241
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui să se stabilească o listă 
de supraveghere din ETIAS pentru 
identificarea conexiunilor dintre datele 
dintr-un dosar de cerere din ETIAS și 
informațiile referitoare la persoane care 
sunt suspectate că au comis o infracțiune 
gravă sau un act de terorism ori cu privire 
la care există indicii concrete sau motive 
întemeiate care justifică prezumția că vor 
comite o infracțiune gravă sau un act de 
terorism. Lista de supraveghere din 
ETIAS ar trebui să facă parte din datele 
prelucrate de Europol în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) 2016/794 și cu 
conceptul Europol de gestiune integrată a 
datelor, menit să pună în aplicare 
regulamentul menționat. Atunci când 
furnizează informații Europol, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să 
stabilească scopul sau scopurile în care 
acestea urmează să fie prelucrate, care să 

eliminat
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includă posibilitatea de a limita 
prelucrarea la lista de supraveghere din 
ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 242
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui să se stabilească o listă 
de supraveghere din ETIAS pentru 
identificarea conexiunilor dintre datele 
dintr-un dosar de cerere din ETIAS și 
informațiile referitoare la persoane care 
sunt suspectate că au comis o infracțiune 
gravă sau un act de terorism ori cu privire 
la care există indicii concrete sau motive 
întemeiate care justifică prezumția că vor 
comite o infracțiune gravă sau un act de 
terorism. Lista de supraveghere din 
ETIAS ar trebui să facă parte din datele 
prelucrate de Europol în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) 2016/794 și cu 
conceptul Europol de gestiune integrată a 
datelor, menit să pună în aplicare 
regulamentul menționat. Atunci când 
furnizează informații Europol, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să 
stabilească scopul sau scopurile în care 
acestea urmează să fie prelucrate, care să 
includă posibilitatea de a limita 
prelucrarea la lista de supraveghere din 
ETIAS.

eliminat

Or. en

Amendamentul 243
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui să se stabilească o listă de 
supraveghere din ETIAS pentru 
identificarea conexiunilor dintre datele 
dintr-un dosar de cerere din ETIAS și 
informațiile referitoare la persoane care 
sunt suspectate că au comis o infracțiune 
gravă sau un act de terorism ori cu privire 
la care există indicii concrete sau motive 
întemeiate care justifică prezumția că vor 
comite o infracțiune gravă sau un act de 
terorism. Lista de supraveghere din ETIAS 
ar trebui să facă parte din datele prelucrate 
de Europol în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 
(UE) 2016/794 și cu conceptul Europol de 
gestiune integrată a datelor, menit să pună 
în aplicare regulamentul menționat. Atunci 
când furnizează informații Europol, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să 
stabilească scopul sau scopurile în care 
acestea urmează să fie prelucrate, care să 
includă posibilitatea de a limita prelucrarea 
la lista de supraveghere din ETIAS.

(26) Ar trebui să se stabilească o listă de 
supraveghere din ETIAS pentru 
identificarea conexiunilor dintre datele 
dintr-un dosar de cerere din ETIAS și 
informațiile referitoare la persoane care 
sunt suspectate că au comis sau au 
participat la o infracțiune gravă sau un act 
de terorism. Lista de supraveghere din 
ETIAS ar trebui să facă parte din datele 
prelucrate de Europol în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) 2016/794 și cu 
conceptul Europol de gestiune integrată a 
datelor, menit să pună în aplicare 
regulamentul menționat. Atunci când 
furnizează informații Europol, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să 
stabilească scopul sau scopurile în care 
acestea urmează să fie prelucrate, care să 
includă posibilitatea de a limita prelucrarea 
la lista de supraveghere din ETIAS.

Or. en

Amendamentul 244
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui să se stabilească o listă de 
supraveghere din ETIAS pentru 
identificarea conexiunilor dintre datele 
dintr-un dosar de cerere din ETIAS și 
informațiile referitoare la persoane care 
sunt suspectate că au comis o infracțiune 
gravă sau un act de terorism ori cu privire 

(26) Ar trebui să se stabilească o listă de 
supraveghere din ETIAS pentru 
identificarea conexiunilor dintre datele 
dintr-un dosar de cerere din ETIAS și 
informațiile referitoare la persoane care 
sunt suspectate că au comis sau au
participat la comiterea unei infracțiuni 
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la care există indicii concrete sau motive 
întemeiate care justifică prezumția că vor 
comite o infracțiune gravă sau un act de 
terorism. Lista de supraveghere din ETIAS 
ar trebui să facă parte din datele prelucrate 
de Europol în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 
(UE) 2016/794 și cu conceptul Europol de 
gestiune integrată a datelor, menit să pună 
în aplicare regulamentul menționat. Atunci 
când furnizează informații Europol, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să 
stabilească scopul sau scopurile în care 
acestea urmează să fie prelucrate, care să 
includă posibilitatea de a limita prelucrarea 
la lista de supraveghere din ETIAS.

grave sau a unui act de terorism ori cu 
privire la care există indicii concrete sau 
motive întemeiate care justifică prezumția 
că vor comite o infracțiune gravă sau un 
act de terorism. Lista de supraveghere din 
ETIAS ar trebui să facă parte din datele 
prelucrate de Europol în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) 2016/794 și cu 
conceptul Europol de gestiune integrată a 
datelor, menit să pună în aplicare 
regulamentul menționat. Atunci când 
furnizează informații Europol, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să 
stabilească scopul sau scopurile în care 
acestea urmează să fie prelucrate, care să 
includă posibilitatea de a limita prelucrarea 
la lista de supraveghere din ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 245
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Apariția continuă a unor noi 
forme de amenințări la adresa securității, 
noi modele de migrație neregulamentară 
și amenințări la adresa sănătății publice 
impune răspunsuri eficace și trebuie 
combătută cu mijloace moderne. Întrucât
aceste mijloace implică prelucrarea unui 
volum important de date cu caracter 
personal, ar trebui să se introducă 
garanții corespunzătoare pentru ca 
atingerea adusă dreptului la protecția 
vieții private și dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal să rămână 
limitată la ceea ce este necesar într-o 
societate democratică.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 246
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității, noi 
modele de migrație neregulamentară și 
amenințări la adresa sănătății publice
impune răspunsuri eficace și trebuie 
combătută cu mijloace moderne. Întrucât 
aceste mijloace implică prelucrarea unui 
volum important de date cu caracter 
personal, ar trebui să se introducă garanții 
corespunzătoare pentru ca atingerea adusă 
dreptului la protecția vieții private și 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal să rămână limitată la ceea ce este 
necesar într-o societate democratică.

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității impune 
răspunsuri eficace și trebuie prevenită cu 
mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace 
implică prelucrarea unui volum important 
de date cu caracter personal, ar trebui să se 
introducă garanții corespunzătoare pentru 
ca atingerea adusă dreptului la protecția 
vieții private și dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal să rămână 
limitată la ceea ce este necesar într-o 
societate democratică. În niciun caz, 
aceste mijloace moderne nu ar trebui să 
aducă atingere drepturilor persoanelor în 
cauză, astfel cum sunt definite de dreptul 
internațional.

Or. fr

Amendamentul 247
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității, noi 
modele de migrație neregulamentară și 
amenințări la adresa sănătății publice
impune răspunsuri eficace și trebuie 
combătută cu mijloace moderne. Întrucât 
aceste mijloace implică prelucrarea unui 
volum important de date cu caracter 
personal, ar trebui să se introducă garanții 
corespunzătoare pentru ca atingerea adusă 

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității impune 
răspunsuri eficace și trebuie combătută cu 
mijloace moderne. Întrucât aceste mijloace 
implică prelucrarea unui volum important 
de date cu caracter personal, ar trebui să se 
introducă garanții corespunzătoare pentru 
ca atingerea adusă dreptului la protecția 
vieții private și dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal să rămână 
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dreptului la protecția vieții private și 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal să rămână limitată la ceea ce este 
necesar într-o societate democratică.

limitată la ceea ce este necesar într-o 
societate democratică.

Or. en

Amendamentul 248
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității, noi 
modele de migrație neregulamentară și 
amenințări la adresa sănătății publice 
impune răspunsuri eficace și trebuie 
combătută cu mijloace moderne. Întrucât 
aceste mijloace implică prelucrarea unui 
volum important de date cu caracter 
personal, ar trebui să se introducă garanții 
corespunzătoare pentru ca atingerea adusă 
dreptului la protecția vieții private și 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal să rămână limitată la ceea ce este 
necesar într-o societate democratică.

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității, noi 
modele de migrație ilegală și amenințări la 
adresa sănătății publice impune răspunsuri 
eficace și trebuie combătută cu mijloace 
moderne. Întrucât aceste mijloace implică 
prelucrarea unui volum important de date 
cu caracter personal, ar trebui să se 
introducă garanții corespunzătoare pentru 
ca atingerea adusă dreptului la protecția 
vieții private și dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal să rămână 
limitată la ceea ce este necesar într-o 
societate democratică.

Or. en

Amendamentul 249
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității, noi 
modele de migrație neregulamentară și
amenințări la adresa sănătății publice 
impune răspunsuri eficace și trebuie 

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității și noi 
modele de amenințări la adresa sănătății 
publice impune răspunsuri eficace și 
trebuie combătută cu mijloace moderne. 
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combătută cu mijloace moderne. Întrucât 
aceste mijloace implică prelucrarea unui 
volum important de date cu caracter 
personal, ar trebui să se introducă garanții 
corespunzătoare pentru ca atingerea adusă 
dreptului la protecția vieții private și 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal să rămână limitată la ceea ce este 
necesar într-o societate democratică.

Întrucât aceste mijloace implică 
prelucrarea unui volum important de date 
cu caracter personal, ar trebui să se 
introducă garanții corespunzătoare pentru 
ca atingerea adusă dreptului la protecția 
vieții private și dreptului la protecția 
datelor cu caracter personal să rămână 
limitată la ceea ce este necesar într-o 
societate democratică.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.

Amendamentul 250
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității, noi 
modele de migrație neregulamentară și 
amenințări la adresa sănătății publice
impune răspunsuri eficace și trebuie 
combătută cu mijloace moderne. Întrucât 
aceste mijloace implică prelucrarea unui 
volum important de date cu caracter 
personal, ar trebui să se introducă garanții 
corespunzătoare pentru ca atingerea adusă 
dreptului la protecția vieții private și 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal să rămână limitată la ceea ce este 
necesar într-o societate democratică.

(27) Apariția continuă a unor noi forme 
de amenințări la adresa securității și noi 
modele de migrație neregulamentară 
impune răspunsuri eficace și trebuie 
combătută cu mijloace moderne. Întrucât 
aceste mijloace implică prelucrarea unui 
volum important de date cu caracter 
personal, ar trebui să se introducă garanții 
corespunzătoare pentru ca atingerea adusă 
dreptului la protecția vieții private și 
dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal să rămână limitată la ceea ce este 
necesar într-o societate democratică.

Or. en

Amendamentul 251
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prin urmare, datele cu caracter 
personal ar trebui păstrate în condiții de 
siguranță în ETIAS; accesul la acestea ar 
trebui limitat la personalul autorizat în mod 
strict și acestea nu ar trebui să fie utilizate 
în nicio circumstanță pentru a lua decizii 
întemeiate pe vreo formă de discriminare. 
Datele cu caracter personal stocate ar 
trebui păstrate în condiții de siguranță în 
instalațiile eu-LISA din Uniune.

(28) Prin urmare, datele cu caracter 
personal ar trebui păstrate în condiții de 
siguranță în ETIAS, respectând în orice 
situație articolele 7 și 8 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, precum și articolul 8 din 
Declarația universală a drepturilor 
omului; accesul la acestea ar trebui limitat 
la personalul autorizat în mod strict, 
garantând respectarea drepturilor 
fundamentale în general și, în special, a 
dreptului la viață privată, a dreptului la 
protecția datelor cu caracter personal, 
precum și a dreptului de azil, a dreptului 
la viața de familie și la reîntregirea 
familiei, a dreptului la sănătate, la 
demnitate umană și la integritatea 
persoanelor, precum și să asigure 
protejarea persoanelor vulnerabile și, mai 
ales, a minorilor neînsoțiți. Ele trebuie să 
țină seama de orice evoluție a situației 
persoanelor în cauză și acestea nu ar 
trebui să fie utilizate în nicio circumstanță 
pentru a lua decizii întemeiate pe vreo 
formă de discriminare. În plus, ele ar 
trebui să nu discrimineze persoanele pe 
motive de sex, culoare a pielii, origine 
etnică sau socială, caracteristici genetice, 
limbă, religie sau convingeri, opinii 
politice sau de orice altă natură, 
apartenență la o minoritate națională, 
avere, naștere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală. Acestea nu ar trebui să 
se opună dreptului persoanelor în cauză 
de a contesta încălcarea drepturilor lor în 
fața instanțelor competente. Datele cu 
caracter personal stocate ar trebui păstrate 
în condiții de siguranță în instalațiile eu-
LISA din Uniune. Funcționarea întregului 
sistem ETIAS trebuie să facă obiectul 
unui audit periodic și independent atât la 
nivel european, cât și la nivel național, 
efectuat de către autoritățile europene și 
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naționale, independente și competente, 
precum și de către AEPD.

Or. fr

Amendamentul 252
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 
nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 
să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și să revoce autorizația 
de călătorie. Pe baza unei abordări 
similare, noile elemente introduse în lista 
de supraveghere din ETIAS ar trebui 
comparate cu dosarele de cerere stocate în 
ETIAS pentru a verifica dacă acest 
element nou corespunde unei autorizații 
de călătorie valabile. Într-un astfel de caz, 
unitatea națională a ETIAS din statul 
membru al primei intrări ar trebui să 
evalueze rezultatul pozitiv și, dacă este 
necesar, să revoce autorizația de călătorie.
Ar trebui să se prevadă, de asemenea, 
posibilitatea de a revoca autorizația de 
călătorie la cererea solicitantului.

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 
nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 
să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și să revoce autorizația 
de călătorie. Ar trebui să se prevadă, de 
asemenea, posibilitatea de a revoca 
autorizația de călătorie la cererea 
solicitantului.

Or. en
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Amendamentul 253
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 
nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 
să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și să revoce autorizația 
de călătorie. Pe baza unei abordări 
similare, noile elemente introduse în lista 
de supraveghere din ETIAS ar trebui 
comparate cu dosarele de cerere stocate în 
ETIAS pentru a verifica dacă acest 
element nou corespunde unei autorizații 
de călătorie valabile. Într-un astfel de caz, 
unitatea națională a ETIAS din statul 
membru al primei intrări ar trebui să 
evalueze rezultatul pozitiv și, dacă este 
necesar, să revoce autorizația de călătorie. 
Ar trebui să se prevadă, de asemenea, 
posibilitatea de a revoca autorizația de 
călătorie la cererea solicitantului.

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui supuse unei reexaminări și, dacă 
este cazul, anulate sau revocate de îndată 
ce se poate dovedi că nu au fost îndeplinite 
sau nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 
să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și să reexamineze 
autorizația de călătorie. Ar trebui să se 
prevadă, de asemenea, posibilitatea de a 
revoca autorizația de călătorie la cererea 
solicitantului.

Or. fr

Amendamentul 254
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 
nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 
să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și să revoce autorizația 
de călătorie. Pe baza unei abordări 
similare, noile elemente introduse în lista 
de supraveghere din ETIAS ar trebui 
comparate cu dosarele de cerere stocate în 
ETIAS pentru a verifica dacă acest element 
nou corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări ar trebui să evalueze 
rezultatul pozitiv și, dacă este necesar, să 
revoce autorizația de călătorie. Ar trebui să 
se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a 
revoca autorizația de călătorie la cererea 
solicitantului.

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 
nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 
să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și, cu excepția cazurilor 
excepționale legate de securitatea 
națională a unui stat membru, să revoce 
autorizația de călătorie . Pe baza unei 
abordări similare, noile elemente introduse 
în lista de supraveghere din ETIAS ar 
trebui comparate cu dosarele de cerere 
stocate în ETIAS pentru a verifica dacă 
acest element nou corespunde unei 
autorizații de călătorie valabile. Într-un 
astfel de caz, unitatea națională a ETIAS 
din statul membru al primei intrări ar trebui 
să evalueze rezultatul pozitiv și, dacă este 
necesar, să revoce autorizația de călătorie. 
Ar trebui să se prevadă, de asemenea, 
posibilitatea de a revoca autorizația de 
călătorie la cererea solicitantului.

Or. fr

Amendamentul 255
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 
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nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 
să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și să revoce autorizația 
de călătorie. Pe baza unei abordări 
similare, noile elemente introduse în lista 
de supraveghere din ETIAS ar trebui 
comparate cu dosarele de cerere stocate în 
ETIAS pentru a verifica dacă acest element 
nou corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări ar trebui să evalueze 
rezultatul pozitiv și, dacă este necesar, să 
revoce autorizația de călătorie. Ar trebui să 
se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a 
revoca autorizația de călătorie la cererea 
solicitantului.

nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut, furat sau anulat, 
SIS ar trebui să informeze ETIAS, care ar 
trebui să verifice dacă această nouă 
semnalare corespunde unei autorizații de 
călătorie valabile. Într-un astfel de caz, 
unitatea națională a ETIAS din statul 
membru care a creat semnalarea ar trebui 
să fie informată imediat și să revoce 
autorizația de călătorie. Pe baza unei 
abordări similare, noile elemente introduse 
în lista de supraveghere din ETIAS ar 
trebui comparate cu dosarele de cerere 
stocate în ETIAS pentru a verifica dacă 
acest element nou corespunde unei 
autorizații de călătorie valabile. Într-un 
astfel de caz, unitatea națională a ETIAS 
din statul membru care a introdus aceste 
elemente noi ar trebui să evalueze 
rezultatul pozitiv și, dacă este necesar, să 
revoce autorizația de călătorie. Ar trebui să 
se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a 
revoca autorizația de călătorie la cererea 
solicitantului.

Or. fr

Amendamentul 256
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 
nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 

(29) Autorizațiile de călătorie eliberate 
ar trebui anulate sau revocate de îndată ce 
devine evident că nu au fost îndeplinite sau 
nu mai sunt îndeplinite condițiile de 
eliberare a acestora. În special, atunci când 
se creează o nouă semnalare SIS privind 
refuzul intrării sau un document de 
călătorie declarat pierdut ori furat, SIS ar 
trebui să informeze ETIAS, care ar trebui 
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să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și să revoce autorizația 
de călătorie. Pe baza unei abordări 
similare, noile elemente introduse în lista 
de supraveghere din ETIAS ar trebui 
comparate cu dosarele de cerere stocate în 
ETIAS pentru a verifica dacă acest element 
nou corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări ar trebui să evalueze 
rezultatul pozitiv și, dacă este necesar, să 
revoce autorizația de călătorie. Ar trebui să 
se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a 
revoca autorizația de călătorie la cererea 
solicitantului.

să verifice dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru care 
a creat semnalarea ar trebui să fie 
informată imediat și să revoce autorizația 
de călătorie. Pe baza unei abordări 
similare, noile elemente introduse în lista 
de supraveghere din ETIAS ar trebui 
comparate cu dosarele de cerere stocate în 
ETIAS pentru a verifica dacă acest element 
nou corespunde unei autorizații de călătorie 
valabile. Într-un astfel de caz, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil ar trebui să evalueze rezultatul 
pozitiv și, dacă este necesar, să revoce 
autorizația de călătorie. Ar trebui să se 
prevadă, de asemenea, posibilitatea de a 
revoca autorizația de călătorie la cererea 
solicitantului.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să prevadă o distribuție mai echilibrată a responsabilităților 
între unitățile naționale ale statelor membre, conform modificărilor de la articolul 22 
alineatul (1).

Amendamentul 257
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Atunci când, în circumstanțe 
excepționale, un stat membru consideră 
necesar să permită unui resortisant al unei 
țări terțe să călătorească pe teritoriul său 
din motive umanitare, din motive de interes 
național sau datorită unor obligații 
internaționale, acesta ar trebui să aibă 
posibilitatea de a elibera o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială și 
temporală limitată.

(30) Atunci când, în circumstanțe 
excepționale, un stat membru consideră 
necesar să permită unui resortisant al unei 
țări terțe să călătorească pe teritoriul său 
din motive umanitare, din motive de interes 
național sau datorită unor obligații 
internaționale, acesta ar trebui să aibă 
posibilitatea de a elibera o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială limitată, 
valabilă pentru o perioadă de cel mult 180 
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de zile de la data emiterii respectivei 
autorizații sau de 90 de zile de la prima 
intrare efectuată pe baza autorizației 
respective. În mod excepțional, autorizația 
respectivă poate fi valabilă pe teritoriul 
mai multor state membre, cu condiția ca 
unitatea națională a fiecăruia dintre 
aceste state membre să își fi dat acordul.

Or. fr

Amendamentul 258
Helga Stevens

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Atunci când, în circumstanțe 
excepționale, un stat membru consideră 
necesar să permită unui resortisant al unei 
țări terțe să călătorească pe teritoriul său 
din motive umanitare, din motive de interes 
național sau datorită unor obligații 
internaționale, acesta ar trebui să aibă 
posibilitatea de a elibera o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială și 
temporală limitată.

(30) Atunci când, în circumstanțe 
excepționale, un stat membru consideră 
necesar să permită unui resortisant al unei 
țări terțe să călătorească pe teritoriul său 
din motive umanitare, în conformitate cu 
legislația internațională, din motive de 
interes național sau datorită unor obligații 
internaționale, acesta ar trebui să aibă 
posibilitatea de a elibera o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială și 
temporală limitată. Motivele referitoare la 
protecția internațională nu ar trebui 
clasificate drept motive umanitare în 
contextul acordării autorizațiilor de 
călătorie cu valabilitate teritorială 
limitată.

Or. nl

Amendamentul 259
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Atunci când, în circumstanțe 
excepționale, un stat membru consideră
necesar să permită unui resortisant al unei 
țări terțe să călătorească pe teritoriul său 
din motive umanitare, din motive de interes 
național sau datorită unor obligații 
internaționale, acesta ar trebui să aibă 
posibilitatea de a elibera o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială și 
temporală limitată.

(30) Atunci când, în circumstanțe
excepționale, este necesar să se permită 
unui resortisant al unei țări terțe să 
călătorească din motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, ar trebui să fie 
posibil să i se elibereze o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială și 
temporală limitată.

Or. en

Amendamentul 260
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Atunci când, în circumstanțe 
excepționale, un stat membru consideră
necesar să permită unui resortisant al unei 
țări terțe să călătorească pe teritoriul său
din motive umanitare, din motive de interes 
național sau datorită unor obligații 
internaționale, acesta ar trebui să aibă 
posibilitatea de a elibera o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială și 
temporală limitată.

(30) Atunci când, în circumstanțe 
excepționale, este necesar să se permită 
unui resortisant al unei țări terțe să 
călătorească in motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, trebuie să fie 
posibil să i se elibereze o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială și 
temporală limitată.

Or. fr

Amendamentul 261
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Înainte de îmbarcare, operatorii de (31) Înainte de îmbarcare, operatorii de 
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transport aerian și maritim, precum și 
operatorii de transport care transportă pe 
cale terestră grupuri cu autocarul ar trebui 
să aibă obligația de a verifica dacă 
respectivii călători au toate documentele de 
călătorie necesare pentru intrarea pe 
teritoriul statelor membre în temeiul 
Convenției Schengen25. Această obligație 
ar trebui să includă verificarea deținerii de 
către călători a unei autorizații de călătorie 
valabile. Dosarul ETIAS în sine nu ar 
trebui să fie accesibil operatorilor de 
transport. Un acces securizat la internet, 
care să includă posibilitatea de a utiliza 
soluții tehnice mobile, ar trebui să permită 
operatorilor de transport să efectueze 
această consultare utilizând datele 
documentului de călătorie.

transport aerian și maritim, precum și 
operatorii de transport care transportă pe 
cale terestră grupuri cu autocarul ar trebui 
să aibă obligația de a verifica dacă 
respectivii călători au toate documentele de 
călătorie necesare pentru intrarea pe 
teritoriul statelor membre în temeiul 
Convenției Schengen25. Această obligație 
ar trebui să includă verificarea deținerii de 
către călători a unei autorizații de călătorie 
valabile și, în cazul autorizației de 
călătorie cu valabilitate teritorială 
limitată, verificarea teritoriului sau a 
teritoriilor spre care solicitantul are voie 
să călătorească. Dosarul ETIAS în sine nu 
ar trebui să fie accesibil operatorilor de 
transport. Un acces securizat, care să 
includă posibilitatea de a utiliza soluții 
tehnice mobile, ar trebui să permită 
operatorilor de transport să transmită o 
solicitare către sistemul central al ETIAS
utilizând datele documentului de călătorie.

_________________ _________________

25 Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
dintre guvernele statelor din Uniunea 
Economică Benelux, Republicii Federale 
Germania și Republicii Franceze privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele comune.

25 Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
dintre guvernele statelor din Uniunea 
Economică Benelux, Republicii Federale 
Germania și Republicii Franceze privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele comune.

Or. fr

Amendamentul 262
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Înainte de îmbarcare, operatorii de 
transport aerian și maritim, precum și 
operatorii de transport care transportă pe 
cale terestră grupuri cu autocarul ar trebui 
să aibă obligația de a verifica dacă 

(31) Înainte de îmbarcare, operatorii de 
transport aerian și maritim, precum și 
operatorii de transport internațional, care 
transportă pe cale terestră grupuri cu 
autocarul ar trebui să aibă obligația de a 
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respectivii călători au toate documentele 
de călătorie necesare pentru intrarea pe 
teritoriul statelor membre în temeiul 
Convenției Schengen25. Această obligație 
ar trebui să includă verificarea deținerii
de către călători a unei autorizații de 
călătorie valabile. Dosarul ETIAS în sine 
nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de 
transport. Un acces securizat la internet, 
care să includă posibilitatea de a utiliza 
soluții tehnice mobile, ar trebui să permită 
operatorilor de transport să efectueze 
această consultare utilizând datele 
documentului de călătorie.

verifica deținerea de către călători a unei 
autorizații de călătorie valabile. Fișierul 
ETIAS în sine nu ar trebui să fie accesibil 
operatorilor. Un acces securizat la internet, 
care să includă posibilitatea de a utiliza 
soluții tehnice mobile, ar trebui să permită 
operatorilor de transport să efectueze 
această consultare utilizând datele 
documentului de călătorie.

_________________

25 Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
dintre guvernele statelor din Uniunea 
Economică Benelux, Republicii Federale 
Germania și Republicii Franceze privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele comune.

Or. fr

Amendamentul 263
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Înainte de îmbarcare, operatorii de 
transport aerian și maritim, precum și 
operatorii de transport care transportă pe 
cale terestră grupuri cu autocarul ar trebui 
să aibă obligația de a verifica dacă 
respectivii călători au toate documentele 
de călătorie necesare pentru intrarea pe 
teritoriul statelor membre în temeiul 
Convenției Schengen25. Această obligație 
ar trebui să includă verificarea deținerii 
de către călători a unei autorizații de 
călătorie valabile. Dosarul ETIAS în sine 
nu ar trebui să fie accesibil operatorilor de 

(31) Înainte de îmbarcare, operatorii de 
transport aerian și maritim, precum și 
operatorii de transport care transportă pe 
cale terestră grupuri cu autocarul ar trebui 
să aibă obligația de a verifica dacă 
respectivii călători au autorizația de 
călătorie. Dosarul ETIAS în sine nu trebuie
să fie accesibil operatorilor de transport. 
Un acces securizat la internet, care să 
includă posibilitatea de a utiliza soluții 
tehnice mobile, ar trebui să permită 
operatorilor de transport să se asigure de 
valabilitatea autorizației menționate



AM\1135863RO.docx 77/172 PE609.321v02-00

RO

transport. Un acces securizat la internet, 
care să includă posibilitatea de a utiliza 
soluții tehnice mobile, ar trebui să permită 
operatorilor de transport să efectueze 
această consultare utilizând datele 
documentului de călătorie.

utilizând datele documentului de călătorie. 
Lipsa unei autorizații nu trebuie să 
constituie un motiv suficient pentru a 
refuza îmbarcarea, mai ales atunci când 
persoana trebuie să facă o călătorie 
neplanificată și/sau urgentă și ar trebui să 
existe posibilitatea depunerii cererii în 
momentul sosirii la frontiera statului 
membru de intrare.

_________________

25 Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
dintre guvernele statelor din Uniunea 
Economică Benelux, Republicii Federale 
Germania și Republicii Franceze privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele comune.

Or. fr

Amendamentul 264
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Înainte de îmbarcare, operatorii de 
transport aerian și maritim, precum și 
operatorii de transport care transportă pe 
cale terestră grupuri cu autocarul ar 
trebui să aibă obligația de a verifica dacă 
respectivii călători au toate documentele de 
călătorie necesare pentru intrarea pe 
teritoriul statelor membre în temeiul 
Convenției Schengen25. Această obligație 
ar trebui să includă verificarea deținerii de 
către călători a unei autorizații de călătorie 
valabile. Dosarul ETIAS în sine nu ar 
trebui să fie accesibil operatorilor de 
transport. Un acces securizat la internet, 
care să includă posibilitatea de a utiliza 
soluții tehnice mobile, ar trebui să permită 
operatorilor de transport să efectueze 
această consultare utilizând datele 

(31) Înainte de îmbarcare, operatorii de 
transport aerian ar trebui să aibă obligația 
de a verifica dacă respectivii călători au 
toate documentele de călătorie necesare 
pentru intrarea pe teritoriul statelor 
membre în temeiul Convenției Schengen25. 
Această obligație ar trebui să includă 
verificarea deținerii de către călători a unei 
autorizații de călătorie valabile. Dosarul 
ETIAS în sine nu ar trebui să fie accesibil 
operatorilor de transport. Un acces 
securizat la internet, care să includă 
posibilitatea de a utiliza soluții tehnice 
mobile, ar trebui să permită operatorilor de 
transport să efectueze această consultare 
utilizând datele documentului de călătorie.
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documentului de călătorie.

_________________ _________________

25 Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
dintre guvernele statelor din Uniunea 
Economică Benelux, Republicii Federale 
Germania și Republicii Franceze privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele comune.

25 Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
dintre guvernele statelor din Uniunea 
Economică Benelux, Republicii Federale 
Germania și Republicii Franceze privind 
eliminarea treptată a controalelor la 
frontierele comune.

Or. en

Amendamentul 265
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a respecta condițiile 
revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar 
trebui să verifice dacă respectivul călător 
deține o autorizație de călătorie valabilă. 
Prin urmare, în cursul procesului obișnuit 
de control la frontieră, polițistul de 
frontieră ar trebui să citească electronic 
datele documentului de călătorie. Această 
operațiune ar trebui să genereze o căutare 
în diferitele baze de date, astfel cum se 
prevede în Codul frontierelor Schengen, 
inclusiv o căutare în ETIAS care ar trebui 
să furnizeze statutul actualizat al 
autorizației de călătorie. Dosarul ETIAS în 
sine nu ar trebui să fie accesibil polițistului 
de frontieră pentru efectuarea controalelor 
la frontieră. Dacă nu există o autorizație de 
călătorie valabilă, polițistul de frontieră ar 
trebui să refuze intrarea și să finalizeze 
procesul de control la frontieră în 
consecință. Dacă există o autorizație de 
călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau 
de a refuza intrarea ar trebui luată de către 
polițistul de frontieră.

(32) Pentru a respecta condițiile 
revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar 
trebui să verifice dacă respectivul călător 
deține o autorizație de călătorie valabilă. 
Prin urmare, în cursul procesului obișnuit 
de control la frontieră, polițistul de 
frontieră ar trebui să citească electronic 
datele documentului de călătorie. Această 
operațiune ar trebui să genereze o căutare 
în diferitele baze de date, astfel cum se 
prevede în Codul frontierelor Schengen, 
inclusiv o căutare în ETIAS care ar trebui 
să furnizeze statutul actualizat al 
autorizației de călătorie și, în cazul 
autorizației de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată, teritoriul sau teritoriile 
spre care solicitantul are voie să 
călătorească. Dosarul ETIAS în sine nu ar 
trebui să fie accesibil polițistului de 
frontieră pentru efectuarea controalelor la 
frontieră, ci numai informațiile 
suplimentare relevante pentru verificările 
în linia a doua, introduse eventual de 
către unitatea națională a ETIAS pentru 
a facilita controlul la frontiere. Dacă nu 
există o autorizație de călătorie valabilă, 
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polițistul de frontieră ar trebui să refuze 
intrarea și să finalizeze procesul de control 
la frontieră în consecință. Dacă există o 
autorizație de călătorie valabilă, decizia de 
a autoriza sau de a refuza intrarea ar trebui 
luată de către polițistul de frontieră.

Or. fr

Amendamentul 266
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a respecta condițiile 
revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar 
trebui să verifice dacă respectivul călător 
deține o autorizație de călătorie valabilă. 
Prin urmare, în cursul procesului obișnuit 
de control la frontieră, polițistul de 
frontieră ar trebui să citească electronic 
datele documentului de călătorie. Această 
operațiune ar trebui să genereze o căutare 
în diferitele baze de date, astfel cum se 
prevede în Codul frontierelor Schengen, 
inclusiv o căutare în ETIAS care ar trebui 
să furnizeze statutul actualizat al 
autorizației de călătorie. Dosarul ETIAS în 
sine nu ar trebui să fie accesibil polițistului 
de frontieră pentru efectuarea controalelor 
la frontieră. Dacă nu există o autorizație de 
călătorie valabilă, polițistul de frontieră ar 
trebui să refuze intrarea și să finalizeze 
procesul de control la frontieră în 
consecință. Dacă există o autorizație de 
călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau 
de a refuza intrarea ar trebui luată de către 
polițistul de frontieră.

(32) Pentru a respecta condițiile 
revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar 
trebui să verifice dacă respectivul călător 
deține o autorizație de călătorie valabilă. 
Prin urmare, în cursul procesului obișnuit 
de control la frontieră, polițistul de 
frontieră ar trebui să citească electronic 
datele documentului de călătorie. Această 
operațiune ar trebui să genereze o căutare 
în diferitele baze de date, astfel cum se 
prevede în Codul frontierelor Schengen, 
inclusiv o căutare în ETIAS care ar trebui 
să furnizeze statutul actualizat al 
autorizației de călătorie. Dosarul ETIAS în 
sine nu ar trebui să fie accesibil polițistului 
de frontieră pentru efectuarea controalelor 
la frontieră. Dacă nu există o autorizație de 
călătorie valabilă, polițistul de frontieră ar 
trebui să se asigure că respectivul călător 
se deplasează spre locul desemnat pentru 
a depune o cerere sau să verifice dacă 
acesta poate intra pe teritoriul respectiv pe 
baza unui document de acces cu 
valabilitate teritorială limitată sau din alte 
motive. Dacă există o autorizație de 
călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau 
de a refuza intrarea ar trebui luată de către 
polițistul de frontieră.

Or. fr
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Amendamentul 267
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a respecta condițiile 
revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar 
trebui să verifice dacă respectivul călător 
deține o autorizație de călătorie valabilă. 
Prin urmare, în cursul procesului obișnuit 
de control la frontieră, polițistul de 
frontieră ar trebui să citească electronic 
datele documentului de călătorie. Această 
operațiune ar trebui să genereze o căutare 
în diferitele baze de date, astfel cum se 
prevede în Codul frontierelor Schengen, 
inclusiv o căutare în ETIAS care ar trebui 
să furnizeze statutul actualizat al 
autorizației de călătorie. Dosarul ETIAS în 
sine nu ar trebui să fie accesibil 
polițistului de frontieră pentru efectuarea 
controalelor la frontieră. Dacă nu există o 
autorizație de călătorie valabilă, polițistul
de frontieră ar trebui să refuze intrarea și să 
finalizeze procesul de control la frontieră 
în consecință. Dacă există o autorizație de 
călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau 
de a refuza intrarea ar trebui luată de către 
polițistul de frontieră.

(32) Pentru a respecta condițiile 
revizuite de intrare, polițiștii de frontieră ar 
trebui să verifice dacă respectivul călător 
deține o autorizație de călătorie valabilă. 
Prin urmare, în cursul procesului obișnuit 
de control la frontieră, polițistul de 
frontieră ar trebui să citească electronic 
datele documentului de călătorie. Această 
operațiune ar trebui să genereze o căutare 
în diferitele baze de date, astfel cum se 
prevede în Codul frontierelor Schengen, 
inclusiv o căutare în ETIAS care ar trebui 
să furnizeze statutul actualizat al 
autorizației de călătorie. Anumite date din 
fișierul ETIAS ar trebui să fie accesibile 
polițiștilor de frontieră pentru a le permite 
să își îndeplinească atribuțiile în mod 
eficace și pentru efectuarea controalelor la 
frontieră. Dacă nu există o autorizație de 
călătorie valabilă, polițistul de frontieră ar 
trebui să refuze intrarea și să finalizeze 
procesul de control la frontieră în 
consecință. Dacă există o autorizație de 
călătorie valabilă, decizia de a autoriza sau 
de a refuza intrarea ar trebui luată de către 
polițistul de frontieră.

Or. fr

Amendamentul 268
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(32a) Întrucât deținerea unei autorizații 
de călătorie valabile este o condiție de 
intrare și de ședere pentru anumite 
categorii de resortisanți ai unor țări terțe, 
autoritățile competente în domeniul 
migrației din statele membre ar trebui să 
poată consulta sistemul central al ETIAS. 
Autoritățile competente în domeniul 
migrației din statele membre ar trebui să 
aibă acces la anumite informații 
înregistrate în sistemul central al ETIAS, 
în special în scopul returnării. Acestea ar 
trebui să poată consulta sistemul central 
al ETIAS utilizând datele de pe banda de 
citire optică a documentului de călătorie, 
fără a folosi un echipament tehnic 
specific în acest scop.

Or. fr

Amendamentul 269
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În combaterea infracțiunilor de 
terorism și a altor infracțiuni grave și dată 
fiind globalizarea rețelelor infracționale, 
este imperativ ca autoritățile de asigurare 
a respectării legii să aibă informațiile 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în 
mod eficace. Accesul la datele din 
Sistemul de informații privind vizele (VIS) 
în scopul asigurării respectării legii a 
permis deja anchetatorilor să realizeze 
progrese substanțiale în cazuri legate de 
trafic de persoane, terorism sau trafic de 
droguri. Sistemul de informații privind 
vizele nu conține date referitoare la 
resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 270
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În combaterea infracțiunilor de 
terorism și a altor infracțiuni grave și dată 
fiind globalizarea rețelelor infracționale, 
este imperativ ca autoritățile de asigurare 
a respectării legii să aibă informațiile 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în 
mod eficace. Accesul la datele din 
Sistemul de informații privind vizele (VIS) 
în scopul asigurării respectării legii a 
permis deja anchetatorilor să realizeze 
progrese substanțiale în cazuri legate de 
trafic de persoane, terorism sau trafic de 
droguri. Sistemul de informații privind 
vizele nu conține date referitoare la 
resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză.

(33) Dacă autoritățile de aplicare a 
legii pot dispune de un drept de acces 
pentru a obține informațiile cele mai 
recente pentru a-și îndeplini atribuțiile în 
materie de combatere a infracțiunilor 
teroriste și a altor infracțiuni penale grave 
și să realizeze progrese în cazuri legate de 
trafic de persoane, terorism sau trafic de 
droguri. Este esențial ca accesul să fie 
strict necesar și proporțional cu atribuțiile 
respective.

Or. fr

Amendamentul 271
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În combaterea infracțiunilor de 
terorism și a altor infracțiuni grave și dată 
fiind globalizarea rețelelor infracționale, 
este imperativ ca autoritățile de asigurare a 
respectării legii să aibă informațiile 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în 
mod eficace. Accesul la datele din Sistemul 
de informații privind vizele (VIS) în scopul 
asigurării respectării legii a permis deja 
anchetatorilor să realizeze progrese 

(33) În combaterea infracțiunilor de 
terorism și a altor infracțiuni grave și dată 
fiind globalizarea rețelelor infracționale, 
este imperativ ca autoritățile de asigurare a 
respectării legii să aibă informațiile 
necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în 
mod eficace. Accesul la datele din Sistemul 
de informații privind vizele (VIS) în scopul 
asigurării respectării legii a permis deja 
anchetatorilor să realizeze progrese 
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substanțiale în cazuri legate de trafic de 
persoane, terorism sau trafic de droguri. 
Sistemul de informații privind vizele nu 
conține date referitoare la resortisanții 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză.

substanțiale în cazuri legate de trafic de 
persoane, trafic de vize, terorism, trafic de 
arme sau trafic de droguri. Sistemul de 
informații privind vizele nu conține date 
referitoare la resortisanții țărilor terțe 
exonerați de obligația de a deține viză.

Or. ro

Amendamentul 272
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Accesul la informațiile din ETIAS 
este necesar pentru prevenirea, depistarea 
și investigarea infracțiunilor de terorism, 
astfel cum se menționează în Decizia-
cadru 2002/475/JAI26 a Consiliului, sau a 
altor infracțiuni grave, astfel cum se 
menționează în Decizia-cadru 
2002/584/JAI27 a Consiliului. În cadrul 
unei investigații specifice și pentru a 
obține dovezi și informații referitoare la o 
persoană suspectată de a fi comis o 
infracțiune sau de a fi victima unei 
infracțiuni, autoritățile de asigurare a 
respectării legii pot avea nevoie să 
acceseze datele generate de ETIAS. 
Datele stocate în ETIAS pot fi, de 
asemenea, necesare pentru a-l identifica 
pe autorul unei infracțiuni de terorism 
sau al altor infracțiuni grave, în special 
atunci când sunt necesare măsuri 
urgente. Accesul la ETIAS în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării 
infracțiunilor de terorism ori a altor 
infracțiuni grave reprezintă o imixtiune în 
drepturile fundamentale de respectare a 
vieții private și de protecție a datelor cu 
caracter personal ale persoanelor ale 
căror date cu caracter personal sunt 
prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele 
din ETIAS ar trebui păstrate și puse la 

eliminat
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dispoziția autorităților desemnate ale 
statelor membre și la dispoziția Oficiului 
European de Poliție („Europol”), sub 
rezerva condițiilor stricte stabilite în 
prezentul regulament pentru ca acest 
acces să fie limitat la ceea ce este strict 
necesar în vederea prevenirii, depistării și 
investigării infracțiunilor de terorism și a 
altor infracțiuni grave, în conformitate cu 
cerințele stabilite în special în 
jurisprudența Curții, mai ales în cauza 
Digital Rights Ireland28.

_________________

26 Decizia-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
combaterea terorismului (JO L 164, 
22.6.2002, p. 6).

27 Decizia-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
mandatul european de arestare și 
procedurile de predare între statele 
membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

28 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 
8 aprilie 2014 în cauzele conexate C-
293/12 și C-594/12, Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. en

Amendamentul 273
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Accesul la informațiile din ETIAS 
este necesar pentru prevenirea, depistarea 
și investigarea infracțiunilor de terorism, 
astfel cum se menționează în Decizia-cadru 
2002/475/JAI26 a Consiliului, sau a altor 
infracțiuni grave, astfel cum se 
menționează în Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului27. În cadrul 

(34) Accesul la informațiile din ETIAS 
este necesar pentru prevenirea, depistarea 
și investigarea infracțiunilor de terorism, 
astfel cum se menționează în Decizia-cadru 
2002/475/JAI26 a Consiliului, sau a altor 
infracțiuni grave, astfel cum se 
menționează în Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului27. În cadrul 
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unei investigații specifice și pentru a obține 
dovezi și informații referitoare la o 
persoană suspectată de a fi comis o 
infracțiune sau de a fi victima unei 
infracțiuni, autoritățile de asigurare a 
respectării legii pot avea nevoie să 
acceseze datele generate de ETIAS. Datele 
stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, 
necesare pentru a-l identifica pe autorul 
unei infracțiuni de terorism sau al altor 
infracțiuni grave, în special atunci când 
sunt necesare măsuri urgente. Accesul la 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave reprezintă o 
imixtiune în drepturile fundamentale de 
respectare a vieții private și de protecție a 
datelor cu caracter personal ale persoanelor 
ale căror date cu caracter personal sunt 
prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele 
din ETIAS ar trebui păstrate și puse la 
dispoziția autorităților desemnate ale 
statelor membre și la dispoziția Oficiului 
European de Poliție („Europol”), sub 
rezerva condițiilor stricte stabilite în 
prezentul regulament pentru ca acest acces 
să fie limitat la ceea ce este strict necesar în 
vederea prevenirii, depistării și investigării 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, în conformitate cu cerințele stabilite 
în special în jurisprudența Curții, mai ales 
în cauza Digital Rights28.

unei investigații specifice și pentru a obține 
dovezi și informații referitoare la o 
persoană suspectată de a fi comis o 
infracțiune sau de a fi victima unei 
infracțiuni, autoritățile de asigurare a 
respectării legii pot avea nevoie să 
acceseze datele generate de ETIAS. Datele 
stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, 
necesare pentru a-l identifica pe autorul 
unei infracțiuni de terorism sau al altor 
infracțiuni grave, în special atunci când 
sunt necesare măsuri urgente. Accesul la 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave reprezintă o 
imixtiune în drepturile fundamentale de 
respectare a vieții private și de protecție a 
datelor cu caracter personal ale persoanelor 
ale căror date cu caracter personal sunt 
prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele 
din ETIAS ar trebui păstrate și puse la 
dispoziția autorităților desemnate ale 
statelor membre și la dispoziția Oficiului 
European de Poliție („Europol”), sub 
rezerva principiilor necesității, 
proporționalității și scopului și condițiilor 
stricte stabilite în prezentul regulament 
pentru ca acest acces să fie limitat la ceea 
ce este strict necesar în vederea prevenirii, 
depistării și investigării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, în 
conformitate cu cerințele stabilite în special 
în jurisprudența Curții, mai ales în cauza 
Digital Rights28.

_________________ _________________

26 Decizia-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
combaterea terorismului (JO L 164, 
22.6.2002, p. 6).

26 Decizia-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
combaterea terorismului (JO L 164, 
22.6.2002, p. 6).

27 Decizia-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare și 
procedurile de predare între statele membre 
(JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

27 Decizia-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
mandatul european de arestare și 
procedurile de predare între statele membre 
(JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

28 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 
aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 
și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, 

28 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 
aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 
și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, 
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ECLI:EU:C:2014:238. ECLI:EU:C:2014:238.

Or. fr

Amendamentul 274
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Accesul la informațiile din ETIAS 
este necesar pentru prevenirea, depistarea 
și investigarea infracțiunilor de terorism, 
astfel cum se menționează în Decizia-
cadru 2002/475/JAI26 a Consiliului, sau a 
altor infracțiuni grave, astfel cum se 
menționează în Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului27 . În cadrul 
unei investigații specifice și pentru a obține 
dovezi și informații referitoare la o 
persoană suspectată de a fi comis o 
infracțiune sau de a fi victima unei 
infracțiuni, autoritățile de asigurare a 
respectării legii pot avea nevoie să 
acceseze datele generate de ETIAS. Datele 
stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, 
necesare pentru a-l identifica pe autorul 
unei infracțiuni de terorism sau al altor 
infracțiuni grave, în special atunci când 
sunt necesare măsuri urgente. Accesul la 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave reprezintă o 
imixtiune în drepturile fundamentale de 
respectare a vieții private și de protecție a 
datelor cu caracter personal ale persoanelor 
ale căror date cu caracter personal sunt 
prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele 
din ETIAS ar trebui păstrate și puse la 
dispoziția autorităților desemnate ale 
statelor membre și la dispoziția Oficiului 
European de Poliție („Europol”), sub 
rezerva condițiilor stricte stabilite în 
prezentul regulament pentru ca acest acces 
să fie limitat la ceea ce este strict necesar în 

(34) Accesul la informațiile din ETIAS 
este necesar pentru prevenirea, depistarea 
și investigarea infracțiunilor de terorism, 
astfel cum se menționează în Directiva 
(UE) 2017/541, sau a altor infracțiuni 
grave, astfel cum se menționează în 
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului27

. În cadrul unei investigații specifice și 
pentru a obține dovezi și informații 
referitoare la o persoană suspectată de a fi 
comis o infracțiune sau de a fi victima unei 
infracțiuni grave, autoritățile de asigurare a 
respectării legii pot avea nevoie să
acceseze datele generate de ETIAS. Datele 
stocate în ETIAS pot fi, de asemenea, 
necesare pentru a-l identifica pe autorul 
unei infracțiuni de terorism sau al altor 
infracțiuni grave, în special atunci când 
sunt necesare măsuri urgente. Accesul la 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave reprezintă o 
imixtiune în drepturile fundamentale de 
respectare a vieții private și de protecție a 
datelor cu caracter personal ale persoanelor 
ale căror date cu caracter personal sunt 
prelucrate în ETIAS. Prin urmare, datele 
din ETIAS ar trebui păstrate și puse la 
dispoziția autorităților desemnate ale 
statelor membre și la dispoziția Oficiului 
European de Poliție („Europol”), sub 
rezerva condițiilor stricte stabilite în 
prezentul regulament pentru ca acest acces 
să fie limitat la ceea ce este strict necesar în 
vederea prevenirii, depistării și investigării 
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vederea prevenirii, depistării și investigării 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, în conformitate cu cerințele stabilite 
în special în jurisprudența Curții, mai ales 
în cauza Digital Rights28.

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, în conformitate cu cerințele stabilite 
în special în jurisprudența Curții, mai ales 
în cauza Digital Rights28.

_________________ _________________

26 Decizia-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
combaterea terorismului (JO L 164, 
22.6.2002, p. 6).
27 Decizia-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
mandatul european de arestare și 
procedurile de predare între statele membre 
(JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

27 Decizia-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
mandatul european de arestare și 
procedurile de predare între statele membre 
(JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

28 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 
aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 
și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, 
ECLI:EU:C:2014:238.

28 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 
aprilie 2014 în cauzele conexate C-293/12 
și C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, 
ECLI:EU:C:2014:238.

Or. fr

Amendamentul 275
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În special, accesul la datele din 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori 
a altor infracțiuni grave ar trebui acordat 
doar în urma unei cereri din partea 
autorităților competente, care să precizeze 
din ce motive este necesar acest acces. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
o astfel de cerere de acces la datele stocate 
în ETIAS face obiectul unei examinări 
prealabile de către o instanță 
judecătorească sau de către o autoritate 
care furnizează garanții de independență 
și imparțialitate depline și care nu este 
afectată de nicio influență externă, 

eliminat
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directă sau indirectă. Cu toate acestea, în 
situații de extremă urgență, poate fi 
esențial ca autoritățile competente să 
obțină imediat datele cu caracter personal 
necesare pentru prevenirea comiterii unei 
infracțiuni grave sau pentru ca autorii 
acesteia să poată fi urmăriți penal. În 
astfel de cazuri, ar trebui să se accepte ca 
examinarea datelor cu caracter personal 
obținute din ETIAS să se efectueze cât 
mai repede posibil după ce autorităților 
competente li s-a acordat accesul la datele 
respective.

Or. en

Amendamentul 276
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În special, accesul la datele din 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave ar trebui acordat 
doar în urma unei cereri din partea 
autorităților competente, care să precizeze 
din ce motive este necesar acest acces. 
Statele membre ar trebui să se asigure că o 
astfel de cerere de acces la datele stocate în 
ETIAS face obiectul unei examinări 
prealabile de către o instanță 
judecătorească sau de către o autoritate 
care furnizează garanții de independență și 
imparțialitate depline și care nu este 
afectată de nicio influență externă, directă 
sau indirectă. Cu toate acestea, în situații 
de extremă urgență, poate fi esențial ca 
autoritățile competente să obțină imediat 
datele cu caracter personal necesare 
pentru prevenirea comiterii unei 
infracțiuni grave sau pentru ca autorii 
acesteia să poată fi urmăriți penal. În 
astfel de cazuri, ar trebui să se accepte ca 

(35) În special, accesul la datele din 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave trebuie acordat doar 
în urma unei cereri din partea autorităților 
competente, care să precizeze din ce 
motive este necesar acest acces. Statele 
membre trebuie să se asigure că o astfel de 
cerere de acces la datele stocate în ETIAS 
face obiectul unei examinări prealabile de 
către o instanță judecătorească sau de către 
o autoritate care furnizează garanții de 
independență și imparțialitate depline și 
care nu este afectată de nicio influență 
externă, directă sau indirectă.
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examinarea datelor cu caracter personal 
obținute din ETIAS să se efectueze cât 
mai repede posibil după ce autorităților 
competente li s-a acordat accesul la datele 
respective.

Or. fr

Amendamentul 277
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În special, accesul la datele din 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave ar trebui acordat 
doar în urma unei cereri din partea 
autorităților competente, care să precizeze 
din ce motive este necesar acest acces. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
o astfel de cerere de acces la datele stocate 
în ETIAS face obiectul unei examinări 
prealabile de către o instanță 
judecătorească sau de către o autoritate 
care furnizează garanții de independență 
și imparțialitate depline și care nu este 
afectată de nicio influență externă, 
directă sau indirectă. Cu toate acestea, în 
situații de extremă urgență, poate fi 
esențial ca autoritățile competente să 
obțină imediat datele cu caracter personal 
necesare pentru prevenirea comiterii unei 
infracțiuni grave sau pentru ca autorii 
acesteia să poată fi urmăriți penal. În 
astfel de cazuri, ar trebui să se accepte ca 
examinarea datelor cu caracter personal 
obținute din ETIAS să se efectueze cât mai 
repede posibil după ce autorităților 
competente li s-a acordat accesul la datele 
respective.

(35) În special, accesul la datele din 
ETIAS în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave ar trebui acordat 
doar în urma unei cereri din partea 
autorităților competente, care să precizeze 
din ce motive este necesar acest acces. În 
cazul în care este esențial ca autoritățile 
competente să obțină imediat datele cu 
caracter personal necesare pentru a 
preveni un act terorist sau un pericol 
iminent asociat comiterii unei infracțiuni 
grave sau pentru urmărirea penală a 
autorilor acesteia, trebuie să se accepte ca 
examinarea datelor cu caracter personal 
obținute din ETIAS să fie efectuată cât mai 
repede posibil după ce autorităților 
competente li s-a acordat accesul la datele 
respective.

Or. fr
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Amendamentul 278
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Prin urmare, este necesar să se 
desemneze autoritățile competente ale 
statelor membre care sunt autorizate să 
solicite acest acces în scopuri specifice 
pentru prevenirea, depistarea sau 
investigarea infracțiunilor de terorism ori 
a altor infracțiuni grave.

eliminat

Or. en

Amendamentul 279
Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Prin urmare, este necesar să se 
desemneze autoritățile competente ale 
statelor membre care sunt autorizate să 
solicite acest acces în scopuri specifice 
pentru prevenirea, depistarea sau 
investigarea infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave.

(36) Prin urmare, este necesar să se 
desemneze autoritățile statelor membre 
care sunt autorizate să solicite acest acces 
în scopuri specifice pentru prevenirea, 
depistarea sau investigarea infracțiunilor de 
terorism ori a altor infracțiuni grave.

Or. fr

Amendamentul 280
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(37) Unitățile naționale ale ETIAS ar 
trebui să acționeze ca punct central de 
acces și să verifice dacă în cazul respectiv 
sunt îndeplinite condițiile pentru a solicita 
accesul la sistemul central al ETIAS.

eliminat

Or. en

Amendamentul 281
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Europol este centrul pentru 
schimbul de informații în Uniune. și joacă 
un rol-cheie în ceea ce privește 
cooperarea dintre autoritățile statelor 
membre în domeniul cercetării penale 
transfrontaliere în vederea sprijinirii 
prevenirii, analizării și investigării 
infracțiunilor la nivelul Uniunii. În 
consecință, Europol ar trebui, de 
asemenea, să aibă acces la sistemul 
central al ETIAS în cadrul sarcinilor sale 
și în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/79429 în cazurile specifice în care 
acest lucru este necesar pentru a sprijini 
și a consolida acțiunile statelor membre în 
materie de prevenire, depistare sau 
investigare a infracțiunilor de terorism ori 
a altor infracțiuni grave.

eliminat

_________________

29 JO L 119, 4.5.2016, p. 132-149.

Or. fr

Amendamentul 282
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Europol este centrul pentru 
schimbul de informații în Uniune și joacă 
un rol-cheie în ceea ce privește 
cooperarea dintre autoritățile statelor 
membre în domeniul cercetării penale 
transfrontaliere în vederea sprijinirii 
prevenirii, analizării și investigării 
infracțiunilor la nivelul Uniunii. În 
consecință, Europolul ar trebui, de 
asemenea, să aibă acces la sistemul 
central al ETIAS în cadrul sarcinilor sale 
și în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/79429, în cazurile specifice în care 
acest lucru este necesar pentru a sprijini 
și a consolida acțiunile statelor membre în 
materie de prevenire, depistare sau 
investigare a infracțiunilor de terorism ori 
a altor infracțiuni grave.

eliminat

_________________

29 JO L 119, 4.5.2016, p. 132-149.

Or. en

Amendamentul 283
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Europol este centrul pentru 
schimbul de informații în Uniune și joacă 
un rol-cheie în ceea ce privește cooperarea 
dintre autoritățile statelor membre în 
domeniul cercetării penale transfrontaliere 
în vederea sprijinirii prevenirii, analizării și 
investigării infracțiunilor la nivelul 
Uniunii. În consecință, Europol ar trebui, 
de asemenea, să aibă acces la sistemul 
central al ETIAS în cadrul sarcinilor sale și 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/79429 în cazurile specifice în care 

(38) Europol joacă un rol-cheie în ceea 
ce privește cooperarea dintre autoritățile 
statelor membre și în domeniul cercetării 
penale transfrontaliere în vederea sprijinirii 
prevenirii, analizării și investigării 
infracțiunilor la nivelul Uniunii. În 
consecință, Europol ar trebui, de asemenea, 
să aibă acces la sistemul central al 
ETIAS pe baza unei cereri motivate care 
să justifice solicitarea unui astfel de acces
în cadrul sarcinilor sale și în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/79429 în 



AM\1135863RO.docx 93/172 PE609.321v02-00

RO

acest lucru este necesar pentru a sprijini și 
a consolida acțiunile statelor membre în 
materie de prevenire, depistare sau 
investigare a infracțiunilor de terorism ori a 
altor infracțiuni grave.

cazurile specifice în care acest lucru este 
necesar pentru a sprijini și a consolida 
acțiunile statelor membre în materie de 
prevenire, depistare sau investigare a 
infracțiunilor de terorism ori a altor 
infracțiuni grave.

_________________ _________________

29 JO L 119, 4.5.2016, p. 132-149. 29 JO L 119, 4.5.2016, p. 132-149.

Or. fr

Amendamentul 284
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a exclude efectuarea unor 
căutări sistematice, prelucrarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS ar 
trebui efectuată numai în cazuri specifice 
și numai atunci când este necesar în 
scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori 
a altor infracțiuni grave. Autoritățile 
desemnate și Europol ar trebui să solicite 
acces la ETIAS numai atunci când au 
motive întemeiate să creadă că acest acces 
va furniza informații care le vor ajuta în 
mod substanțial în prevenirea, depistarea 
sau investigarea unei infracțiuni de 
terorism ori a unei alte infracțiuni grave. 
Autoritățile de asigurare a respectării legii 
și Europol ar trebui să solicite acces la 
ETIAS numai în cazul în care căutările 
anterioare în toate bazele de date 
naționale relevante ale statului membru și 
în bazele de date din cadrul Europol nu 
au condus la informațiile solicitate.

eliminat

Or. en



PE609.321v02-00 94/172 AM\1135863RO.docx

RO

Amendamentul 285
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a exclude efectuarea unor 
căutări sistematice, prelucrarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS ar 
trebui efectuată numai în cazuri specifice și 
numai atunci când este necesar în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării 
infracțiunilor de terorism ori a altor 
infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și 
Europol ar trebui să solicite acces la 
ETIAS numai atunci când au motive 
întemeiate să creadă că acest acces va 
furniza informații care le vor ajuta în mod 
substanțial în prevenirea, depistarea sau 
investigarea unei infracțiuni de terorism ori 
a unei alte infracțiuni grave. Autoritățile de 
asigurare a respectării legii și Europol ar 
trebui să solicite acces la ETIAS numai în 
cazul în care căutările anterioare în toate 
bazele de date naționale relevante ale 
statului membru și în bazele de date din 
cadrul Europol nu au condus la 
informațiile solicitate.

(39) Pentru a exclude efectuarea unor 
căutări sistematice, prelucrarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS ar 
trebui efectuată numai în cazuri specifice și 
numai atunci când este necesar în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării 
infracțiunilor de terorism ori a altor 
infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și 
Europol ar trebui să solicite acces la 
ETIAS numai atunci când au motive 
întemeiate să creadă că acest acces va 
furniza informații care le vor ajuta în mod 
substanțial în prevenirea, depistarea sau 
investigarea unei infracțiuni de terorism ori 
a unei alte infracțiuni grave.

Or. fr

Amendamentul 286
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a exclude efectuarea unor 
căutări sistematice, prelucrarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS ar 
trebui efectuată numai în cazuri specifice și 
numai atunci când este necesar în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării

(39) Pentru a exclude efectuarea unor 
căutări sistematice, prelucrarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS ar 
trebui efectuată numai în cazuri specifice 
de urgență și numai atunci când este 
necesar în scopul prevenirii infracțiunilor 
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infracțiunilor de terorism ori a altor 
infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și 
Europol ar trebui să solicite acces la 
ETIAS numai atunci când au motive 
întemeiate să creadă că acest acces va 
furniza informații care le vor ajuta în mod 
substanțial în prevenirea, depistarea sau 
investigarea unei infracțiuni de terorism 
ori a unei alte infracțiuni grave. Autoritățile 
de asigurare a respectării legii și Europol
ar trebui să solicite acces la ETIAS numai 
în cazul în care căutările anterioare în toate 
bazele de date naționale relevante ale 
statului membru și în bazele de date din 
cadrul Europol nu au condus la 
informațiile solicitate.

de terorism ori a altor infracțiuni grave, 
iminente. Autoritățile desemnate ar trebui 
să solicite acces la ETIAS numai atunci 
când au motive justificate că acest acces va 
furniza informații care le vor ajuta în 
prevenirea sau depistarea unei infracțiuni 
de terorism ori a unei alte infracțiuni grave, 
iminente. Autoritățile de asigurare a 
respectării legii ar trebui să solicite acces la 
ETIAS numai în cazul în care căutările 
anterioare în toate bazele de date naționale 
relevante ale statului membru și în bazele 
de date europene nu au condus la 
informațiile solicitate.

Or. fr

Amendamentul 287
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a exclude efectuarea unor 
căutări sistematice, prelucrarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS ar 
trebui efectuată numai în cazuri specifice și 
numai atunci când este necesar în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării 
infracțiunilor de terorism ori a altor 
infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și 
Europol ar trebui să solicite acces la 
ETIAS numai atunci când au motive 
întemeiate să creadă că acest acces va 
furniza informații care le vor ajuta în mod 
substanțial în prevenirea, depistarea sau 
investigarea unei infracțiuni de terorism ori 
a unei alte infracțiuni grave. Autoritățile de 
asigurare a respectării legii și Europol ar 
trebui să solicite acces la ETIAS numai în 
cazul în care căutările anterioare în toate 
bazele de date naționale relevante ale 
statului membru și în bazele de date din 

(39) Pentru a exclude efectuarea unor 
căutări sistematice, prelucrarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS ar 
trebui efectuată numai în cazuri specifice și 
numai atunci când este necesar în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării 
infracțiunilor de terorism ori a altor 
infracțiuni grave. Autoritățile desemnate și 
Europol ar trebui să solicite acces la 
ETIAS numai atunci când există dovezi 
substanțiale pentru a considera că acest 
acces va ajuta în mod substanțial la
prevenirea, depistarea sau investigarea unei 
infracțiuni de terorism ori a unei alte 
infracțiuni grave. Autoritățile de asigurare 
a respectării legii și Europol ar trebui să 
solicite acces la ETIAS numai în cazul în 
care căutările anterioare în toate bazele de 
date naționale relevante ale statului 
membru și în bazele de date din cadrul 
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cadrul Europol nu au condus la informațiile 
solicitate.

Europol nu au condus la informațiile 
solicitate.

Or. en

Amendamentul 288
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară și 
sănătate publică prezentate de solicitanți, 
este necesar să se păstreze datele cu 
caracter personal timp de cinci ani de la 
ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui 
să se bazeze pe evaluări preliminare 
fiabile ale riscurilor în materie de 
securitate, sănătate publică și migrație 
neregulamentară, în special prin 
utilizarea regulilor de verificare. Pentru a 
constitui o bază fiabilă pentru evaluarea 
manuală a riscurilor de către statele 
membre și pentru a reduce la minimum 
cazurile de rezultate pozitive care nu 
corespund riscurilor reale („fals 
pozitive”), rezultatele pozitive obținute în 
urma aplicării regulilor de verificare 
bazate pe statistici generate de datele 
ETIAS trebuie să fie reprezentative pentru 
o populație suficient de largă. Acest lucru 
nu poate fi realizat exclusiv pe baza 
datelor autorizațiilor de călătorie pe 
durata perioadei lor de valabilitate. 
Perioada de păstrare ar trebui să înceapă 
de la ultima fișă de intrare a solicitantului 

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie.
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stocată în EES, deoarece aceasta 
constituie ultima utilizare efectivă a 
autorizației de călătorie. O perioada de 
păstrare de cinci ani corespunde perioadei 
de păstrare a unei fișe EES care conține o 
autorizație de intrare acordată pe baza 
unei autorizații de călătorie ETIAS sau 
un refuz al intrării. Această sincronizare 
a perioadelor de păstrare garantează 
faptul că fișa de intrare și autorizația de 
călătorie conexă au același termen de 
stocare, fiind totodată un element 
suplimentar menit să asigure viitoarea 
interoperabilitate dintre ETIAS și EES. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
a refuza, a revoca sau a anula o 
autorizație de călătorie ar putea indica 
faptul că solicitantul prezintă un risc mai 
ridicat în materie de securitate sau 
migrație neregulamentară. În cazul în 
care s-a eliberat o astfel de decizie, 
perioada de păstrare de 5 ani a datelor 
conexe ar trebui să înceapă de la data 
eliberării, pentru ca ETIAS să fie în 
măsură să țină seama în mod exact de 
riscul mai ridicat pe care îl poate prezenta 
solicitantul în cauză. După expirarea 
acestei perioade, datele cu caracter 
personal ar trebui șterse.

Or. en

Amendamentul 289
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
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scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară și 
sănătate publică prezentate de solicitanți, 
este necesar să se păstreze datele cu 
caracter personal timp de cinci ani de la 
ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui să 
se bazeze pe evaluări preliminare fiabile 
ale riscurilor în materie de securitate, 
sănătate publică și migrație 
neregulamentară, în special prin utilizarea 
regulilor de verificare. Pentru a constitui o 
bază fiabilă pentru evaluarea manuală a 
riscurilor de către statele membre și 
pentru a reduce la minimum cazurile de 
rezultate pozitive care nu corespund 
riscurilor reale („fals pozitive”), 
rezultatele pozitive obținute în urma 
aplicării regulilor de verificare bazate pe 
statistici generate de datele ETIAS trebuie 
să fie reprezentative pentru o populație
suficient de largă. Acest lucru nu poate fi 
realizat exclusiv pe baza datelor 
autorizațiilor de călătorie pe durata 
perioadei lor de valabilitate. Perioada de 
păstrare ar trebui să înceapă de la ultima 
fișă de intrare a solicitantului stocată în 
EES, deoarece aceasta constituie ultima 
utilizare efectivă a autorizației de 
călătorie. O perioada de păstrare de cinci 
ani corespunde perioadei de păstrare a 
unei fișe EES care conține o autorizație 
de intrare acordată pe baza unei 
autorizații de călătorie ETIAS sau un 
refuz al intrării. Această sincronizare a 
perioadelor de păstrare garantează faptul 
că fișa de intrare și autorizația de 
călătorie conexă au același termen de 
stocare, fiind totodată un element 
suplimentar menit să asigure viitoarea 
interoperabilitate dintre ETIAS și EES. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 

scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate prezentate de solicitanți, este 
necesar să se păstreze datele cu caracter 
personal timp de doi ani de la ultima fișă 
de intrare a solicitantului stocată în EES, 
fără a depăși durata autorizației de 
călătorie. În fapt, ETIAS ar trebui să se 
bazeze pe evaluări preliminare fiabile ale 
riscurilor în materie de securitate, în 
special prin utilizarea regulilor de 
verificare. După expirarea acestei perioade, 
datele cu caracter personal ar trebui șterse.
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Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
a refuza, a revoca sau a anula o 
autorizație de călătorie ar putea indica 
faptul că solicitantul prezintă un risc mai 
ridicat în materie de securitate sau 
migrație neregulamentară. În cazul în 
care s-a eliberat o astfel de decizie, 
perioada de păstrare de 5 ani a datelor 
conexe ar trebui să înceapă de la data 
eliberării, pentru ca ETIAS să fie în 
măsură să țină seama în mod exact de 
riscul mai ridicat pe care îl poate prezenta 
solicitantul în cauză. După expirarea 
acestei perioade, datele cu caracter 
personal ar trebui șterse.

Or. fr

Amendamentul 290
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară și 
sănătate publică prezentate de solicitanți, 
este necesar să se păstreze datele cu 
caracter personal timp de cinci ani de la 
ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui 
să se bazeze pe evaluări preliminare 
fiabile ale riscurilor în materie de 
securitate, sănătate publică și migrație 
neregulamentară, în special prin 
utilizarea regulilor de verificare. Pentru a 
constitui o bază fiabilă pentru evaluarea 
manuală a riscurilor de către statele 

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. O 
decizie de a refuza, a revoca sau a anula o 
autorizație de călătorie ar putea indica 
faptul că solicitantul prezintă o posibilă 
amenințare în materie de securitate. În 
cazul în care s-a eliberat o astfel de decizie, 
perioada de păstrare de un an a datelor 
conexe ar trebui să înceapă de la data 
eliberării, pentru ca ETIAS să fie în măsură 
să țină seama în mod exact de posibila 
amenințare pe care o poate prezenta 
solicitantul în cauză. După expirarea 
acestei perioade, datele cu caracter 
personal ar trebui șterse.
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membre și pentru a reduce la minimum 
cazurile de rezultate pozitive care nu 
corespund riscurilor reale („fals 
pozitive”), rezultatele pozitive obținute în 
urma aplicării regulilor de verificare 
bazate pe statistici generate de datele 
ETIAS trebuie să fie reprezentative pentru 
o populație suficient de largă. Acest lucru 
nu poate fi realizat exclusiv pe baza 
datelor autorizațiilor de călătorie pe 
durata perioadei lor de valabilitate. 
Perioada de păstrare ar trebui să înceapă 
de la ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES, deoarece aceasta 
constituie ultima utilizare efectivă a 
autorizației de călătorie. O perioada de 
păstrare de cinci ani corespunde perioadei 
de păstrare a unei fișe EES care conține o 
autorizație de intrare acordată pe baza 
unei autorizații de călătorie ETIAS sau 
un refuz al intrării. Această sincronizare 
a perioadelor de păstrare garantează 
faptul că fișa de intrare și autorizația de 
călătorie conexă au același termen de 
stocare, fiind totodată un element 
suplimentar menit să asigure viitoarea 
interoperabilitate dintre ETIAS și EES. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
a refuza, a revoca sau a anula o autorizație 
de călătorie ar putea indica faptul că 
solicitantul prezintă un risc mai ridicat în 
materie de securitate sau migrație 
neregulamentară. În cazul în care s-a 
eliberat o astfel de decizie, perioada de 
păstrare de 5 ani a datelor conexe ar trebui 
să înceapă de la data eliberării, pentru ca 
ETIAS să fie în măsură să țină seama în 
mod exact de riscul mai ridicat pe care îl
poate prezenta solicitantul în cauză. După 
expirarea acestei perioade, datele cu 
caracter personal ar trebui șterse.

Or. en
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Amendamentul 291
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară și 
sănătate publică prezentate de solicitanți, 
este necesar să se păstreze datele cu 
caracter personal timp de cinci ani de la 
ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui 
să se bazeze pe evaluări preliminare 
fiabile ale riscurilor în materie de 
securitate, sănătate publică și migrație 
neregulamentară, în special prin 
utilizarea regulilor de verificare. Pentru a 
constitui o bază fiabilă pentru evaluarea 
manuală a riscurilor de către statele 
membre și pentru a reduce la minimum 
cazurile de rezultate pozitive care nu 
corespund riscurilor reale („fals 
pozitive”), rezultatele pozitive obținute în 
urma aplicării regulilor de verificare 
bazate pe statistici generate de datele 
ETIAS trebuie să fie reprezentative pentru 
o populație suficient de largă. Acest lucru 
nu poate fi realizat exclusiv pe baza 
datelor autorizațiilor de călătorie pe 
durata perioadei lor de valabilitate. 
Perioada de păstrare ar trebui să înceapă 
de la ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES, deoarece aceasta 
constituie ultima utilizare efectivă a 
autorizației de călătorie. O perioada de 
păstrare de cinci ani corespunde perioadei 
de păstrare a unei fișe EES care conține o 
autorizație de intrare acordată pe baza 

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. O 
decizie de a refuza, a revoca sau a anula o 
autorizație de călătorie ar putea indica 
faptul că solicitantul prezintă un risc mai 
ridicat în materie de securitate sau migrație 
neregulamentară. În cazul în care s-a 
eliberat o astfel de decizie, perioada de 
păstrare de 2 ani a datelor conexe ar trebui 
să înceapă de la data eliberării, pentru ca 
ETIAS să fie în măsură să țină seama în 
mod exact de riscul mai ridicat pe care îl 
poate prezenta solicitantul în cauză. După 
expirarea acestei perioade, datele cu 
caracter personal ar trebui șterse.
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unei autorizații de călătorie ETIAS sau 
un refuz al intrării. Această sincronizare 
a perioadelor de păstrare garantează 
faptul că fișa de intrare și autorizația de 
călătorie conexă au același termen de 
stocare, fiind totodată un element 
suplimentar menit să asigure viitoarea 
interoperabilitate dintre ETIAS și EES. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
a refuza, a revoca sau a anula o autorizație 
de călătorie ar putea indica faptul că 
solicitantul prezintă un risc mai ridicat în 
materie de securitate sau migrație 
neregulamentară. În cazul în care s-a 
eliberat o astfel de decizie, perioada de 
păstrare de 5 ani a datelor conexe ar trebui 
să înceapă de la data eliberării, pentru ca 
ETIAS să fie în măsură să țină seama în 
mod exact de riscul mai ridicat pe care îl 
poate prezenta solicitantul în cauză. După 
expirarea acestei perioade, datele cu 
caracter personal ar trebui șterse.

Or. en

Justificare

Păstrarea întregii cereri ETIAS timp de cinci ani de la ultima intrare a solicitantului nu este 
justificată și nu pare să fie proporțională sau necesară. Aceasta nu este necesară nici pentru 
a crea o corespondență cu EES, deoarece, atunci când intră un solicitant, acesta are nevoie 
doar de autorizația sa ETIAS valabilă. Conform standardelor UE, perioada de păstrare a 
datelor ar trebui să fie cât mai limitată posibil.

Amendamentul 292
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
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mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară și 
sănătate publică prezentate de solicitanți, 
este necesar să se păstreze datele cu 
caracter personal timp de cinci ani de la 
ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui să 
se bazeze pe evaluări preliminare fiabile 
ale riscurilor în materie de securitate, 
sănătate publică și migrație 
neregulamentară, în special prin utilizarea 
regulilor de verificare. Pentru a constitui o 
bază fiabilă pentru evaluarea manuală a 
riscurilor de către statele membre și pentru 
a reduce la minimum cazurile de rezultate 
pozitive care nu corespund riscurilor reale 
(„fals pozitive”), rezultatele pozitive 
obținute în urma aplicării regulilor de 
verificare bazate pe statistici generate de 
datele ETIAS trebuie să fie reprezentative 
pentru o populație suficient de largă. Acest 
lucru nu poate fi realizat exclusiv pe baza 
datelor autorizațiilor de călătorie pe durata 
perioadei lor de valabilitate. Perioada de 
păstrare ar trebui să înceapă de la ultima 
fișă de intrare a solicitantului stocată în 
EES, deoarece aceasta constituie ultima 
utilizare efectivă a autorizației de călătorie. 
O perioada de păstrare de cinci ani 
corespunde perioadei de păstrare a unei 
fișe EES care conține o autorizație de 
intrare acordată pe baza unei autorizații de 
călătorie ETIAS sau un refuz al intrării. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare garantează faptul că fișa de intrare 
și autorizația de călătorie conexă au același 
termen de stocare, fiind totodată un 
element suplimentar menit să asigure 
viitoarea interoperabilitate dintre ETIAS și 
EES. Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 

mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară și 
sănătate publică prezentate de solicitanți, 
este necesar să se păstreze datele cu 
caracter personal timp de cinci ani de la 
ultima fișă de intrare/ieșire a solicitantului 
stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui să 
se bazeze pe evaluări preliminare fiabile 
ale riscurilor în materie de securitate, 
sănătate publică și migrație 
neregulamentară, în special prin utilizarea 
regulilor de verificare. Pentru a constitui o 
bază fiabilă pentru evaluarea manuală a 
riscurilor de către statele membre și pentru 
a reduce la minimum cazurile de rezultate 
pozitive care nu corespund riscurilor reale 
(„fals pozitive”), rezultatele pozitive 
obținute în urma aplicării regulilor de 
verificare bazate pe statistici generate de 
datele ETIAS trebuie să fie reprezentative 
pentru o populație suficient de largă. Acest 
lucru nu poate fi realizat exclusiv pe baza 
datelor autorizațiilor de călătorie pe durata 
perioadei lor de valabilitate. Perioada de 
păstrare ar trebui să înceapă de la ultima 
fișă de intrare/ieșire a solicitantului stocată 
în EES, deoarece aceasta constituie ultima 
utilizare efectivă a autorizației de călătorie. 
O perioada de păstrare de cinci ani 
corespunde perioadei de păstrare a unei 
fișe EES care conține o autorizație de 
intrare acordată pe baza unei autorizații de 
călătorie ETIAS sau un refuz al intrării. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare garantează faptul că fișa de intrare 
și autorizația de călătorie conexă au același 
termen de stocare, fiind totodată un 
element suplimentar menit să asigure 
viitoarea interoperabilitate dintre ETIAS și 
EES. Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
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a refuza, a revoca sau a anula o autorizație 
de călătorie ar putea indica faptul că 
solicitantul prezintă un risc mai ridicat în 
materie de securitate sau migrație 
neregulamentară. În cazul în care s-a 
eliberat o astfel de decizie, perioada de 
păstrare de 5 ani a datelor conexe ar trebui 
să înceapă de la data eliberării, pentru ca 
ETIAS să fie în măsură să țină seama în 
mod exact de riscul mai ridicat pe care îl 
poate prezenta solicitantul în cauză. După 
expirarea acestei perioade, datele cu 
caracter personal ar trebui șterse.

a refuza, a revoca sau a anula o autorizație 
de călătorie ar putea indica faptul că 
solicitantul prezintă un risc mai ridicat în 
materie de securitate, migrație 
neregulamentară sau sănătate publică. În 
cazul în care s-a eliberat o astfel de decizie, 
perioada de păstrare de 5 ani a datelor 
conexe ar trebui să înceapă de la data 
eliberării, pentru ca ETIAS să fie în măsură 
să țină seama în mod exact de riscul mai 
ridicat pe care îl poate prezenta solicitantul 
în cauză. După expirarea acestei perioade, 
datele cu caracter personal ar trebui șterse.

Or. fr

Amendamentul 293
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară și 
sănătate publică prezentate de solicitanți, 
este necesar să se păstreze datele cu 
caracter personal timp de cinci ani de la 
ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui să 
se bazeze pe evaluări preliminare fiabile 
ale riscurilor în materie de securitate,
sănătate publică și migrație 
neregulamentară, în special prin utilizarea 
regulilor de verificare. Pentru a constitui o 
bază fiabilă pentru evaluarea manuală a 
riscurilor de către statele membre și pentru 
a reduce la minimum cazurile de rezultate 
pozitive care nu corespund riscurilor reale 

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate și sănătate publică prezentate de 
solicitanți, este necesar să se păstreze 
datele cu caracter personal timp de cinci 
ani de la ultima fișă de intrare a 
solicitantului stocată în EES. În fapt, 
ETIAS ar trebui să se bazeze pe evaluări 
preliminare fiabile ale riscurilor în materie 
de securitate și sănătate publică, în special 
prin utilizarea regulilor de verificare. 
Pentru a constitui o bază fiabilă pentru 
evaluarea manuală a riscurilor de către 
statele membre și pentru a reduce la 
minimum cazurile de rezultate pozitive 
care nu corespund riscurilor reale („fals 
pozitive”), rezultatele pozitive obținute în 
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(„fals pozitive”), rezultatele pozitive 
obținute în urma aplicării regulilor de 
verificare bazate pe statistici generate de 
datele ETIAS trebuie să fie reprezentative 
pentru o populație suficient de largă. Acest 
lucru nu poate fi realizat exclusiv pe baza 
datelor autorizațiilor de călătorie pe durata 
perioadei lor de valabilitate. Perioada de 
păstrare ar trebui să înceapă de la ultima 
fișă de intrare a solicitantului stocată în 
EES, deoarece aceasta constituie ultima 
utilizare efectivă a autorizației de călătorie.
O perioada de păstrare de cinci ani 
corespunde perioadei de păstrare a unei 
fișe EES care conține o autorizație de 
intrare acordată pe baza unei autorizații de 
călătorie ETIAS sau un refuz al intrării. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare garantează faptul că fișa de intrare 
și autorizația de călătorie conexă au același 
termen de stocare, fiind totodată un 
element suplimentar menit să asigure 
viitoarea interoperabilitate dintre ETIAS și 
EES. Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
a refuza, a revoca sau a anula o autorizație 
de călătorie ar putea indica faptul că 
solicitantul prezintă un risc mai ridicat în 
materie de securitate sau migrație 
neregulamentară. În cazul în care s-a 
eliberat o astfel de decizie, perioada de 
păstrare de 5 ani a datelor conexe ar trebui 
să înceapă de la data eliberării, pentru ca 
ETIAS să fie în măsură să țină seama în 
mod exact de riscul mai ridicat pe care îl 
poate prezenta solicitantul în cauză. După 
expirarea acestei perioade, datele cu 
caracter personal ar trebui șterse.

urma aplicării regulilor de verificare bazate 
pe statistici generate de datele ETIAS 
trebuie să fie reprezentative pentru o 
populație suficient de largă. Acest lucru nu 
poate fi realizat exclusiv pe baza datelor 
autorizațiilor de călătorie pe durata 
perioadei lor de valabilitate. Perioada de 
păstrare ar trebui să înceapă de la ultima 
fișă de intrare a solicitantului stocată în 
EES, deoarece aceasta constituie ultima 
utilizare efectivă a autorizației de călătorie. 
O perioada de păstrare de cinci ani 
corespunde perioadei de păstrare a unei 
fișe EES care conține o autorizație de 
intrare acordată pe baza unei autorizații de 
călătorie ETIAS sau un refuz al intrării. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare garantează faptul că fișa de intrare 
și autorizația de călătorie conexă au același 
termen de stocare, fiind totodată un 
element suplimentar menit să asigure 
viitoarea interoperabilitate dintre ETIAS și 
EES. Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
a refuza, a revoca sau a anula o autorizație 
de călătorie ar putea indica faptul că 
solicitantul prezintă un risc mai ridicat în 
materie de securitate. În cazul în care s-a 
eliberat o astfel de decizie, perioada de 
păstrare de 5 ani a datelor conexe ar trebui 
să înceapă de la data eliberării, pentru ca 
ETIAS să fie în măsură să țină seama în 
mod exact de riscul mai ridicat pe care îl 
poate prezenta solicitantul în cauză. După 
expirarea acestei perioade, datele cu 
caracter personal ar trebui șterse.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.
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Amendamentul 294
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară și
sănătate publică prezentate de solicitanți, 
este necesar să se păstreze datele cu 
caracter personal timp de cinci ani de la 
ultima fișă de intrare a solicitantului 
stocată în EES. În fapt, ETIAS ar trebui să 
se bazeze pe evaluări preliminare fiabile 
ale riscurilor în materie de securitate, 
sănătate publică și migrație 
neregulamentară, în special prin utilizarea 
regulilor de verificare. Pentru a constitui o 
bază fiabilă pentru evaluarea manuală a 
riscurilor de către statele membre și pentru 
a reduce la minimum cazurile de rezultate 
pozitive care nu corespund riscurilor reale 
(„fals pozitive”), rezultatele pozitive 
obținute în urma aplicării regulilor de 
verificare bazate pe statistici generate de 
datele ETIAS trebuie să fie reprezentative 
pentru o populație suficient de largă. Acest 
lucru nu poate fi realizat exclusiv pe baza 
datelor autorizațiilor de călătorie pe durata 
perioadei lor de valabilitate. Perioada de 
păstrare ar trebui să înceapă de la ultima 
fișă de intrare a solicitantului stocată în 
EES, deoarece aceasta constituie ultima 
utilizare efectivă a autorizației de călătorie. 
O perioada de păstrare de cinci ani 
corespunde perioadei de păstrare a unei 
fișe EES care conține o autorizație de 
intrare acordată pe baza unei autorizații de 

(40) Datele cu caracter personal 
înregistrate în ETIAS nu ar trebui păstrate 
mai mult decât este necesar pentru 
scopurile acestuia. Pentru ca ETIAS să 
funcționeze, este necesar să se păstreze 
datele referitoare la solicitanți pe perioada 
de valabilitate a autorizației de călătorie. 
Pentru a evalua riscurile în materie de 
securitate, migrație ilegală și sănătate 
publică prezentate de solicitanți, este 
necesar să se păstreze datele cu caracter 
personal timp de cinci ani de la ultima fișă 
de intrare a solicitantului stocată în EES. În 
fapt, ETIAS ar trebui să se bazeze pe 
evaluări preliminare fiabile ale riscurilor în 
materie de securitate, sănătate publică și 
migrație ilegală, în special prin utilizarea 
regulilor de verificare. Pentru a constitui o 
bază fiabilă pentru evaluarea manuală a 
riscurilor de către statele membre și pentru 
a reduce la minimum cazurile de rezultate 
pozitive care nu corespund riscurilor reale 
(„fals pozitive”), rezultatele pozitive 
obținute în urma aplicării regulilor de 
verificare bazate pe statistici generate de 
datele ETIAS trebuie să fie reprezentative 
pentru o populație suficient de largă. Acest 
lucru nu poate fi realizat exclusiv pe baza 
datelor autorizațiilor de călătorie pe durata 
perioadei lor de valabilitate. Perioada de 
păstrare ar trebui să înceapă de la ultima 
fișă de intrare a solicitantului stocată în 
EES, deoarece aceasta constituie ultima 
utilizare efectivă a autorizației de călătorie. 
O perioada de păstrare de cinci ani 
corespunde perioadei de păstrare a unei 
fișe EES care conține o autorizație de 
intrare acordată pe baza unei autorizații de 
călătorie ETIAS sau un refuz al intrării. 
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călătorie ETIAS sau un refuz al intrării. 
Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare garantează faptul că fișa de intrare 
și autorizația de călătorie conexă au același 
termen de stocare, fiind totodată un 
element suplimentar menit să asigure 
viitoarea interoperabilitate dintre ETIAS și 
EES. Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
a refuza, a revoca sau a anula o autorizație 
de călătorie ar putea indica faptul că 
solicitantul prezintă un risc mai ridicat în 
materie de securitate sau migrație 
neregulamentară. În cazul în care s-a 
eliberat o astfel de decizie, perioada de 
păstrare de 5 ani a datelor conexe ar trebui 
să înceapă de la data eliberării, pentru ca 
ETIAS să fie în măsură să țină seama în 
mod exact de riscul mai ridicat pe care îl 
poate prezenta solicitantul în cauză. După 
expirarea acestei perioade, datele cu 
caracter personal ar trebui șterse.

Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare garantează faptul că fișa de intrare 
și autorizația de călătorie conexă au același 
termen de stocare, fiind totodată un 
element suplimentar menit să asigure 
viitoarea interoperabilitate dintre ETIAS și 
EES. Această sincronizare a perioadelor de 
păstrare a datelor este necesară pentru a 
permite autorităților competente să 
efectueze analiza riscurilor prevăzută de 
Codul frontierelor Schengen. O decizie de 
a refuza, a revoca sau a anula o autorizație 
de călătorie ar putea indica faptul că 
solicitantul prezintă un risc mai ridicat în 
materie de securitate sau migrație ilegală. 
În cazul în care s-a eliberat o astfel de 
decizie, perioada de păstrare de 5 ani a 
datelor conexe ar trebui să înceapă de la 
data eliberării, pentru ca ETIAS să fie în 
măsură să țină seama în mod exact de 
riscul mai ridicat pe care îl poate prezenta 
solicitantul în cauză. După expirarea 
acestei perioade, datele cu caracter 
personal ar trebui șterse.

Or. en

Amendamentul 295
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În proiectarea, crearea și 
dezvoltarea arhitecturii fizice a sistemului, 
inclusiv a infrastructurii sale de 
comunicații, precum și a specificațiilor 
tehnice și a evoluției ulterioare a acestora 
în ceea ce privește sistemul central, 
interfețele uniforme, canalul securizat de 
comunicații dintre sistemul central al 
EES și sistemul central al VIS, precum și 
infrastructura de comunicații, eu-LISA 
trebuie să țină seama de principiul 
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„limitării scopului” și de principiul „luării 
în considerare a vieții private și a 
protecției datelor începând cu momentul 
conceperii”. De asemenea, aceasta trebuie 
să se asigure că ETIAS este utilizat în 
conformitate cu dispozițiile privind 
protecția datelor de către toți utilizatorii.

Or. fr

Amendamentul 296
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului30

se aplică activităților eu-LISA și Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă atunci când îndeplinesc 
sarcinile care le revin în temeiul 
prezentului regulament.

(42) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului30

se aplică activităților eu-LISA, Europol și 
Agenției Europene pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă atunci când 
îndeplinesc sarcinile care le revin în 
temeiul prezentului regulament.

_________________ _________________

30 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 (JO L 8, 
12.1.2001, p. 1).

30 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 (JO L 8,
12.1.2001, p. 1).

Or. en

Amendamentul 297
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) [Regulamentul (UE) 2016/679]31 se 
aplică operațiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal de către statele 
membre efectuate în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
această prelucrare este efectuată de către 
autoritățile desemnate sau de control ale 
statelor membre în scopul prevenirii, 
depistării sau investigării infracțiunilor de 
terorism ori a altor infracțiuni grave.

(43) [Regulamentul (UE) 2016/679]31 se 
aplică operațiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal de către statele 
membre care se încadrează în domeniul 
de aplicare al Directivei (UE) 2016/680.

_________________ _________________

31 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor).

31 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor).

Or. fr

Amendamentul 298
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) [Regulamentul (UE) 2016/679]31 se 
aplică operațiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal de către statele 
membre efectuate în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
această prelucrare este efectuată de către 
autoritățile desemnate sau de control ale 
statelor membre în scopul prevenirii, 
depistării sau investigării infracțiunilor de 
terorism ori a altor infracțiuni grave.

(43) [Regulamentul (UE) 2016/679]31 se 
aplică operațiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal de către statele 
membre efectuate în temeiul prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
această prelucrare este efectuată de către 
unitățile naționale ale ETIAS în scopul 
prevenirii amenințărilor la adresa 
securității publice.

_________________ _________________

31 Regulamentul (UE) 2016/679 al 31 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor).

Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor).

Or. en

Amendamentul 299
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile statelor 
membre în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism ori 
a altor infracțiuni grave în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 
datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care să fie conform 
cu [Directiva (UE) 2016/680]32.

(44) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către unitățile naționale ale 
ETIAS în scopul prevenirii amenințărilor 
la adresa securității publice în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 
datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care să fie conform 
cu [Directiva (UE) 2016/680]32.

_________________ _________________

32 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării pedepselor 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI 
a Consiliului.

32 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării pedepselor 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI 
a Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 300
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a evalua riscurile în 
materie de securitate, migrație 
neregulamentară sau sănătate publică 
care ar putea fi prezentate de un călător, 
ar trebui să se stabilească 
interoperabilitatea dintre sistemul de 
informații al ETIAS și alte sisteme de 
informații consultate de ETIAS, cum ar fi 
sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul 
de informații privind vizele (VIS), datele 
Europol, Sistemul de informații Schengen 
(SIS), Eurodac și Sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS). Această interoperabilitate poate 
fi însă asigurată pe deplin doar după 
adoptarea propunerilor de instituire a 
EES33 și a ECRIS34, precum și a 
propunerii de reformare a 
Regulamentului privind Eurodac35.

eliminat

_________________

33 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, 
COM(2016) 194 final.

34 Propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Deciziei-cadru 
2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce 
privește schimbul de informații privind 
resortisanții țărilor terțe și în ceea ce 
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privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) 
și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

35 Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea sistemului „Eurodac” 
pentru compararea amprentelor digitale 
în scopul aplicării eficiente a 
[Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru 
responsabil cu 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], al identificării unui 
resortisant al unei țări terțe sau a unui 
apatrid în situație neregulamentară și 
privind cererile de comparare cu datele 
Eurodac prezentate de autoritățile de 
aplicare a legii din statele membre și de 
Europol în scopul asigurării respectării 
aplicării legii (reformare), COM(2016) 
272 final.

Or. fr

Amendamentul 301
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate, migrație neregulamentară 
sau sănătate publică care ar putea fi 
prezentate de un călător, ar trebui să se 
stabilească interoperabilitatea dintre 
sistemul de informații al ETIAS și alte 
sisteme de informații consultate de ETIAS, 
cum ar fi sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), datele Europol, Sistemul de 
informații Schengen (SIS), Eurodac și 

(48) Pentru a evalua amenințările la 
adresa securității care ar putea fi 
prezentate de un călător, ar trebui să se 
stabilească interoperabilitatea dintre 
sistemul de informații al ETIAS și alte 
sisteme de informații consultate de ETIAS, 
cum ar fi sistemul de intrare/ieșire (EES), 
datele Europol și Sistemul de informații 
Schengen (SIS). Această interoperabilitate 
poate fi însă asigurată pe deplin doar după 
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Sistemul european de informații cu 
privire la cazierele judiciare (ECRIS). 
Această interoperabilitate poate fi însă 
asigurată pe deplin doar după adoptarea 
propunerilor de instituire a EES33 și a 
ECRIS34, precum și a propunerii de 
reformare a Regulamentului privind 
Eurodac35.

adoptarea propunerii de instituire a EES33.

_________________ _________________

33 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, 
COM(2016) 194 final.

33 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, 
COM(2016) 194 final.

34 Propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Deciziei-cadru 
2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce 
privește schimbul de informații privind 
resortisanții țărilor terțe și în ceea ce 
privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) 
și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

35 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. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru 
responsabil cu 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], al identificării unui 
resortisant al unei țări terțe sau a unui 
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apatrid în situație neregulamentară și 
privind cererile de comparare cu datele 
Eurodac prezentate de autoritățile de 
aplicare a legii din statele membre și de 
Europol în scopul asigurării respectării 
aplicării legii (reformare), COM(2016) 
272 final.

Or. en

Amendamentul 302
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică care ar putea fi prezentate 
de un călător, ar trebui să se stabilească 
interoperabilitatea dintre sistemul de 
informații al ETIAS și alte sisteme de 
informații consultate de ETIAS, cum ar fi 
sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul 
de informații privind vizele (VIS), datele 
Europol, Sistemul de informații Schengen 
(SIS), Eurodac și Sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS). Această interoperabilitate poate 
fi însă asigurată pe deplin doar după 
adoptarea propunerilor de instituire a 
EES33 și a ECRIS34, precum și a propunerii 
de reformare a Regulamentului privind 
Eurodac35.

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică care ar putea fi prezentate 
de un călător, ar trebui să se stabilească 
interoperabilitatea dintre sistemul de 
informații al ETIAS și alte sisteme 
europene de informații consultate de 
ETIAS, cum ar fi sistemul de intrare/ieșire 
(EES), Sistemul de informații privind 
vizele (VIS), datele Europol, Sistemul de 
informații Schengen (SIS), Eurodac și 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare (ECRIS). Această 
interoperabilitate poate fi însă asigurată pe 
deplin doar după adoptarea propunerilor de 
instituire a EES33 și a ECRIS34, precum și a 
propunerii de reformare a Regulamentului 
privind Eurodac35.

_________________ _________________

33 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 

33 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 
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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) 194 final.

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) 194 final.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

35 Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea sistemului „Eurodac” 
pentru compararea amprentelor digitale în 
scopul aplicării eficiente a 
[Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

35 Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea sistemului „Eurodac” 
pentru compararea amprentelor digitale în 
scopul aplicării eficiente a 
[Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

Or. fr

Amendamentul 303
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a evalua riscurile în materie (48) Pentru a evalua riscurile în materie 
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de securitate, migrație neregulamentară 
sau sănătate publică care ar putea fi 
prezentate de un călător, ar trebui să se 
stabilească interoperabilitatea dintre 
sistemul de informații al ETIAS și alte 
sisteme de informații consultate de ETIAS, 
cum ar fi sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), datele Europol, Sistemul de 
informații Schengen (SIS), Eurodac și 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare (ECRIS). Această 
interoperabilitate poate fi însă asigurată pe 
deplin doar după adoptarea propunerilor de 
instituire a EES33 și a ECRIS34, precum și a 
propunerii de reformare a Regulamentului 
privind Eurodac35.

de securitate care ar putea fi prezentate de 
un călător, ar trebui să se stabilească 
interoperabilitatea dintre sistemul de 
informații al ETIAS și alte sisteme de 
informații consultate de ETIAS, cum ar fi 
sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul 
de informații privind vizele (VIS), datele 
Europol, Sistemul de informații Schengen 
(SIS), Eurodac și Sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS). Această interoperabilitate poate 
fi însă asigurată pe deplin doar după 
adoptarea propunerilor de instituire a 
EES33 și a ECRIS34, precum și a propunerii 
de reformare a Regulamentului privind 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 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, 
COM(2016) 194 final.

33 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, 
COM(2016) 194 final.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

35 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. 604/2013 de 

35 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. 604/2013 de
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stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Amendamentul 304
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate, migrație neregulamentară
sau sănătate publică care ar putea fi 
prezentate de un călător, ar trebui să se 
stabilească interoperabilitatea dintre 
sistemul de informații al ETIAS și alte 
sisteme de informații consultate de ETIAS, 
cum ar fi sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), datele Europol, Sistemul de 
informații Schengen (SIS), Eurodac și 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare (ECRIS). Această 
interoperabilitate poate fi însă asigurată pe 
deplin doar după adoptarea propunerilor de 
instituire a EES33 și a ECRIS34, precum și a 
propunerii de reformare a Regulamentului 
privind Eurodac35.

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate, migrație ilegală sau sănătate 
publică care ar putea fi prezentate de un 
călător, ar trebui să se stabilească 
interoperabilitatea dintre sistemul de 
informații al ETIAS și alte sisteme de 
informații consultate de ETIAS, cum ar fi 
sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul 
de informații privind vizele (VIS), datele 
Europol, Sistemul de informații Schengen 
(SIS), Eurodac și Sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS). Această interoperabilitate poate 
fi însă asigurată pe deplin doar după 
adoptarea propunerilor de instituire a 
EES33 și a ECRIS34, precum și a propunerii 
de reformare a Regulamentului privind 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 

33 Propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
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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, 
COM(2016) 194 final.

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, 
COM(2016) 194 final.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

35 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. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

35 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. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Amendamentul 305
Sergei Stanishev
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Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate, migrație neregulamentară
sau sănătate publică care ar putea fi 
prezentate de un călător, ar trebui să se 
stabilească interoperabilitatea dintre 
sistemul de informații al ETIAS și alte 
sisteme de informații consultate de ETIAS, 
cum ar fi sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), datele Europol, Sistemul de 
informații Schengen (SIS), Eurodac și 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare (ECRIS). Această 
interoperabilitate poate fi însă asigurată pe 
deplin doar după adoptarea propunerilor de 
instituire a EES33 și a ECRIS34, precum și a 
propunerii de reformare a Regulamentului 
privind Eurodac35.

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate sau sănătate publică care ar 
putea fi prezentate de un călător, ar trebui 
să se stabilească interoperabilitatea dintre 
sistemul de informații al ETIAS și alte 
sisteme de informații consultate de ETIAS, 
cum ar fi sistemul de intrare/ieșire (EES), 
Sistemul de informații privind vizele 
(VIS), datele Europol, Sistemul de 
informații Schengen (SIS), Eurodac și 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare (ECRIS). Această 
interoperabilitate poate fi însă asigurată pe 
deplin doar după adoptarea propunerilor de 
instituire a EES33 și a ECRIS34, precum și a 
propunerii de reformare a Regulamentului 
privind Eurodac35.

_________________ _________________

33 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, 
COM(2016) 194 final.

33 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, 
COM(2016) 194 final.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
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Consiliului. Consiliului.

35 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. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

35 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. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.

Amendamentul 306
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică care ar putea fi prezentate 
de un călător, ar trebui să se stabilească 
interoperabilitatea dintre sistemul de 
informații al ETIAS și alte sisteme de 
informații consultate de ETIAS, cum ar fi 
sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul 
de informații privind vizele (VIS), datele 

(48) Pentru a evalua riscurile în materie 
de securitate sau migrație neregulamentară 
care ar putea fi prezentate de un călător, ar 
trebui să se stabilească interoperabilitatea 
dintre sistemul de informații al ETIAS și 
alte sisteme de informații consultate de 
ETIAS, cum ar fi sistemul de intrare/ieșire 
(EES), Sistemul de informații privind 
vizele (VIS), datele Europol, Sistemul de 
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Europol, Sistemul de informații Schengen 
(SIS), Eurodac și Sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS). Această interoperabilitate poate 
fi însă asigurată pe deplin doar după 
adoptarea propunerilor de instituire a 
EES33 și a ECRIS34, precum și a propunerii 
de reformare a Regulamentului privind 
Eurodac35.

informații Schengen (SIS), Eurodac și 
Sistemul european de informații cu privire 
la cazierele judiciare (ECRIS). Această 
interoperabilitate poate fi însă asigurată pe 
deplin doar după adoptarea propunerilor de 
instituire a EES33 și a ECRIS34, precum și a 
propunerii de reformare a Regulamentului 
privind Eurodac35.

_________________ _________________

33 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, 
COM(2016) 194 final.

33 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, 
COM(2016) 194 final.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

34 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului 
în ceea ce privește schimbul de informații 
privind resortisanții țărilor terțe și în ceea 
ce privește Sistemul european de informații 
cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și 
de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului.

35 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. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 

35 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. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de 
determinare a statului membru responsabil 
cu 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], al 
identificării unui resortisant al unei țări 
terțe sau a unui apatrid în situație 
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neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

neregulamentară și privind cererile de 
comparare cu datele Eurodac prezentate de 
autoritățile de aplicare a legii din statele 
membre și de Europol în scopul asigurării 
respectării aplicării legii (reformare), 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Amendamentul 307
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Monitorizarea eficientă a aplicării 
prezentului regulament necesită realizarea 
unei evaluări periodice regulate. Statele 
membre ar trebui să stabilească norme 
privind sancțiunile aplicabile pentru 
încălcările dispozițiilor prezentului 
regulament și să asigure punerea lor în 
aplicare.

(49) Monitorizarea eficientă a aplicării 
prezentului regulament necesită realizarea 
unei evaluări periodice regulate. Statele 
membre ar trebui să stabilească autoritățile 
naționale independente responsabile 
pentru controlul funcționării întregului 
sistem ETIAS, precum și norme privind 
sancțiunile aplicabile pentru încălcările 
dispozițiilor prezentului regulament și să 
asigure punerea lor în aplicare.

Or. fr

Amendamentul 308
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a adopta o listă prestabilită de 
răspunsuri la întrebările privind nivelul și 
domeniul de educație, ocupația actuală și 
denumirea postului ocupat care trebuie 
furnizate în cererea de autorizație de 
călătorie;

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 309
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a adopta o listă prestabilită de 
răspunsuri la întrebările privind nivelul și 
domeniul de educație, ocupația actuală și 
denumirea postului ocupat care trebuie 
furnizate în cererea de autorizație de 
călătorie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 310
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a adopta o listă prestabilită de 
răspunsuri la întrebările privind nivelul și 
domeniul de educație, ocupația actuală și 
denumirea postului ocupat care trebuie 
furnizate în cererea de autorizație de 
călătorie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 311
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- a adopta o listă prestabilită de 
răspunsuri la întrebările privind nivelul și 
domeniul de educație, ocupația actuală și 
denumirea postului ocupat care trebuie 
furnizate în cererea de autorizație de 
călătorie;

- a adopta o listă prestabilită de 
răspunsuri la întrebările privind nivelul și 
domeniul de educație, ocupația actuală și 
denumirea postului ocupat, categoriile de 
solicitanți scutiți de plata taxei aferente 
autorizației de călătorie, care trebuie 
furnizate în cererea de autorizație de 
călătorie;

Or. fr

Amendamentul 312
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a stabili metodele și procesul de 
plată a taxei aferente autorizației de 
călătorie, ținând seama de evoluțiile 
tehnologice și de disponibilitatea acestora, 
și de a modifica valoarea acestei taxe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 313
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a detalia riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică ce trebuie utilizate 
pentru stabilirea indicatorilor de risc.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 314
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a detalia riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică ce trebuie utilizate 
pentru stabilirea indicatorilor de risc.

eliminat

Or. en

Amendamentul 315
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a detalia riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică ce trebuie utilizate pentru 
stabilirea indicatorilor de risc.

- a detalia riscurile în materie de 
securitate ce trebuie utilizate pentru 
stabilirea indicatorilor de risc.

Or. fr

Amendamentul 316
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a detalia riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică ce trebuie utilizate pentru 
stabilirea indicatorilor de risc.

- a detalia riscurile în materie de 
securitate, migrație ilegală sau sănătate 
publică ce trebuie utilizate pentru stabilirea 
indicatorilor de risc.

Or. en
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Amendamentul 317
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a detalia riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică ce trebuie utilizate pentru 
stabilirea indicatorilor de risc.

- a detalia riscurile în materie de 
securitate sau sănătate publică ce trebuie 
utilizate pentru stabilirea indicatorilor de 
risc.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.

Amendamentul 318
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Considerentul 50 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a detalia riscurile în materie de 
securitate, migrație neregulamentară sau 
sănătate publică ce trebuie utilizate pentru 
stabilirea indicatorilor de risc.

- a detalia riscurile în materie de 
securitate sau migrație neregulamentară ce 
trebuie utilizate pentru stabilirea 
indicatorilor de risc.

Or. en

Amendamentul 319
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(51) Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți, și ca aceste consultări să 
se desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 
2016. În special, pentru a se asigura 
participarea egală la elaborarea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui să primească toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții să aibă acces în mod sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor 
delegate.

(51) Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți, și ca aceste consultări să 
se desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 
2016. În special, Comisia ar trebui să 
realizeze o evaluare completă a 
impactului, inclusiv asupra drepturilor 
fundamentale și a protecției datelor, astfel 
încât aceasta să fie luată în considerare în 
toate tipurile de activități pregătitoare. De 
asemenea, pentru a se asigura participarea 
egală la elaborarea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul ar trebui 
să primească toate documentele în același 
timp cu experții din statele membre, iar 
experții acestor instituții să aibă acces în 
mod sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
elaborarea actelor delegate. Ținând seama 
de conținutul dispozițiilor relevante, actele 
delegate ar trebui să facă obiectul unei 
consultări și al avizului AEPD și al FRA.

Or. fr

Amendamentul 320
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, ar trebui să i se 
confere Comisiei competențe de executare 
în scopul adoptării de norme detaliate 
privind condițiile de funcționare a site-ului 
web public și a aplicației pentru dispozitive 
mobile și privind protecția datelor și 
normele de securitate aplicabile site-ului 
web public și aplicației pentru dispozitive 
mobile, precum și sistemului de 

(52) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, ar trebui să i se 
confere Comisiei competențe de executare 
în scopul adoptării de norme detaliate 
privind condițiile de funcționare a site-ului 
web public și a aplicației pentru dispozitive 
mobile și privind protecția și prelucrarea
datelor și normele de securitate aplicabile 
site-ului web public și aplicației pentru 
dispozitive mobile, precum și sistemului de 
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autentificare destinat exclusiv operatorilor 
de transport și în scopul specificării 
detaliilor procedurilor alternative care 
trebuie urmate în cazul imposibilității 
tehnice de a accesa ETIAS. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului36 .

autentificare destinat exclusiv operatorilor 
de transport și în scopul specificării 
detaliilor procedurilor alternative care 
trebuie urmate în cazul imposibilității 
tehnice de a accesa ETIAS. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului36 .

_________________ _________________

36 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

36 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. ro

Amendamentul 321
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Costurile estimate pentru 
dezvoltarea sistemului de informații al 
ETIAS și pentru instituirea unității centrale 
a ETIAS și a unităților naționale ale ETIAS 
sunt mai mici decât suma rămasă din 
bugetul alocat frontierelor inteligente în 
Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului37. 
Prin urmare, în temeiul articolului 5 
alineatul (5) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 515/2014, prezentul regulament 
ar trebui să realoce suma destinată în 
prezent dezvoltării de sisteme informatice 
care sprijină gestionarea fluxurilor 
migratorii la frontierele externe.

(54) Costurile estimate pentru 
dezvoltarea sistemului de informații al 
ETIAS și pentru instituirea unității centrale 
a ETIAS și a unităților naționale ale ETIAS 
sunt mai mici decât suma rămasă din 
bugetul alocat frontierelor inteligente în 
Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului37.

_________________ _________________

37 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

37 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul 
Fondului pentru securitate internă, a 
instrumentului de sprijin financiar pentru 
frontiere externe și vize și de abrogare a 
Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 
20.5.2014, p. 143).

din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul 
Fondului pentru securitate internă, a 
instrumentului de sprijin financiar pentru 
frontiere externe și vize și de abrogare a 
Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 
20.5.2014, p. 143).

Or. fr

Amendamentul 322
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Costurile estimate pentru 
dezvoltarea sistemului de informații al 
ETIAS și pentru instituirea unității centrale 
a ETIAS și a unităților naționale ale ETIAS 
sunt mai mici decât suma rămasă din 
bugetul alocat frontierelor inteligente în 
Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului37. 
Prin urmare, în temeiul articolului 5 
alineatul (5) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 515/2014, prezentul regulament ar 
trebui să realoce suma destinată în prezent 
dezvoltării de sisteme informatice care 
sprijină gestionarea fluxurilor migratorii 
la frontierele externe.

(54) Costurile estimate pentru 
dezvoltarea sistemului de informații al 
ETIAS și pentru instituirea unității centrale 
a ETIAS și a unităților naționale ale ETIAS 
sunt mai mici decât suma rămasă din 
bugetul alocat frontierelor inteligente în 
Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului37. 
Prin urmare, în temeiul articolului 5 
alineatul (5) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 515/2014, prezentul regulament ar 
trebui să realoce suma destinată în prezent 
dezvoltării de sisteme informatice care 
sprijină gestionarea frontierelor externe.

_________________ _________________

37 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul 
Fondului pentru securitate internă, a 
instrumentului de sprijin financiar pentru 
frontiere externe și vize și de abrogare a 
Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 
20.5.2014, p. 143).

37 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul 
Fondului pentru securitate internă, a 
instrumentului de sprijin financiar pentru 
frontiere externe și vize și de abrogare a 
Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 
20.5.2014, p. 143).

Or. en
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Amendamentul 323
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Veniturile generate de plata 
taxelor aferente autorizațiilor de călătorie 
ar trebui alocate pentru a acoperi 
costurile operaționale și de întreținere 
recurente ale sistemului de informații al 
ETIAS, ale unității centrale a ETIAS și 
ale unităților naționale ale ETIAS. Având 
în vedere caracterul specific al sistemului, 
este oportun ca veniturile să fie tratate ca 
venituri alocate externe.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 324
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Veniturile generate de plata 
taxelor aferente autorizațiilor de călătorie 
ar trebui alocate pentru a acoperi 
costurile operaționale și de întreținere 
recurente ale sistemului de informații al 
ETIAS, ale unității centrale a ETIAS și 
ale unităților naționale ale ETIAS. Având 
în vedere caracterul specific al sistemului, 
este oportun ca veniturile să fie tratate ca 
venituri alocate externe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 325
Jeroen Lenaers
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Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Veniturile generate de plata taxelor 
aferente autorizațiilor de călătorie ar trebui 
alocate pentru a acoperi costurile 
operaționale și de întreținere recurente ale 
sistemului de informații al ETIAS, ale 
unității centrale a ETIAS și ale unităților 
naționale ale ETIAS. Având în vedere 
caracterul specific al sistemului, este 
oportun ca veniturile să fie tratate ca 
venituri alocate externe.

(55) Veniturile generate de plata taxelor 
aferente autorizațiilor de călătorie ar trebui 
alocate pentru a acoperi costurile 
operaționale și de întreținere recurente ale 
sistemului de informații al ETIAS, ale 
unității centrale a ETIAS și ale unităților 
naționale ale ETIAS. Având în vedere 
caracterul specific al sistemului, este 
oportun ca veniturile să fie tratate ca 
venituri alocate externe. Atunci când 
veniturile generate de plata taxelor pentru 
autorizația de călătorie depășesc costurile 
sistemului de informații al ETIAS, ale 
unității centrale a ETIAS și ale unităților 
naționale ale ETIAS, prezentul 
regulament ar trebui să realoce suma 
unui fond pentru protecția infrastructurii 
critice. Fondul ar trebui utilizat pentru a 
spori protecția acelor infrastructuri care 
au fost identificate sau desemnate 
infrastructuri critice europene în temeiul 
Directivei 2008/114/CE a Consiliului 
privind identificarea și desemnarea 
infrastructurilor critice europene și 
evaluarea necesității de îmbunătățire a 
protecției acestora.

Or. en

Amendamentul 326
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Veniturile generate de plata taxelor 
aferente autorizațiilor de călătorie ar trebui 
alocate pentru a acoperi costurile 
operaționale și de întreținere recurente 
ale sistemului de informații al ETIAS, ale 

(55) Costurile operaționale și de 
întreținere recurente ale sistemului de 
informații al ETIAS, ale unității centrale 
a ETIAS și ale unităților naționale ale 
ETIAS ar trebui să fie acoperite de
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unității centrale a ETIAS și ale unităților 
naționale ale ETIAS. Având în vedere 
caracterul specific al sistemului, este 
oportun ca veniturile să fie tratate ca 
venituri alocate externe.

veniturile generate de plata taxelor aferente 
autorizațiilor de călătorie. Orice sumă 
rămasă după acoperirea costurilor 
respective ar trebui alocată pentru a 
acoperi cheltuielile efectuate în cadrul 
programelor și acțiunilor de la capitolul 
18 02 (siguranța internă) a bugetului 
Uniunii sau, începând din 2021, în cadrul 
programelor sau acțiunilor următoare. 
Având în vedere caracterul specific al
sistemului, este oportun ca veniturile să fie 
tratate ca venituri alocate externe.

Or. fr

Justificare

Trebuie precizat faptul că costurile sistemului ETIAS ar trebui să fie acoperite în mod 
prioritar, dar că orice venit excedentar poate fi utilizat pentru a acoperi cheltuielile efectuate 
în cadrul programelor și acțiunilor prevăzute la capitolul 18 02 (siguranța internă) din 
bugetul Uniunii.

Amendamentul 327
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Veniturile generate de plata taxelor 
aferente autorizațiilor de călătorie ar trebui 
alocate pentru a acoperi costurile 
operaționale și de întreținere recurente ale 
sistemului de informații al ETIAS, ale 
unității centrale a ETIAS și ale unităților 
naționale ale ETIAS. Având în vedere 
caracterul specific al sistemului, este 
oportun ca veniturile să fie tratate ca 
venituri alocate externe.

(55) Veniturile generate de plata taxelor 
aferente autorizațiilor de călătorie ar trebui 
alocate pentru a acoperi costurile 
operaționale și de întreținere recurente ale 
sistemului de informații al ETIAS, ale 
unității centrale a ETIAS și ale unităților 
naționale ale ETIAS. Având în vedere 
caracterul specific al sistemului, este 
oportun ca veniturile să fie tratate ca 
venituri alocate interne.

Or. fr

Amendamentul 328
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 eliminat

Obiect

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați 
de obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie 
de migrație neregulamentară, securitate 
sau sănătate publică. În acest scop se 
introduce o autorizație de călătorie și se 
stabilesc condițiile și procedurile de 
eliberare sau de refuzare a acesteia.

2. Prezentul regulament stabilește 
condițiile în care autoritățile de asigurare 
a respectării legii ale statelor membre și 
Oficiul European de Poliție (Europol) pot 
consulta datele stocate în sistemul central 
al ETIAS în scopul prevenirii, depistării și 
investigării infracțiunilor de terorism sau 
a altor infracțiuni grave care sunt de 
competența lor.

Or. fr

Amendamentul 329
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
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obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică. În acest scop se introduce 
o autorizație de călătorie și se stabilesc 
condițiile și procedurile de eliberare sau de 
refuzare a acesteia.

obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”) sau pentru tranzitul aeroportuar, 
care permite să se stabilească dacă prezența 
acestora pe teritoriul statelor membre nu 
constituie un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică. În acest scop se introduce o 
autorizație de călătorie și se stabilesc 
condițiile și procedurile de eliberare sau de 
refuzare a acesteia.

Or. fr

Amendamentul 330
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică. În acest scop se 
introduce o autorizație de călătorie și se 
stabilesc condițiile și procedurile de 
eliberare sau de refuzare a acesteia.

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
securitate. În acest scop se introduce o 
autorizație de călătorie și se stabilesc 
condițiile și procedurile de eliberare sau de 
refuzare a acesteia.

Or. fr

Amendamentul 331
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor
membre nu constituie un risc în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică. În acest scop se 
introduce o autorizație de călătorie și se 
stabilesc condițiile și procedurile de 
eliberare sau de refuzare a acesteia.

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
securitate. În acest scop se introduce o 
autorizație de călătorie și se stabilesc 
condițiile și procedurile de eliberare sau de 
refuzare a acesteia.

Or. en

Amendamentul 332
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică. În acest scop se 
introduce o autorizație de călătorie și se 
stabilesc condițiile și procedurile de 
eliberare sau de refuzare a acesteia.

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie o amenințare la 
adresa securității. În acest scop se 
introduce o autorizație de călătorie și se 
stabilesc condițiile și procedurile de 
eliberare sau de refuzare a acesteia.

Or. en
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Justificare

Datele pentru constituirea unei amenințări trebuie să fie mult mai clare decât cele pentru un 
risc - în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Codul frontierelor Schengen.

Amendamentul 333
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică. În acest scop se introduce 
o autorizație de călătorie și se stabilesc 
condițiile și procedurile de eliberare sau de 
refuzare a acesteia.

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
migrație ilegală, securitate sau sănătate 
publică. În acest scop se introduce o 
autorizație de călătorie și se stabilesc 
condițiile și procedurile de eliberare sau de 
refuzare a acesteia.

Or. en

Amendamentul 334
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
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membre nu constituie un risc în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică. În acest scop se introduce 
o autorizație de călătorie și se stabilesc 
condițiile și procedurile de eliberare sau de 
refuzare a acesteia.

membre nu constituie un risc în materie de 
securitate sau sănătate publică. În acest 
scop se introduce o autorizație de călătorie 
și se stabilesc condițiile și procedurile de 
eliberare sau de refuzare a acesteia.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.

Amendamentul 335
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică. În acest scop se 
introduce o autorizație de călătorie și se 
stabilesc condițiile și procedurile de 
eliberare sau de refuzare a acesteia.

1. Prezentul regulament instituie 
„Sistemul european de informații și de 
autorizare privind călătoriile” (ETIAS) 
pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de 
obligația de a deține viză la trecerea 
frontierelor externe („obligația de a deține 
viză”), care permite să se stabilească dacă 
prezența acestora pe teritoriul statelor 
membre nu constituie un risc în materie de 
migrație neregulamentară sau securitate. În 
acest scop se introduce o autorizație de 
călătorie și se stabilesc condițiile și 
procedurile de eliberare sau de refuzare a 
acesteia.

Or. en

Justificare

În conformitate cu justificarea de la articolul 15 alineatul (4) litera (a).

Amendamentul 336
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul regulament stabilește 
condițiile în care autoritățile de asigurare 
a respectării legii ale statelor membre și 
Oficiul European de Poliție (Europol) pot 
consulta datele stocate în sistemul central 
al ETIAS în scopul prevenirii, depistării și 
investigării infracțiunilor de terorism sau 
a altor infracțiuni grave care sunt de 
competența lor.

eliminat

Or. en

Justificare

Autoritățile de aplicare a legii nu ar trebui să aibă acces implicit la datele călătorilor de 
bună credință care nu sunt deloc suspecți.

Amendamentul 337
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică 
următoarelor categorii de resortisanți ai 
țărilor terțe exonerați de obligația de a 
deține viză:

1. Prezentul regulament se aplică 
următoarelor categorii de resortisanți ai 
țărilor terțe:

Or. fr

Amendamentul 338
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) resortisanții țărilor terțe menționate 
în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 
539/2001 al Consiliului48 care sunt 
exonerați de obligația de a deține viză 
pentru tranziturile aeroportuare sau 
pentru șederile preconizate pe teritoriul 
statelor membre cu o durată de maximum 
90 de zile în orice perioadă de 180 de zile;

(a) resortisanții țărilor terțe menționate 
în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 
539/2001 al Consiliului48 care sunt 
exonerați de obligația de a deține viză 
pentru șederile preconizate pe teritoriul 
statelor membre cu o durată de maximum 
90 de zile în orice perioadă de 180 de zile;

_________________ _________________

48 JO L 81, 21.3.2001, p. 1. 48 JO L 81, 21.3.2001, p. 1.

Or. fr

Amendamentul 339
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) atunci când trec prin zonele de 
tranzit ale unor aeroporturi aflate pe 
teritoriul unuia sau al mai multor state 
membre, resortisanții țărilor terțe care 
sunt exonerați de obligația de a deține 
viză de tranzit aeroportuar;

Or. fr

Amendamentul 340
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) refugiați și apatrizi, în cazul în 
care țara terță în care își au reședința și 
care le-a eliberat documentul de călătorie 
este una dintre țările terțe menționate în 
anexa II la Regulamentul (CE) nr. 
539/2001 și care sunt exonerați de 

eliminat
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obligația de a deține viză în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) litera (b) din 
regulamentul menționat;

Or. fr

Amendamentul 341
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) refugiați și apatrizi, în cazul în care 
țara terță în care își au reședința și care le-a 
eliberat documentul de călătorie este una 
dintre țările terțe menționate în anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 și care 
sunt exonerați de obligația de a deține viză 
în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera 
(b) din regulamentul menționat;

(b) refugiați și apatrizi, în cazul în care 
țara terță în care își au reședința și care le-a 
eliberat documentul de călătorie este una 
dintre țările terțe menționate în anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 și care 
sunt exonerați de obligația de a deține viză 
în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera 
(b) din regulamentul menționat pentru o 
ședere pe teritoriul statelor membre a 
cărei durată prevăzută este de maximum 
90 de zile într-o perioadă de 180 de zile;

Or. nl

Amendamentul 342
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisanții țărilor terțe care 
îndeplinesc următoarele condiții:

eliminat

(i) sunt membri de familie ai unui 
cetățean al Uniunii cărora li se aplică 
Directiva 2004/38/CE sau ai unui 
resortisant al unei țări terțe care 
beneficiază de dreptul la liberă circulație 
în temeiul dreptului Uniunii și
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(ii) nu dețin un permis de ședere prevăzut 
în Directiva 2004/38/CE.

Or. fr

Amendamentul 343
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisanții țărilor terțe care 
îndeplinesc următoarele condiții:

(c) resortisanții țărilor terțe care sunt 
exonerați de obligația de a deține viză și 
care îndeplinesc următoarele condiții:

Or. fr

Amendamentul 344
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) nu dețin un permis de ședere 
prevăzut în Directiva 2004/38/CE.

(ii) nu dețin un permis de ședere 
prevăzut în Directiva 2004/38/CE sau un 
permis de ședere prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002.

Or. fr

Amendamentul 345
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) resortisanților țărilor terțe care sunt (b) resortisanților țărilor terțe care sunt 
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membri de familie ai unui cetățean al 
Uniunii cărora li se aplică Directiva 
2004/38/CE și care dețin un permis de 
ședere în temeiul directivei menționate;

membri de familie ai unui cetățean al 
Uniunii cărora li se aplică Directiva 
2004/38/CE;

Or. fr

Amendamentul 346
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisanților țărilor terțe care sunt 
membri de familie ai unui resortisant al 
unei țări terțe care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii și care dețin un permis de ședere în 
temeiul Directivei 2004/38/CE;

(c) resortisanților țărilor terțe care sunt 
membri de familie ai unui resortisant al 
unei țări terțe care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii și care dețin un permis de ședere în 
temeiul Directivei 2004/38/CE sau un 
permis de ședere prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002;

Or. fr

Amendamentul 347
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisanților țărilor terțe care sunt 
membri de familie ai unui resortisant al 
unei țări terțe care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii și care dețin un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/38/CE;

(c) resortisanților țărilor terțe care sunt 
membri de familie ai unui resortisant al 
unei țări terțe care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație în temeiul dreptului 
Uniunii;

Or. fr
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Amendamentul 348
Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) titularilor vizelor de lungă ședere; (e) titularilor vizelor naționale de 
lungă ședere;

Or. fr

Amendamentul 349
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) resortisanților din Andorra, Monaco 
și San Marino și titularilor unui pașaport 
eliberat de Statul Vatican;

(f) resortisanților din Andorra, Monaco 
și San Marino și titularilor unui pașaport 
eliberat de Statul Vatican, precum și 
resortisanților din țările candidate și țările 
potențial candidate pentru aderarea la 
Uniunea Europeană care sunt scutiți de 
cerința de a deține o viză atunci când trec 
frontierele externe.

Or. en

Justificare

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Amendamentul 350
Jeroen Lenaers



PE609.321v02-00 144/172 AM\1135863RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație neregulamentară,
securitate sau sănătate publică și care este o 
cerință pentru resortisanții țărilor terțe 
menționați la articolul 2 în vederea 
îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre contravine abordării 
necesare pentru a aborda riscurile în 
materie de securitate, migrație 
neregulamentară sau sănătate publică și 
care este o cerință pentru resortisanții 
țărilor terțe menționați la articolul 2 în 
vederea îndeplinirii condiției de intrare 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera 
(b) din Regulamentul (UE) 2016/399;

Or. en

Amendamentul 351
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație neregulamentară,
securitate sau sănătate publică și care este 
o cerință pentru resortisanții țărilor terțe 
menționați la articolul 2 în vederea 
îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de securitate și care este o cerință 
pentru resortisanții țărilor terțe menționați 
la articolul 2 în vederea îndeplinirii 
condiției de intrare prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(UE) 2016/399;

Or. fr
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Amendamentul 352
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație neregulamentară, 
securitate sau sănătate publică și care este o
cerință pentru resortisanții țărilor terțe 
menționați la articolul 2 în vederea 
îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație ilegală, securitate sau 
sănătate publică și care este o cerință 
pentru resortisanții țărilor terțe menționați 
la articolul 2 în vederea îndeplinirii 
condiției de intrare prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(UE) 2016/399;

Or. en

Amendamentul 353
Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație neregulamentară, 
securitate sau sănătate publică și care este o 
cerință pentru resortisanții țărilor terțe 
menționați la articolul 2 în vederea 
îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la 

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie sau va constitui 
un risc în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică și care este o cerință pentru 
resortisanții țărilor terțe menționați la 
articolul 2 în vederea îndeplinirii condiției 
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articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) litera (b) din Regulamentul (UE) 
2016/399;

Or. fr

Amendamentul 354
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație neregulamentară,
securitate sau sănătate publică și care este o 
cerință pentru resortisanții țărilor terțe 
menționați la articolul 2 în vederea 
îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de securitate sau sănătate publică și 
care este o cerință pentru resortisanții 
țărilor terțe menționați la articolul 2 în 
vederea îndeplinirii condiției de intrare 
prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera 
(b) din Regulamentul (UE) 2016/399;

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare, pentru a elimina prevenirea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principale ale prezentului regulament.

Amendamentul 355
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
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prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație neregulamentară,
securitate sau sănătate publică și care este o 
cerință pentru resortisanții țărilor terțe 
menționați la articolul 2 în vederea 
îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

prezentul regulament care precizează că nu 
există motive întemeiate bazate pe indicii 
concrete pentru a concluziona că prezența 
persoanei respective pe teritoriul statelor 
membre constituie un risc în materie de 
securitate sau sănătate publică și care este o 
cerință pentru resortisanții țărilor terțe 
menționați la articolul 2 în vederea
îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

Or. en

Justificare

„Motivele întemeiate” care nu se bazează pe indicii concrete sunt doar presupuneri.

Amendamentul 356
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație neregulamentară,
securitate sau sănătate publică și care este 
o cerință pentru resortisanții țărilor terțe 
menționați la articolul 2 în vederea 
îndeplinirii condiției de intrare prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

(d) „autorizație de călătorie” înseamnă 
o decizie emisă în conformitate cu 
prezentul regulament care precizează că nu 
există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de migrație neregulamentară sau
securitate și care este o cerință pentru 
resortisanții țărilor terțe menționați la 
articolul 2 în vederea îndeplinirii condiției 
de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) litera (b) din Regulamentul (UE) 
2016/399;

Or. en

Amendamentul 357



PE609.321v02-00 148/172 AM\1135863RO.docx

RO

Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „risc în materie de sănătate 
publică” înseamnă amenințarea pentru 
sănătatea publică astfel cum este definită 
la articolul 2 punctul 21 din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 358
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „risc în materie de sănătate 
publică” înseamnă amenințarea pentru 
sănătatea publică astfel cum este definită 
la articolul 2 punctul 21 din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

eliminat

Or. en

Amendamentul 359
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „risc în materie de sănătate 
publică” înseamnă amenințarea pentru 
sănătatea publică astfel cum este definită 
la articolul 2 punctul 21 din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 360
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „amenințare la adresa securității” 
înseamnă un pericol clar și prezent, bazat 
pe argumente faptice, că un resortisant al 
unei țări terțe va comite o infracțiune 
gravă sau un act de terorism în timpul 
șederii în Uniune;

Or. en

Justificare

„Amenințare” aliniată la formularea aferentă amenințării la adresa sănătății prevăzută în 
Codul frontierelor Schengen. Clarificare că aceasta trebuie să fie o amenințare reală, nu 
doar un risc statistic vag bazat pe presupuneri algoritmice neclare, în conformitate cu 
Rezoluția Parlamentului European referitoare la implicațiile megadatelor asupra drepturilor 
fundamentale, P8_TA(2017)0076, 14 martie 2017.

Amendamentul 361
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „operatori de transport” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică a cărei 
ocupație este de a furniza servicii de 
transport aerian, maritim sau terestru 
pentru călători;

Or. fr

Justificare

Definiția de la articolul 1 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen.
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Amendamentul 362
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „operator de transport” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică care 
asigură, cu titlu profesional, transportul 
de persoane pe calea aerului;

Or. en

Justificare

Din motive de claritate și transparență, ar trebui să fie clar care sunt operatorii de transport 
care trebuie să îndeplinească cerințele prezentului regulament. Aceștia ar trebui să fie numai 
operatorii de transport aerian. Operatorii care transportă pe cale terestră cu trenul sau cu 
autocarul sau pe apă cu feribotul ar trebui să fie scutiți de această sarcină dificilă care ar fi 
astfel impusă acestor operatori, care deseori oferă doar deplasări ocazionale în statele 
membre.

Amendamentul 363
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „persoană care face obiectul unei 
semnalări privind refuzul intrării”: orice 
resortisant al unei țări terțe semnalat în 
Sistemul de informații Schengen (SIS), în 
conformitate cu articolele 24 și 26 din 
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și în scopurile prevăzute de articolele 
menționate;

Or. fr
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Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 
decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații 
Schengen din a doua generație (SIS II).

Amendamentul 364
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „rezultat pozitiv” înseamnă 
existența unei corespondențe stabilite prin 
compararea datelor cu caracter personal 
înregistrate într-un dosar de cerere din 
sistemul central al ETIAS cu datele cu 
caracter personal stocate într-o fișă, într-un 
dosar sau într-o semnalare înregistrată într-
un sistem de informații în care efectuează 
căutări sistemul central al ETIAS, în lista 
de supraveghere din ETIAS sau cu 
indicatorii de risc specifici menționați la 
articolul 28;

(k) „rezultat pozitiv” înseamnă 
existența unei corespondențe stabilite prin 
compararea datelor cu caracter personal 
înregistrate într-un dosar de cerere din 
sistemul central al ETIAS cu datele cu 
caracter personal stocate într-o fișă, într-un 
dosar sau într-o semnalare înregistrată într-
un sistem de informații în care efectuează 
căutări sistemul central al ETIAS;

Or. fr

Amendamentul 365
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „rezultat pozitiv” înseamnă 
existența unei corespondențe stabilite prin 
compararea datelor cu caracter personal 
înregistrate într-un dosar de cerere din 
sistemul central al ETIAS cu datele cu 
caracter personal stocate într-o fișă, într-un 
dosar sau într-o semnalare înregistrată într-
un sistem de informații în care efectuează 
căutări sistemul central al ETIAS, în lista 

(k) „rezultat pozitiv” înseamnă 
existența unei corespondențe stabilite prin 
compararea datelor cu caracter personal 
înregistrate într-un dosar de cerere din 
sistemul central al ETIAS cu datele cu 
caracter personal stocate într-o fișă, într-un 
dosar sau într-o semnalare înregistrată în 
sistemul central al ETIAS, într-o bază de 
date sau într-un sistem de informații în 
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de supraveghere din ETIAS sau cu 
indicatorii de risc specifici menționați la 
articolul 28;

care efectuează căutări sistemul central al 
ETIAS, în lista de supraveghere din ETIAS 
prevăzută la articolul 29 sau cu indicatorii 
de risc specifici menționați la articolul 28;

Or. fr

Amendamentul 366
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „rezultat pozitiv” înseamnă 
existența unei corespondențe stabilite prin 
compararea datelor cu caracter personal 
înregistrate într-un dosar de cerere din 
sistemul central al ETIAS cu datele cu 
caracter personal stocate într-o fișă, într-un 
dosar sau într-o semnalare înregistrată într-
un sistem de informații în care efectuează 
căutări sistemul central al ETIAS, în lista 
de supraveghere din ETIAS sau cu 
indicatorii de risc specifici menționați la 
articolul 28;

(k) „rezultat pozitiv” înseamnă 
existența unei corespondențe stabilite prin 
compararea datelor cu caracter personal 
înregistrate într-un dosar de cerere din 
sistemul central al ETIAS cu datele cu 
caracter personal stocate într-o fișă, într-un 
dosar sau într-o semnalare înregistrată într-
un sistem de informații în care efectuează 
căutări sistemul central al ETIAS;

Or. en

Amendamentul 367
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „rezultat pozitiv” înseamnă 
existența unei corespondențe stabilite prin 
compararea datelor cu caracter personal 
înregistrate într-un dosar de cerere din 
sistemul central al ETIAS cu datele cu 
caracter personal stocate într-o fișă, într-un 
dosar sau într-o semnalare înregistrată într-

(k) „rezultat pozitiv” înseamnă 
existența unei corespondențe stabilite prin 
compararea datelor cu caracter personal 
înregistrate într-un dosar de cerere din 
sistemul central al ETIAS cu datele cu 
caracter personal stocate într-o fișă, într-un 
dosar sau într-o semnalare înregistrată într-
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un sistem de informații în care efectuează 
căutări sistemul central al ETIAS, în lista 
de supraveghere din ETIAS sau cu 
indicatorii de risc specifici menționați la 
articolul 28;

un sistem de informații în care efectuează 
căutări sistemul central al ETIAS sau în 
lista de supraveghere din ETIAS;

Or. en

Amendamentul 368
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „infracțiuni de terorism” înseamnă 
infracțiunile care corespund sau sunt 
echivalente cu infracțiunile menționate la 
articolele 1-4 din Decizia-cadru 
2002/475/JAI;

(l) „infracțiuni de terorism” înseamnă 
infracțiunile care corespund sau sunt 
echivalente cu infracțiunile menționate în 
Directiva (UE) 2017/541;

Or. fr

Amendamentul 369
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „infracțiuni de terorism” înseamnă 
infracțiunile care corespund sau sunt 
echivalente cu infracțiunile menționate la 
articolele 1-4 din Decizia-cadru 
2002/475/JAI;

(l) „infracțiuni de terorism” înseamnă 
infracțiunile care corespund sau sunt 
echivalente cu infracțiunile menționate la 
articolele 1-4 din Directiva (UE) 2017/541;

Or. nl

Amendamentul 370
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile care corespund sau sunt 
echivalente cu infracțiunile menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin trei ani în temeiul dreptului 
național;

(m) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile care corespund sau sunt 
echivalente cu infracțiunile menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin cinci ani în temeiul dreptului 
național;

Or. fr

Amendamentul 371
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „date ale Europol” înseamnă datele 
cu caracter personal furnizate Europol în 
scopul menționat la articolul 18 alineatul 
(2) litera (a) din Regulamentul (UE) 
2016/794.

(n) „date ale Europol” înseamnă datele 
cu caracter personal furnizate Europol în 
scopul menționat la articolul 18 alineatul 
(2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul 
(UE) 2016/794.

Or. en

Justificare

Doar persoanelor care sunt suspectate că au comis o infracțiune sau care au fost condamnate 
pentru o astfel de infracțiune ar trebui să le fie confruntate datele.

Amendamentul 372
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(n) „date ale Europol” înseamnă datele 
cu caracter personal furnizate Europol în 
scopul menționat la articolul 18 alineatul 
(2) litera (a) din Regulamentul (UE) 
2016/794.

(n) „date ale Europol” înseamnă datele 
cu caracter personal de care dispune
Europol în scopul menționat la articolul 18 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 
(UE) 2016/794.

Or. fr

Justificare

Europol dispune de date furnizate, dar și de date din propriile lor fișiere de analiză (punct 
focal).

Amendamentul 373
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) „migrație neregulamentară” 
înseamnă riscul ca apatrizii să poată 
solicita azil într-unul dintre statele 
membre, în timp ce țara terță în care își 
au reședința și care a emis documentele 
de călătorie ale acestora poate fi 
clasificată ca fiind o țară sigură, în 
temeiul articolului 33 alineatul (2) litera 
(c) și al articolului 38 din Directiva 
2013/32/UE privind procedura de azil .

Or. nl

Amendamentul 374
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă datele cu caracter personal 
sunt prelucrate de Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă și de eu-LISA, se aplică definițiile 

2. Dacă datele cu caracter personal 
sunt prelucrate de eu-LISA, se aplică 
definițiile de la articolul 2 din 



PE609.321v02-00 156/172 AM\1135863RO.docx

RO

de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
45/2001.

Regulamentul (UE) 45/2001.

Or. fr

Amendamentul 375
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Dacă datele cu caracter personal 
sunt prelucrate de autoritățile statelor 
membre în scopul asigurării respectării 
legii, se aplică definițiile de la articolul 3 
din [Directiva (UE) 2016/680].

4. Dacă datele cu caracter personal 
sunt prelucrate de autoritățile statelor 
membre în scopul prevenirii, depistării sau 
investigării infracțiunilor de terorism sau 
a infracțiunilor grave, se aplică definițiile 
de la articolul 3 din [Directiva (UE) 
2016/680].

Or. fr

Amendamentul 376
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) va contribui la un nivel ridicat de 
securitate prin furnizarea unei evaluări 
aprofundate a riscurilor în materie de 
securitate prezentate de solicitanți, înainte 
de sosirea acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe, în scopul de a stabili 
dacă există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanelor respective pe 
teritoriul statelor membre constituie un risc 
în materie de securitate;

(a) va contribui la un nivel ridicat de 
securitate prin furnizarea unei evaluări 
aprofundate a amenințărilor în materie de 
securitate prezentate de solicitanți, înainte 
de sosirea acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe, în scopul de a stabili 
dacă există motive întemeiate bazate pe
indicii concrete pentru a concluziona că 
prezența persoanelor respective pe 
teritoriul statelor membre constituie o
amenințare la adresa securității;

Or. en
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Justificare

„Motivele întemeiate” care nu se bazează pe indicii concrete sunt doar presupuneri.

Amendamentul 377
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) va contribui la un nivel ridicat de 
securitate prin furnizarea unei evaluări 
aprofundate a riscurilor în materie de 
securitate prezentate de solicitanți, înainte 
de sosirea acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe, în scopul de a stabili 
dacă există indicii concrete sau motive 
întemeiate pentru a concluziona că 
prezența persoanelor respective pe 
teritoriul statelor membre constituie un risc 
în materie de securitate;

(a) va contribui la un nivel ridicat de 
securitate prin furnizarea unei evaluări 
aprofundate a riscurilor în materie de 
securitate care ar putea fi prezentate de 
solicitanți, înainte de sosirea acestora la 
punctele de trecere a frontierelor externe, 
în scopul de a stabili dacă există dovezi
pentru a concluziona că prezența 
persoanelor respective pe teritoriul statelor 
membre constituie un risc în materie de 
securitate;

Or. fr

Amendamentul 378
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) va contribui la prevenirea 
migrației neregulamentare prin 
furnizarea unei evaluări a riscurilor în 
materie de migrație neregulamentară 
prezentate de solicitanți înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 379
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) va contribui la prevenirea 
migrației neregulamentare prin 
furnizarea unei evaluări a riscurilor în 
materie de migrație neregulamentară 
prezentate de solicitanți înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe;

eliminat

Or. en

Justificare

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Amendamentul 380
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) va contribui la prevenirea 
migrației neregulamentare prin 
furnizarea unei evaluări a riscurilor în 
materie de migrație neregulamentară 
prezentate de solicitanți înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 381
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) va contribui la prevenirea 
migrației neregulamentare prin 
furnizarea unei evaluări a riscurilor în 
materie de migrație neregulamentară 
prezentate de solicitanți înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 382
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) va contribui la prevenirea migrației 
neregulamentare prin furnizarea unei 
evaluări a riscurilor în materie de migrație 
neregulamentară prezentate de solicitanți 
înainte de sosirea acestora la punctele de 
trecere a frontierelor externe;

(b) va contribui la prevenirea migrației 
ilegale prin furnizarea unei evaluări a 
riscurilor în materie de migrație ilegală
prezentate de solicitanți înainte de sosirea 
acestora la punctele de trecere a 
frontierelor externe;

Or. en

Amendamentul 383
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) va contribui la protecția sănătății 
publice prin furnizarea unei evaluări care 
să stabilească dacă solicitantul prezintă 
un risc în materie de sănătate publică, în 
sensul articolului 3 alineatul (1) litera (e), 
înainte de sosirea acestuia la punctele de 
trecere a frontierelor externe;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 384
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la protecția sănătății 
publice prin furnizarea unei evaluări care 
să stabilească dacă solicitantul prezintă 
un risc în materie de sănătate publică, în 
sensul articolului 3 alineatul (1) litera (e), 
înainte de sosirea acestuia la punctele de 
trecere a frontierelor externe;

eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile de la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2016/399 se aplică la frontierele externe: 
verificările la frontiere urmăresc deja să verifice dacă resortisantul unei țări terțe în cauză, 
mijlocul său de transport și obiectele pe care acesta le transportă nu sunt de natură să pună 
în pericol sănătatea publică.

Amendamentul 385
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuie la protecția sănătății 
publice prin furnizarea unei evaluări care 

eliminat
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să stabilească dacă solicitantul prezintă 
un risc în materie de sănătate publică, în 
sensul articolului 3 alineatul (1) litera (e), 
înainte de sosirea acestuia la punctele de 
trecere a frontierelor externe;

Or. en

Amendamentul 386
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) va sprijini îndeplinirea obiectivelor 
Sistemului de informații Schengen (SIS) 
referitoare la semnalările privind 
persoanele căutate pentru a fi arestate în 
vederea predării sau a extrădării, privind 
persoanele dispărute, privind persoanele 
căutate în vederea participării la o 
procedură judiciară și privind persoanele 
care trebuie să facă obiectul unor controale 
discrete sau al unor controale specifice; și

(e) va sprijini îndeplinirea obiectivelor 
Sistemului de informații Schengen (SIS) 
referitoare la semnalările privind 
resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 
unei interdicții de intrare, persoanele 
căutate pentru a fi arestate în vederea 
predării sau a extrădării, privind persoanele 
dispărute, privind persoanele căutate în 
vederea participării la o procedură judiciară 
și privind persoanele care trebuie să facă 
obiectul unor controale discrete, al unor 
controale specifice sau al unor controale 
de investigație; și

Or. fr

Amendamentul 387
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. [Sistemul central, interfețele 
uniforme naționale, serviciul web, 
portalul pentru operatorii de transport și 
infrastructura de comunicații aferente 
ETIAS partajează și reutilizează cât mai 

eliminat
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mult posibil din punct de vedere tehnic 
componentele de hardware și software ale 
sistemului central al EES, ale interfețelor 
uniforme naționale ale EES, ale 
serviciului web al EES, ale portalului 
EES pentru operatorii de transport și, 
respectiv, ale infrastructurii de 
comunicații a EES.]

Or. fr

Amendamentul 388
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. [Sistemul central, interfețele
uniforme naționale, serviciul web, portalul 
pentru operatorii de transport și 
infrastructura de comunicații aferente 
ETIAS partajează și reutilizează cât mai 
mult posibil din punct de vedere tehnic 
componentele de hardware și software ale 
sistemului central al EES, ale interfețelor 
uniforme naționale ale EES, ale serviciului 
web al EES, ale portalului EES pentru 
operatorii de transport și, respectiv, ale 
infrastructurii de comunicații a EES.]

3. [Sistemul central, interfețele 
uniforme naționale, serviciul web, portalul 
pentru operatorii de transport și 
infrastructura de comunicații aferente 
ETIAS reutilizează cât mai mult posibil din 
punct de vedere tehnic componentele de 
software ale sistemului central al EES, ale 
interfețelor uniforme naționale ale EES, ale 
serviciului web al EES, ale portalului EES 
pentru operatorii de transport și, respectiv, 
ale infrastructurii de comunicații a EES.]

Or. en

Justificare

Reutilizarea software-ului este acceptabilă, dar ETIAS ar trebui să funcționeze pe un 
hardware dedicat.

Amendamentul 389
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Orice schimb de date și reutilizare 
a datelor trebuie să fie reglementate în 
mod strict și ar trebui să facă obiectul 
unui cadru specific ad-hoc.

Or. fr

Amendamentul 390
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS se 
instituie în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă.

1. Unitatea centrală a ETIAS se 
instituie în cadrul Agenției Europene 
pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în 
Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție 
(eu-LISA).

Or. fr

Amendamentul 391
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verificarea cererilor de autorizații 
de călătorie respinse în urma procesului 
automat pentru a stabili dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal ale 
unei persoane care a generat un rezultat 
pozitiv într-unul dintre sistemele de 
informații/într-una dintre bazele de date 
consultate sau indicatorilor de risc specifici 
menționați la articolul 28;

(b) verificarea cererilor de autorizații 
de călătorie care au determinat unul sau 
mai multe rezultate pozitive în urma 
procesului automat pentru a stabili dacă 
datele cu caracter personal ale 
solicitantului corespund datelor cu caracter 
personal ale unei persoane care a generat 
un rezultat pozitiv în sistemul central al 
ETIAS, într-unul dintre sistemele de 
informații/într-una dintre bazele de date 
consultate sau indicatorilor de risc specifici 
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menționați la articolul 28 sau listei de 
supraveghere din ETIAS menționată la 
articolul 29;

Or. fr

Amendamentul 392
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verificarea cererilor de autorizații 
de călătorie respinse în urma procesului 
automat pentru a stabili dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal ale 
unei persoane care a generat un rezultat 
pozitiv într-unul dintre sistemele de 
informații/într-una dintre bazele de date 
consultate sau indicatorilor de risc specifici 
menționați la articolul 28;

(b) verificarea cererilor de autorizații 
de călătorie respinse în urma procesului 
automat pentru a stabili dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal ale 
unei persoane care a generat un rezultat 
pozitiv într-unul dintre sistemele de 
informații/într-una dintre bazele de date 
consultate sau indicatorilor de risc specifici 
menționați la articolul 28 și, dacă este 
necesar, inițierea procedurii manuale în 
conformitate cu articolul 22;

Or. nl

Amendamentul 393
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verificarea cererilor de autorizații 
de călătorie respinse în urma procesului 
automat pentru a stabili dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal ale 
unei persoane care a generat un rezultat 
pozitiv într-unul dintre sistemele de 
informații/într-una dintre bazele de date 
consultate sau indicatorilor de risc 
specifici menționați la articolul 28;

(b) verificarea cererilor de autorizații 
de călătorie respinse în urma procesului 
automat pentru a stabili dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal ale 
unei persoane care a generat un rezultat 
pozitiv într-unul dintre sistemele de 
informații/într-una dintre bazele de date 
consultate;
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Or. en

Amendamentul 394
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verificarea cererilor de autorizații 
de călătorie respinse în urma procesului 
automat pentru a stabili dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal ale 
unei persoane care a generat un rezultat 
pozitiv într-unul dintre sistemele de 
informații/într-una dintre bazele de date 
consultate sau indicatorilor de risc 
specifici menționați la articolul 28;

(b) verificarea cererilor de autorizații 
de călătorie respinse în urma procesului 
automat pentru a stabili dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal ale 
unei persoane care a generat un rezultat 
pozitiv într-unul dintre sistemele de 
informații/într-una dintre bazele de date 
consultate;

Or. en

Justificare

Articolul 28 se elimină.

Amendamentul 395
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definirea, testarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum 
se menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 396
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definirea, testarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum 
se menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS;

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 28 se elimină.

Amendamentul 397
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definirea, testarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum 
se menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 398
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) definirea, testarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum se 
menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS;

(c) definirea pe baza riscurilor 
stabilite de Comisie, testarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum se 
menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS;

Or. fr

Justificare

În fapt, indicatorii de risc trebuie să fie stabiliți de către unitatea centrală a ETIAS doar pe 
baza riscurilor identificate de Comisie printr-un act delegat, în conformitate cu articolul 28 
alineatul (3).

Amendamentul 399
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definirea, testarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum se 
menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS;

(c) definirea, testarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum se 
menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS și a Comisiei de etică a ETIAS;

Or. en

Justificare

Definirea, testarea, punerea în aplicare, evaluarea și revizuirea indicatorilor de risc necesită 
să fie consultată Comisia de etică a ETIAS (astfel cum este menționată la articolul 9a), pentru 
a preveni ca indicatorii de risc să aibă vreun impact asupra drepturilor fundamentale și a 
vieții private.

Amendamentul 400
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definirea, testarea, punerea în 
aplicare, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum se 
menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS;

(c) definirea, evaluarea și revizuirea 
indicatorilor de risc specifici, astfel cum se 
menționează la articolul 28, după 
consultarea Comitetului de verificare al 
ETIAS;

Or. en

Justificare

The Screening board shall mainly focus on business related aspects of the screening rules 
resulting from the actual implementation of the specific risk indicators while eu-LISA is 
entrusted with the technical management of the system. The translation and implementation of 
the risk indicators into specific technical means for the ETIAS shall be adequately controlled, 
tested, implemented and monitored as to efficiently support the proper implementation of the 
risk indicators while ensuring the proper operations of the systems (contolling the potential 
technical side effects thereof). This requires specific and appropriate technical means and 
competences that, according to Article 64, eu-LISA is entrusted with.

Amendamentul 401
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectuarea de audituri periodice 
referitoare la prelucrarea cererilor și 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
articolului 28, inclusiv evaluarea 
periodică a impactului acestora asupra 
drepturilor fundamentale, în special în 
ceea ce privește viața privată și protecția 
datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea noul alineat (3).
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Amendamentul 402
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectuarea de audituri periodice 
referitoare la prelucrarea cererilor și 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
articolului 28, inclusiv evaluarea 
periodică a impactului acestora asupra 
drepturilor fundamentale, în special în 
ceea ce privește viața privată și protecția 
datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 9a și cu sarcinile Comisiei de etică a ETIAS.

Amendamentul 403
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectuarea de audituri periodice 
referitoare la prelucrarea cererilor și 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
articolului 28, inclusiv evaluarea 
periodică a impactului acestora asupra 
drepturilor fundamentale, în special în 
ceea ce privește viața privată și protecția 
datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 404
Angelika Mlinar
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectuarea de audituri periodice 
referitoare la prelucrarea cererilor și 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
articolului 28, inclusiv evaluarea periodică 
a impactului acestora asupra drepturilor 
fundamentale, în special în ceea ce privește 
viața privată și protecția datelor cu caracter 
personal.

(d) efectuarea de audituri periodice 
referitoare la prelucrarea cererilor, inclusiv 
evaluarea periodică a impactului acestora 
asupra drepturilor fundamentale, în special 
în ceea ce privește viața privată și protecția 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 405
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Printre altele, Agenția eu-LISA 
este responsabilă de:

(a) evaluarea riscurilor în materie de 
creare de profiluri;

(b) efectuarea de audituri periodice și 
independente referitoare la prelucrarea 
cererilor și punerea în aplicare a 
dispozițiilor articolului 28, inclusiv 
evaluarea periodică a impactului acestora 
asupra drepturilor fundamentale, în 
special în ceea ce privește viața privată și 
protecția datelor cu caracter personal, de 
către autoritățile europene și naționale, 
independente și competente, precum și de 
către AEPD și FRA.

Or. fr

Amendamentul 406
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
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Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Ofițerul pentru drepturile 
fundamentale din cadrul Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă are sarcina de a efectua 
audituri periodice referitoare la 
prelucrarea cererilor, inclusiv evaluarea 
periodică a impactului acestora asupra 
drepturilor fundamentale, în special în 
ceea ce privește nediscriminarea. 
Responsabilul cu protecția datelor din 
cadrul Agenției Europene pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă are 
sarcina de a efectua audituri periodice 
referitoare la prelucrarea cererilor, 
inclusiv evaluarea periodică a impactului 
acestora asupra protecției vieții private și 
a datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Pe baza recomandării din partea FRA.

Amendamentul 407
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Unitatea centrală a ETIAS publică 
un raport anual de activitate. Acest raport 
include următoarele:

(a) statistici în ceea ce privește:

(i) numărul de autorizații de călătorie 
eliberate automat de sistemul central al 
ETIAS;

(ii) numărul de cereri verificate de 
unitatea centrală;
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(iii) numărul de cereri prelucrate manual 
per stat membru; și numărul de cereri 
care au fost respinse cu defalcare pe țări, 
pe tipul călătorilor și pe motivele 
refuzului;

(iv) gradul în care sunt respectate 
termenele menționate la articolul 20 
alineatul (6) și la articolele 23, 26 și 27, 
inclusiv statisticile privind motivele pentru 
care acestea nu au fost respectate;

(v) numărul de cereri depuse la punctele 
de trecere a frontierei și câte dintre 
acestea au fost aprobate și câte au fost 
respinse; și

(b) informații generale privind activitățile 
unității centrale a ETIAS.

Raportul de activitate anual se transmite 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei până cel târziu la data de 31 
martie a anului următor.

Or. en
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