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Amendamentul 767
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Capitolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eliberarea, refuzarea, anularea sau 
revocarea unei autorizații de călătorie

Eliberarea, refuzarea, actualizarea,
anularea sau revocarea unei autorizații de 
călătorie

Or. en

Amendamentul 768
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se eliberează o autorizație de 
călătorie de către sistemul central al ETIAS 
sau de către unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil.

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată că nu există 
nicio dovadă pentru a concluziona că 
prezența persoanei respective pe teritoriul 
statelor membre constituie un risc în 
materie de securitate, se eliberează o 
autorizație de călătorie de către sistemul 
central al ETIAS sau de către unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil.

Or. fr

Amendamentul 769
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se eliberează o autorizație de 
călătorie de către sistemul central al ETIAS 
sau de către unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil.

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată că nu există 
indicii concrete sau motive întemeiate 
pentru a concluziona că prezența persoanei 
respective pe teritoriul statelor membre 
constituie un risc, se eliberează o 
autorizație de călătorie de către sistemul 
central al ETIAS sau de către unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil.

Or. en

Amendamentul 770
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se eliberează o autorizație de 
călătorie de către sistemul central al ETIAS 
sau de către unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil.

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se 
eliberează o autorizație de călătorie de 
către sistemul central al ETIAS sau de 
către unitatea națională a ETIAS din statul 
membru responsabil.

Or. en

Amendamentul 771
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se eliberează o autorizație de 
călătorie de către sistemul central al ETIAS 
sau de către unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil.

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată că nu există 
motive întemeiate bazate pe indicii 
concrete pentru a concluziona că prezența 
persoanei respective pe teritoriul statelor 
membre constituie o amenințare la adresa 
securității, se eliberează o autorizație de 
călătorie de către sistemul central al ETIAS 
sau de către unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 772
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se eliberează o autorizație de 
călătorie de către sistemul central al ETIAS 
sau de către unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil.

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se eliberează o 
autorizație de călătorie de către sistemul 
central al ETIAS sau de către unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare care vizează eliminarea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principalele ale prezentului regulament.

Amendamentul 773
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se eliberează o autorizație de 
călătorie de către sistemul central al ETIAS 
sau de către unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil.

1. În cazul în care examinarea unei 
cereri în temeiul procedurilor prevăzute în 
capitolele III, IV și V arată 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, se 
eliberează o autorizație de călătorie de 
către sistemul central al ETIAS sau de 
către unitatea națională a ETIAS din statul 
membru responsabil.

Or. en

Amendamentul 774
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil poate asocia o 
atenționare autorizației de călătorie pe 
care o eliberează, recomandând verificări 
suplimentare la punctul de trecere a 
frontierei. Această atenționare este 
vizibilă doar pentru polițiștii de frontieră, 
indică motivul pentru emiterea sa și este 
eliminată automat după efectuarea 
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controlului.

Or. en

Amendamentul 775
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Unitatea națională a ETIAS din 
statul membru responsabil poate solicita, 
în conformitate cu [Directiva privind 
SIS], să se creeze o alertă pentru 
verificarea specifică [anchetă] sau 
discretă în SIS. O astfel de alertă poate fi 
creată, de asemenea, la cererea unui stat 
membru consultat.

Or. en

Justificare

În cazul în care există în continuare îndoieli sau persoana prezintă interes, chiar și după 
eliberarea unei autorizații de călătorie, statele membre ar trebui să utilizeze mijloacele deja 
existente pentru a solicita acțiuni la frontierele externe ale Uniunii. Acest lucru va permite o 
utilizare eficientă a sistemelor existente și, de asemenea, asigură faptul că garanțiile 
procedurale sunt luate în considerare.

Amendamentul 776
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de cinci ani sau 
până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
documentului de călătorie înregistrat în 
timpul introducerii cererii, oricare dintre 
acestea survine mai întâi, și este valabilă pe 

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru mai multe călătorii pe o 
perioadă de trei ani sau până la sfârșitul 
perioadei de valabilitate a documentului de 
călătorie înregistrat în timpul introducerii 
cererii, oricare dintre acestea survine mai 
întâi, și este valabilă pe teritoriul statelor 
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teritoriul statelor membre. membre.

Valabilitatea autorizației de călătorie este 
condiționată de valabilitatea datelor 
furnizate în cerere la momentul intrării pe 
teritoriul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 777
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de cinci ani sau 
până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
documentului de călătorie înregistrat în 
timpul introducerii cererii, oricare dintre 
acestea survine mai întâi, și este valabilă pe 
teritoriul statelor membre.

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de trei ani sau 
până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
documentului de călătorie înregistrat în 
timpul introducerii cererii, oricare dintre 
acestea survine mai întâi, și este valabilă pe 
teritoriul statelor membre. Cu toate 
acestea, pentru categoriile de solicitanți 
scutiți de la plata taxei în conformitate cu 
articolul 16 alineatul (2), autorizația de 
călătorie este valabilă pentru o singură 
intrare.

Or. en

Amendamentul 778
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de cinci ani sau 
până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
documentului de călătorie înregistrat în 
timpul introducerii cererii, oricare dintre 
acestea survine mai întâi, și este valabilă pe 

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de trei ani sau
până la sfârșitul duratei activității care a 
dus la scutirea de la plata taxei aferente 
autorizației de călătorie, în conformitate 
cu articolul 16 alineatul (2) literele (c)-(e), 
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teritoriul statelor membre. sau până la sfârșitul perioadei de 
valabilitate a documentului de călătorie 
înregistrat în timpul introducerii cererii, 
oricare dintre acestea survine mai întâi, și 
este valabilă pe teritoriul statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 779
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de cinci ani sau 
până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
documentului de călătorie înregistrat în 
timpul introducerii cererii, oricare dintre 
acestea survine mai întâi, și este valabilă pe
teritoriul statelor membre.

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de trei ani sau 
până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
documentului de călătorie înregistrat în 
timpul introducerii cererii, oricare dintre 
acestea survine mai întâi, și este valabilă pe 
teritoriul statelor membre.

Or. nl

Amendamentul 780
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de cinci ani sau 
până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
documentului de călătorie înregistrat în 
timpul introducerii cererii, oricare dintre 
acestea survine mai întâi, și este valabilă pe 
teritoriul statelor membre.

2. Autorizația de călătorie este 
valabilă pentru o perioadă de doi ani sau 
până la sfârșitul perioadei de valabilitate a 
documentului de călătorie înregistrat în 
timpul introducerii cererii, oricare dintre 
acestea survine mai întâi, și este valabilă pe 
teritoriul statelor membre.

Or. fr
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Amendamentul 781
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autorizația de călătorie nu conferă 
în mod automat dreptul de intrare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 782
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autorizația de călătorie nu conferă 
în mod automat dreptul de intrare.

3. Autorizația de călătorie nu conferă 
în mod automat dreptul de intrare sau 
dreptul de ședere.

Or. fr

Amendamentul 783
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Autorizația de călătorie nu exclude 
nicio acțiune referitoare la o alertă 
privind SIS.

Or. en

Amendamentul 784
Angelika Mlinar
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Propunere de regulament
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a

Emiterea unei autorizații de călătorie la 
frontierele externe

1. În situații excepționale, autorizația de 
călătorie se poate elibera la punctele de 
trecere a frontierei dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

(a) solicitantul îndeplinește condițiile 
prevăzute la articolul 5 alineatul (1) 
literele (a), (d) și (e) din Codul 
Frontierelor Schengen;

(b) solicitantul nu a avut posibilitatea de a 
solicita o autorizație de călătorie în avans 
și prezintă, dacă este necesar, documente 
justificative care dovedesc motivele 
imprevizibile și imperative ale intrării și

(c) întoarcerea solicitantului în țara sa de 
origine sau de reședință sau tranzitarea 
de către acesta a unor state, altele decât 
statele membre care aplică integral 
acquis-ul Schengen, este considerată 
certă.

2. O autorizație de călătorie eliberată la 
frontiera externă îi conferă titularului 
dreptul de ședere pentru o durată de 
maximum 30 zile, în funcție de scopul și 
condițiile șederii prevăzute. În cazul 
tranzitului, durata șederii autorizate 
corespunde timpului necesar pentru 
scopul tranzitului.

3. Se aplică dispozițiile privind 
justificarea și notificarea refuzurilor și 
dreptul la compensații.

Or. en

Amendamentul 785
Gérard Deprez, Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prezintă un document de călătorie 
care este raportat ca fiind pierdut, furat 
sau anulat;

eliminat

Or. fr

Justificare

Refuzul automat în cazul unui document de călătorie nevalid este contrar practicii 
autorităților de asigurare a respectării legii și a serviciilor de informații și contrar legislației 
europene. Într-adevăr, este necesar să existe o evaluare manuală și individuală pentru fiecare 
cerere. În plus, în unele cazuri, persoana ar trebui lăsată să ajungă la frontieră în scopul 
asigurării respectării legii.

Amendamentul 786
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prezintă un document de călătorie 
care este raportat ca fiind pierdut, furat sau 
anulat;

(a) prezintă un document de călătorie 
care este raportat ca fiind pierdut, furat sau 
anulat, conform verificării prevăzute la 
articolul 20 alineatul (3) litera (a);

Or. en

Amendamentul 787
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) este reprezentat greșit sau a omis 
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să menționeze anumite fapte în cerere;

Or. en

Amendamentul 788
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prezintă un risc în materie de 
migrație neregulamentară;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 789
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prezintă un risc în materie de 
migrație neregulamentară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 790
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prezintă un risc în materie de 
migrație neregulamentară;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 791
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prezintă un risc în materie de 
migrație neregulamentară;

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare care vizează eliminarea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principalele ale prezentului regulament.

Amendamentul 792
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prezintă un risc în materie de 
migrație neregulamentară;

(b) prezintă un risc în materie de 
migrație ilegală;

Or. en

Amendamentul 793
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prezintă un risc în materie de 
securitate;

(c) prezintă un pericol pentru o 
persoană, pentru comunitate sau pentru 
securitatea unuia sau a mai multor state 
membre;
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Or. en

Amendamentul 794
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prezintă un risc în materie de 
securitate;

(c) prezintă o amenințare la adresa 
securității;

Or. en

Amendamentul 795
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezintă un risc în materie de 
sănătate publică;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 796
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezintă un risc în materie de 
sănătate publică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 797
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezintă un risc în materie de 
sănătate publică;

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul 4 litera (a).

Amendamentul 798
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezintă un risc în materie de 
sănătate publică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 799
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizație de călătorie se refuză, de 
asemenea, dacă există îndoieli întemeiate 
cu privire la autenticitatea datelor, 
fiabilitatea declarațiilor făcute de 
solicitant, documentele justificative 
prezentate de solicitant sau veridicitatea 
conținutului acestora.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 800
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizație de călătorie se refuză, de 
asemenea, dacă există îndoieli întemeiate 
cu privire la autenticitatea datelor, 
fiabilitatea declarațiilor făcute de solicitant, 
documentele justificative prezentate de 
solicitant sau veridicitatea conținutului 
acestora.

O autorizație de călătorie se refuză, de 
asemenea, dacă există îndoieli întemeiate, 
grave și demonstrate cu privire la 
autenticitatea datelor, fiabilitatea 
declarațiilor făcute de solicitant, 
documentele justificative prezentate de 
solicitant sau veridicitatea conținutului 
acestora.

Or. en

Justificare

Propunere din partea Comisiei Meijers pentru a asigura un control eficace.

Amendamentul 801
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie au dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la cerere și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru. Unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil furnizează solicitanților 
informații cu privire la procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

2. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie au dreptul de a
obține informațiile care au condus la 
acest refuz pentru a-și exercita dreptul de 
acces la datele cu caracter personal care îi 
privesc și pentru a exercita o cale de atac 
cu garanțiile necesare, în lumina 
principiilor referitoare la protecția 
persoanelor fizice și respectarea 
drepturilor fundamentale, astfel cum sunt 
definite în dreptul european și în dreptul 
internațional. Căile de atac se introduc în 
statul membru care a luat decizia cu privire 
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la cerere și în conformitate cu dreptul 
național al respectivului stat membru. 
Unitatea națională a ETIAS din statul 
membru responsabil furnizează 
solicitanților informații cu privire la 
procedura care trebuie urmată în cazul 
exercitării unei căi de atac.

Or. fr

Amendamentul 802
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie au dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la cerere și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru. Unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil furnizează solicitanților 
informații cu privire la procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei 
căi de atac.

2. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie nu au niciun drept
de a exercita o cale de atac. Se aplică 
articolul 1a (nou) din Regulamentul (CE) 
nr. 539/2001.

Or. en

Amendamentul 803
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie au dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 

2. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie au dreptul de a 
exercita o cale de atac și dreptul la o cale 
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introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la cerere și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru. Unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil furnizează solicitanților 
informații cu privire la procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

de atac eficientă. Căile de atac și măsurile 
reparatorii se introduc în statul membru 
care a luat decizia cu privire la cerere și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru. Căile de atac și 
măsurile reparatorii sunt supervizate de o 
autoritate judiciară. Unitatea națională a 
ETIAS din statul membru responsabil 
furnizează solicitanților informații cu 
privire la procedura care trebuie urmată în 
cazul exercitării unei căi de atac sau a unei 
măsuri reparatorii.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Amendamentul 804
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie au dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la cerere și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru. Unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil furnizează solicitanților 
informații cu privire la procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

2. Solicitanții cărora li s-a refuzat 
autorizația de călătorie au dreptul la o cale 
de atac eficientă. Procedurile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la cerere și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru, care include 
posibilitatea unei căi de atac. Unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil furnizează solicitanților 
informații cu privire la procedura care 
trebuie urmată.

Or. en

Justificare

Ca urmare a avizelor FRA și WP29, în conformitate, de asemenea, cu hotărârea CJUE din 
cauza C-362/14 Schrems, punctul 95.
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Amendamentul 805
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea eliberării sau a refuzării unei 
autorizații de călătorie

Notificarea eliberării sau a refuzării unei 
autorizații de călătorie sau a unei 
autorizații de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată

Or. fr

Amendamentul 806
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care s-a eliberat o 
autorizație de călătorie, solicitantul 
primește imediat, prin intermediul 
serviciului de e-mail, o notificare ce 
include:

1. În cazul în care s-a eliberat o 
autorizație de călătorie sau o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială 
limitată, solicitantul primește imediat, prin 
intermediul serviciului de e-mail, o 
notificare ce include:

Or. fr

Amendamentul 807
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) precizarea clară a faptului că 
autorizația de călătorie a fost eliberată și 
numărul cererii de autorizație de călătorie;

(a) precizarea clară a faptului că 
autorizația de călătorie sau autorizația de 
călătorie cu valabilitate teritorială limitată
a fost eliberată și numărul cererii de 
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autorizație de călătorie;

Or. fr

Amendamentul 808
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data la care începe și data la care 
expiră durata de valabilitate a autorizației 
de călătorie;

(b) data la care începe și data la care 
expiră durata de valabilitate a autorizației 
de călătorie sau a autorizației de călătorie 
cu valabilitate teritorială limitată;

Or. fr

Amendamentul 809
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) precizarea clară a faptului că, la 
intrare, solicitantul va trebui să prezinte 
documentul de călătorie indicat în 
formularul de cerere și că orice 
schimbare a documentului de călătorie va 
necesita o nouă cerere de autorizație de 
călătorie;

Or. fr

Amendamentul 810
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă este cazul, teritoriul sau 
teritoriile statelor membre către care 
solicitantul are dreptul să călătorească;

Or. fr

Amendamentul 811
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un link către site-ul web public al 
ETIAS care conține informații privind 
posibilitatea ca solicitantul să revoce 
autorizația de călătorie.

(d) un link către site-ul web public al 
ETIAS care conține informații privind 
posibilitatea ca solicitantul să revoce 
autorizația de călătorie sau autorizația de 
călătorie cu valabilitate teritorială limitată 
și o precizare clară a faptului că 
autorizația va putea fi revocată dacă nu 
mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare 
a acesteia;

Or. fr

Amendamentul 812
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) precizarea clară a faptului că 
autorizația de călătorie sau autorizația de 
călătorie cu valabilitate teritorială limitată 
nu constituie o autorizație de intrare și 
reamintirea condițiilor de intrare 
prevăzute la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/399;

Or. fr
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Amendamentul 813
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un link pentru actualizarea datelor 
furnizate în cerere astfel cum este 
prevăzut la articolul 32a.

Or. en

Amendamentul 814
Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care s-a refuzat o 
autorizație de călătorie, solicitantul 
primește imediat, prin intermediul 
serviciului de e-mail, o notificare ce 
include:

2. În cazul în care s-a refuzat o 
autorizație de călătorie, solicitantul 
primește în cel mai scurt timp, prin 
intermediul serviciului de e-mail, o 
notificare ce include:

Or. fr

Amendamentul 815
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) motivul (motivele) refuzării 
autorizației de călătorie, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 31 alineatul (1);

(c) motivul (motivele) detaliat(e) și 
specific(e) al(e) refuzării autorizației de 
călătorie, astfel cum este (sunt) prevăzut(e)
la articolul 31 alineatul (1);



PE609.323v02-00 24/161 AM\1135937RO.docx

RO

Aceste informații sunt suficiente pentru 
ca solicitanții să formuleze căi de atac cu 
înțeles.

Or. en

Amendamentul 816
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) motivul (motivele) refuzării 
autorizației de călătorie, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 31 alineatul (1);

(c) motivul (motivele) refuzării 
autorizației de călătorie;

Or. fr

Amendamentul 817
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei 
căi de atac.

eliminat

Or. en

Amendamentul 818
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind procedura care (d) informații privind procedura care 
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trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac, inclusiv cel puțin dreptul național 
aplicabil căii de atac, autoritatea 
competentă, orice condiție procedurală și 
termenul de introducere a unei căi de 
atac.

Or. en

Amendamentul 819
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac sau a obținerii unei măsuri 
reparatorii.

Or. en

Amendamentul 820
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac eficiente.

Or. en

Amendamentul 821
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
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Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a

Actualizarea datelor furnizate în cerere

1. Titularii unei autorizații de călătorie 
sunt obligați să actualizeze datele 
furnizate în cerere și menționate la 
articolul 15 alineatul (2) literele (a)-(f) și 
la alineatul (4) literele (a)-(d) de îndată ce 
datele furnizate inițial nu mai sunt 
valabile și nu mai târziu de o săptămână 
înainte de intrarea pe teritoriul statelor 
membre.

2. Actualizarea și prelucrarea acestor date 
sunt gratuite.

3. Examinarea datelor actualizate se 
efectuează în conformitate cu procedurile 
prevăzute în capitolele III, IV și V, iar 
titularul autorizației de călătorie este 
informat cu privire la valabilitatea 
acesteia în termen de 48 de ore.

Or. en

Amendamentul 822
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o mențiune cu privire la 
autoritatea care a eliberat autorizația de 
călătorie și locația acesteia;

(b) unitatea națională din statul 
membru care a eliberat sau a refuzat
autorizația de călătorie;

Or. fr

Amendamentul 823
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
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Articolul 33 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locul și data deciziei de a elibera 
sau de a refuza autorizația de călătorie;

(c) data deciziei de a elibera sau de a 
refuza autorizația de călătorie;

Or. fr

Amendamentul 824
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) data la care începe și data la care 
expiră durata de valabilitate a autorizației 
de călătorie;

(d) data la care începe și data la care 
expiră durata de valabilitate a autorizației 
de călătorie în cazul în care aceasta este 
anterioară celei prevăzute la articolul 30;

Or. fr

Amendamentul 825
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) motivul (motivele) refuzării 
autorizației de călătorie, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 31 alineatul (1).

(e) motivul (motivele) detaliat(e) și 
specific(e) al(e) refuzării autorizației de 
călătorie, astfel cum este (sunt) prevăzut(e)
la articolul 31 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 826
Gérard Deprez, Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) motivul (motivele) refuzării 
autorizației de călătorie, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 31 alineatul (1).

(e) dacă este cazul, motivul (motivele) 
refuzării autorizației de călătorie, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul 
(1).

Or. fr

Amendamentul 827
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) informații suplimentare relevante 
privind verificările în linia a doua 
referitoare la unul sau mai multe 
rezultate pozitive;

Or. fr

Justificare

Anumite informații obținute în urma prelucrării manuale ar trebui păstrate în dosarul de 
cerere, deoarece acestea facilitează controlul la trecerea frontierelor, mai ales în cazul în 
care se dovedește că un călător a făcut obiectul unui rezultat fals pozitiv.

Amendamentul 828
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O persoană a cărei autorizație de 
călătorie a fost anulată are dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la anularea autorizației și 

3. O persoană a cărei autorizație de 
călătorie a fost anulată are dreptul de a 
exercita o cale de atac. Solicitanții cărora 
li s-a anulat autorizația de călătorie 
trebuie să fie informați cu privire la faptul 
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în conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru.

că au dreptul de a afla informațiile și 
motivele care au condus la această decizie 
pentru a-și exercita dreptul de acces la 
datele cu caracter personal care îi privesc 
și pentru a exercita o cale de atac cu 
garanțiile necesare, în lumina principiilor 
referitoare la protecția persoanelor fizice 
și respectarea drepturilor fundamentale, 
astfel cum sunt definite în dreptul 
european și în dreptul internațional. Căile 
de atac se introduc în statul membru care a 
luat decizia cu privire la anularea 
autorizației și în conformitate cu dreptul 
național al respectivului stat membru.

Or. fr

Amendamentul 829
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O persoană a cărei autorizație de 
călătorie a fost anulată are dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la anularea autorizației și 
în conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru.

3. O persoană a cărei autorizație de 
călătorie a fost anulată are dreptul de a 
exercita o cale de atac eficientă.
Procedurile căii de atac se introduc în 
statul membru care a luat decizia cu privire 
la anularea autorizației și în conformitate 
cu dreptul național al respectivului stat 
membru, care include posibilitatea unei 
căi de atac.

Or. en

Justificare

Pe baza articolului 31 alineatul (2), ca urmare a avizelor FRA și WP29, în conformitate, de 
asemenea, cu hotărârea CJUE din cauza C-362/14 Schrems, punctul 95.

Amendamentul 830
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O persoană a cărei autorizație de 
călătorie a fost anulată are dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la anularea autorizației și 
în conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru.

3. O persoană a cărei autorizație de 
călătorie a fost anulată are dreptul de a 
exercita o cale de atac și dreptul la o cale 
de atac eficientă. Căile de atac și măsurile 
reparatorii se introduc în statul membru 
care a luat decizia cu privire la anularea 
autorizației și în conformitate cu dreptul 
național al respectivului stat membru.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Amendamentul 831
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere alineatului 
(2), în cazul în care în SIS se raportează o 
nouă semnalare privind refuzul intrării sau 
un document de călătorie ca fiind pierdut, 
furat sau anulat, SIS informează sistemul 
central al ETIAS. Sistemul central al 
ETIAS verifică dacă această nouă 
semnalare corespunde unei autorizații de 
călătorie valabile. În caz afirmativ, 
sistemul central al ETIAS transferă dosarul 
de cerere unității naționale a ETIAS din 
statul membru care a creat semnalarea, iar 
aceasta revocă autorizația de călătorie.

3. Fără a aduce atingere alineatului 
(2), în cazul în care în SIS se raportează o 
nouă semnalare privind refuzul intrării sau 
un document de călătorie ca fiind pierdut, 
furat sau anulat, SIS informează sistemul 
central al ETIAS. Sistemul central al 
ETIAS verifică dacă această nouă 
semnalare corespunde unei autorizații de 
călătorie valabile. În caz afirmativ, 
sistemul central al ETIAS transferă dosarul 
de cerere unității naționale a ETIAS din 
statul membru care a creat semnalarea, iar 
aceasta revocă autorizația de călătorie, în 
afara cazurilor excepționale privind 
securitatea națională a unui stat membru.

Or. fr
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Amendamentul 832
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Elementele noi introduse de 
Europol în lista de supraveghere din 
ETIAS se compară cu datele din dosarele 
de cerere din sistemul central al ETIAS. 
În cazul în care în urma comparării se 
obține un rezultat pozitiv, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
litera (j), evaluează riscul în materie de 
securitate și, în cazul în care ajunge la 
concluzia că nu mai sunt îndeplinite 
condițiile de acordare, aceasta revocă 
autorizația de călătorie.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 833
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Elementele noi introduse de 
Europol în lista de supraveghere din 
ETIAS se compară cu datele din dosarele 
de cerere din sistemul central al ETIAS. 
În cazul în care în urma comparării se 
obține un rezultat pozitiv, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
litera (j), evaluează riscul în materie de 
securitate și, în cazul în care ajunge la 
concluzia că nu mai sunt îndeplinite 

eliminat
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condițiile de acordare, aceasta revocă 
autorizația de călătorie.

Or. en

Justificare

Articolul 29 se elimină.

Amendamentul 834
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Elementele noi introduse de 
Europol în lista de supraveghere din 
ETIAS se compară cu datele din dosarele 
de cerere din sistemul central al ETIAS. În 
cazul în care în urma comparării se obține 
un rezultat pozitiv, unitatea națională a 
ETIAS din statul membru al primei intrări, 
declarat de solicitant în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (2) litera (j), 
evaluează riscul în materie de securitate și, 
în cazul în care ajunge la concluzia că nu 
mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, 
aceasta revocă autorizația de călătorie.

4. Elementele noi introduse de 
Europol în lista de supraveghere din 
ETIAS se compară cu datele din dosarele 
de cerere din sistemul central al ETIAS. În 
cazul în care în urma comparării se obține 
un rezultat pozitiv, unitatea națională a 
ETIAS din statul membru responsabil în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (1), 
evaluează riscul în materie de securitate și, 
în cazul în care ajunge la concluzia că nu 
mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, 
aceasta revocă autorizația de călătorie.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să aibă în vedere o repartizare mai echilibrată a 
responsabilităților între unitățile naționale ale statelor membre, astfel cum au fost modificate 
în articolul 22 alineatul (1).

Amendamentul 835
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a Înainte de notificarea deciziei de 
revocare, beneficiarul autorizației de 
călătorie este informat cu privire la acest 
lucru pentru a-și exercita drepturile și 
pentru a furniza orice informație care să 
justifice situația sa.

Or. fr

Amendamentul 836
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un solicitant a cărui autorizație de 
călătorie a fost revocată are dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la revocare și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru.

5. Un solicitant a cărui autorizație de 
călătorie a fost revocată are dreptul de a 
exercita o cale de atac. Solicitanții cărora 
li s-a revocat autorizația de călătorie au 
dreptul de a afla informațiile și motivele 
care au condus la această decizie pentru 
a-și exercita dreptul de acces la datele cu 
caracter personal care îi privesc și pentru 
a exercita o cale de atac cu garanțiile 
necesare, în lumina principiilor 
referitoare la protecția persoanelor fizice 
și respectarea drepturilor fundamentale, 
astfel cum sunt definite în dreptul 
european și în dreptul internațional. Căile 
de atac se introduc în statul membru care a 
luat decizia cu privire la revocare și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru.

Or. fr

Amendamentul 837
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un solicitant a cărui autorizație de 
călătorie a fost revocată are dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la revocare și în
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru.

5. Un solicitant a cărui autorizație de 
călătorie a fost revocată are dreptul la o 
cale de atac eficientă. Procedurile căii de 
atac se introduc în statul membru care a 
luat decizia cu privire la revocare și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru, care include 
posibilitatea unei căi de atac.

Or. en

Justificare

Pe baza articolului 31 alineatul (2), ca urmare a avizelor FRA și WP29, în conformitate, de 
asemenea, cu hotărârea CJUE din cauza C-362/14 Schrems, punctul 95.

Amendamentul 838
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel,
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un solicitant a cărui autorizație de 
călătorie a fost revocată are dreptul de a 
exercita o cale de atac. Căile de atac se 
introduc în statul membru care a luat 
decizia cu privire la revocare și în 
conformitate cu dreptul național al 
respectivului stat membru.

5. Un solicitant a cărui autorizație de 
călătorie a fost revocată are dreptul de a 
exercita o cale de atac și dreptul la o cale 
de atac eficientă. Căile de atac și măsurile 
reparatorii se introduc 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 UE.

Amendamentul 839
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o mențiune cu privire la autoritatea
care a anulat sau a revocat autorizația de 
călătorie și locația acesteia;

(b) o mențiune cu privire la unitatea 
națională a ETIAS care a anulat sau a 
revocat autorizația de călătorie și locația 
acesteia;

Or. fr

Amendamentul 840
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) motivul (motivele) anulării sau 
revocării autorizației de călătorie, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul 
(1);

(c) motivul (motivele) detaliat(e) și 
specific(e) al(e) refuzării autorizației de 
călătorie, astfel cum este (sunt) prevăzut(e)
la articolul 31 alineatul (1);

Aceste informații sunt suficiente pentru 
ca solicitanții să formuleze căi de atac cu 
înțeles.

Or. en

Amendamentul 841
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac, inclusiv cel puțin dreptul național 
aplicabil căii de atac, autoritatea 
competentă, orice condiție procedurală și 
termenul de introducere a unei căi de 
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atac.

Or. en

Amendamentul 842
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac sau a unei măsuri reparatorii.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Amendamentul 843
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac.

(d) informații privind procedura căii de 
atac care trebuie urmată.

Or. en

Amendamentul 844
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă



AM\1135937RO.docx 37/161 PE609.323v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care s-a luat o decizie de 
a anula sau de a revoca o autorizație de 
călătorie, statul membru responsabil cu 
revocarea sau anularea autorizației de 
călătorie adaugă următoarele date în 
dosarul de cerere:

1. În cazul în care s-a luat o decizie de 
a anula sau de a revoca o autorizație de 
călătorie, unitatea națională a ETIAS
responsabilă cu revocarea sau anularea 
autorizației de călătorie adaugă 
următoarele date în dosarul de cerere:

Or. fr

Amendamentul 845
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o mențiune cu privire la autoritatea
care a revocat sau a anulat autorizația de 
călătorie și locația acesteia;

(b) o mențiune cu privire la unitatea 
națională a ETIAS care a revocat sau a 
anulat autorizația de călătorie și locația 
acesteia;

Or. fr

Amendamentul 846
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În dosarul de cerere se 
menționează, de asemenea, motivul 
(motivele) anulării sau revocării, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 31 alineatul 
(1).

2. În dosarul de cerere se 
menționează, de asemenea, motivul 
(motivele) detaliat(e) și specific(e) al(e)
anulării sau revocării, astfel cum este
(sunt) prevăzute la articolul 31 alineatul 
(1).

Or. en
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Amendamentul 847
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a

Căile de atac

1. Orice persoană poate introduce o 
acțiune în fața instanțelor judecătorești 
sau a autorității competente în temeiul 
dreptului oricărui stat membru, pentru a 
obține compensații sau anularea cu 
privire la refuzarea, anularea sau 
revocarea unei autorizații de călătorie 
care are legătură cu persoana în cauză.

2. Statele membre se angajează reciproc 
să pună în aplicare deciziile definitive 
pronunțate de instanțele sau autoritățile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Pe baza articolului 43 din Regulamentul SIS II, astfel cum a sugerat Comisia Meijers.

Amendamentul 848
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În mod excepțional, se poate elibera 
o autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când statul 
membru în cauză consideră că acest lucru 
este necesar din motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, în pofida faptului 
că procesul de evaluare manuală prevăzut 
la articolul 22 nu este încă finalizat sau că 

1. În mod excepțional, se poate elibera 
o autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când statul 
membru în cauză consideră că acest lucru 
este necesar din motive umanitare, în 
conformitate cu legislația națională, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, în pofida faptului 
că procesul de evaluare manuală prevăzut 
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o autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

la articolul 22 nu este încă finalizat sau că 
o autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

Or. nl

Justificare

În conformitate cu dreptul Uniunii, statele membre nu sunt obligate să acorde vize din motive 
umanitare persoanelor care doresc să intre pe teritoriul lor în scopul solicitării de azil, dar 
acestea sunt în continuare libere să facă acest lucru în conformitate cu legislația lor 
națională (Curtea de Justiție, cauza C-638/16 PPU). Prin analogie și deoarece acest 
instrument este direct legat de Codul de vize, statele membre pot emite sau pot refuza 
emiterea de autorizații de călătorie cu o valabilitate teritorială limitată, în conformitate cu 
legislația națională.

Amendamentul 849
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În mod excepțional, se poate elibera 
o autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când statul 
membru în cauză consideră că acest lucru 
este necesar din motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, în pofida faptului 
că procesul de evaluare manuală prevăzut 
la articolul 22 nu este încă finalizat sau că 
o autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

1. În mod excepțional, se poate elibera 
o autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când statul 
membru în cauză consideră că acest lucru 
este necesar din motive umanitare în 
conformitate cu dreptul național, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, în pofida faptului 
că procesul de evaluare manuală prevăzut 
la articolul 22 nu este încă finalizat sau că 
o autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

Or. fr

Amendamentul 850
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În mod excepțional, se poate elibera 
o autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când statul 
membru în cauză consideră că acest lucru 
este necesar din motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, în pofida faptului 
că procesul de evaluare manuală prevăzut 
la articolul 22 nu este încă finalizat sau că 
o autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

1. În mod excepțional, se poate elibera 
o autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când statul 
membru sau statele membre în cauză 
consideră că acest lucru este necesar din 
motive umanitare, din motive de interes 
național sau datorită unor obligații 
internaționale, în pofida faptului că 
procesul de evaluare manuală prevăzut la 
articolul 22 nu este încă finalizat sau că o 
autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

Or. en

Amendamentul 851
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În mod excepțional, se poate 
elibera o autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată atunci când 
statul membru în cauză consideră că acest 
lucru este necesar din motive umanitare, 
din motive de interes național sau datorită 
unor obligații internaționale, în pofida 
faptului că procesul de evaluare manuală 
prevăzut la articolul 22 nu este încă 
finalizat sau că o autorizație de călătorie a 
fost refuzată, anulată sau revocată.

1. În mod excepțional, se eliberează o 
autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când acest lucru 
este necesar din motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, în pofida faptului 
că procesul de evaluare manuală prevăzut 
la articolul 22 nu este încă finalizat sau că 
o autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

Or. en

Justificare

Ca urmare a avizului FRA.

Amendamentul 852
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În mod excepțional, se poate
elibera o autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată atunci când
statul membru în cauză consideră că acest 
lucru este necesar din motive umanitare, 
din motive de interes național sau datorită 
unor obligații internaționale, în pofida 
faptului că procesul de evaluare manuală 
prevăzut la articolul 22 nu este încă 
finalizat sau că o autorizație de călătorie a 
fost refuzată, anulată sau revocată.

1. În mod excepțional, se eliberează o 
autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când acest lucru 
este necesar din motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, în pofida faptului 
că procesul de evaluare manuală prevăzut 
la articolul 22 nu este încă finalizat sau că 
o autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

Or. fr

Amendamentul 853
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În mod excepțional, se poate elibera 
o autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când statul 
membru în cauză consideră că acest lucru 
este necesar din motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită unor 
obligații internaționale, în pofida faptului 
că procesul de evaluare manuală prevăzut 
la articolul 22 nu este încă finalizat sau că 
o autorizație de călătorie a fost refuzată, 
anulată sau revocată.

1. În mod excepțional, se poate elibera 
o autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată atunci când statul 
membru responsabil consideră că acest 
lucru este necesar din motive umanitare, 
din motive de interes național sau datorită 
unor obligații internaționale, în pofida 
faptului că procesul de evaluare manuală 
prevăzut la articolul 22 nu este încă 
finalizat sau că o autorizație de călătorie a 
fost refuzată, anulată sau revocată.

Or. fr

Amendamentul 854
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul alineatului (1), solicitantul 
poate cere o autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată pentru statul 
membru în care intenționează să 
călătorească. Solicitantul precizează în 
cererea sa motivele umanitare, motivele de 
interes național sau obligațiile 
internaționale în cauză.

2. În sensul alineatului (1), solicitantul 
poate cere o autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată pentru 
statele membre în care intenționează să 
călătorească. Solicitantul precizează în 
cererea sa motivele umanitare, motivele de 
interes național sau obligațiile 
internaționale în cauză.

Or. en

Amendamentul 855
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru în care resortisantul 
țării terțe intenționează să călătorească este 
statul membru căruia îi revine 
responsabilitatea de a decide dacă 
eliberează sau refuză o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială limitată.

3. Statul membru în care resortisantul 
țării terțe intenționează să călătorească mai 
întâi este statul membru căruia îi revine 
responsabilitatea de a decide dacă 
eliberează sau refuză o autorizație de 
călătorie cu valabilitate teritorială limitată.

Or. en

Amendamentul 856
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată este valabilă 
pe teritoriul statului membru care o 

4. O autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată este valabilă 
pe teritoriul statului membru care o 
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eliberează și pentru o perioadă de 
maximum 15 zile.

eliberează și pentru o perioadă de 
maximum 180 de zile de la data eliberării 
respectivei autorizații sau de 90 de zile de 
la data primei intrări pe baza respectivei 
autorizații. În mod excepțional, aceasta 
poate fi valabilă pe teritoriul mai multor 
state membre, sub rezerva acordului 
unității naționale din fiecare dintre aceste 
state membre.

Or. fr

Justificare

Posibilitățile prevăzute în Codul de vize ar trebui acordate și pentru vizele cu valabilitate 
teritorială limitată.

Amendamentul 857
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată este valabilă 
pe teritoriul statului membru care o 
eliberează și pentru o perioadă de 
maximum 15 zile.

4. O autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată este valabilă 
pe teritoriul statului membru care o 
eliberează pentru o perioadă care nu poate 
fi mai mică de trei luni.

Or. fr

Amendamentul 858
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată este valabilă 
pe teritoriul statului membru care o 
eliberează și pentru o perioadă de 

4. O autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată este valabilă 
pe teritoriul statului membru care o 
eliberează și pentru o perioadă de 
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maximum 15 zile. maximum 30 de zile.

Or. en

Amendamentul 859
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. O autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată este valabilă 
pe teritoriul statului membru care o 
eliberează și pentru o perioadă de 
maximum 15 zile.

4. O autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată este valabilă 
pe teritoriul statelor membre în cauză și 
pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

Or. en

Amendamentul 860
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care se eliberează o 
autorizație de călătorie cu valabilitate 
teritorială, în dosarul de cerere se introduc 
următoarele date:

5. În cazul în care se eliberează sau se 
refuză o autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială, în dosarul de cerere 
se introduc următoarele date:

Or. fr

Amendamentul 861
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații referitoare la stadiul 
procedurii, menționându-se dacă 
autorizația de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată a fost eliberată sau 
refuzată;

(a) informații referitoare la numărul 
cererii și la stadiul procedurii, 
menționându-se dacă autorizația de 
călătorie cu valabilitate teritorială limitată a 
fost eliberată sau refuzată;

Or. fr

Amendamentul 862
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) teritoriul pe care titularul 
autorizației de călătorie are dreptul să 
călătorească;

(b) teritoriul sau teritoriile pe care 
titularul autorizației de călătorie are dreptul 
să călătorească și, dacă este cazul, durata 
de valabilitate a autorizației, în cazul în 
care aceasta este mai mică decât cea 
prevăzută la alineatul (4);

Or. fr

Amendamentul 863
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritatea statului membru care a 
eliberat autorizația de călătorie cu 
valabilitate teritorială;

(c) unitatea națională a statului 
membru care a eliberat sau a refuzat
autorizația de călătorie cu valabilitate 
teritorială;

Or. fr

Amendamentul 864
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Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) data deciziei de a elibera sau de a 
refuza autorizația de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată;

Or. fr

Amendamentul 865
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o mențiune cu privire la motivele 
umanitare, motivele de interes național sau 
obligațiile internaționale în cauză.

(d) dacă este cazul, o mențiune cu 
privire la motivele umanitare, motivele de 
interes național sau obligațiile 
internaționale în cauză.

Or. fr

Amendamentul 866
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) motivele pentru care, dacă este 
cazul, s-a decis neacordarea unei 
autorizații de călătorie în cadrul 
procedurii ordinare, indicându-se, prin 
urmare, faptul că solicitantul prezintă un 
risc din punctul de vedere al migrației 
neregulamentare, al securității sau al 
sănătății publice.
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Or. nl

Amendamentul 867
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă este cazul, motivul sau 
motivele refuzării autorizației de călătorie 
cu valabilitate teritorială limitată;

Or. fr

Amendamentul 868
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) informații suplimentare relevante 
privind verificările în linia a doua 
referitoare la unul sau mai multe 
rezultate pozitive;

Or. fr

Amendamentul 869
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 26 din 
Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen, operatorii de 
transport consultă sistemul central al 
ETIAS pentru a verifica dacă resortisanții 

1. În sensul articolului 26 alineatul 
(1) litera (b) din Convenția de punere în 
aplicare a Acordului Schengen, operatorii 
de transport se asigură că resortisanții 
țărilor terțe care fac obiectul obligației de 
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țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie au sau nu o 
autorizație de călătorie valabilă.

deținere a unei autorizații de călătorie 
sunt în posesia unei autorizații de 
călătorie valabile și, în cazul autorizației 
de călătorie cu valabilitate teritorială 
limitată, verifică teritoriul sau teritoriile 
către care solicitantul are dreptul să 
călătorească.

Operatorii de transport aerian și maritim 
și operatorii de transport internaționali 
care transportă pe cale terestră cu 
autocarul grupuri de călători efectuează o 
interogare a sistemului central al ETIAS 
pentru a verifica dacă resortisanții țărilor 
terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie au sau nu o 
autorizație de călătorie valabilă.

Or. fr

Justificare

Articolul 26 alineatul (1) litera (b) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen 
prevede că operatorul de transport este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că un străin transportat este în posesia documentelor de călătorie necesare pentru 
intrarea pe teritoriile părților contractante.

Amendamentul 870
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 26 din
Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen, operatorii de 
transport consultă sistemul central al 
ETIAS pentru a verifica dacă resortisanții 
țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie au sau nu o 
autorizație de călătorie valabilă.

1. Societățile de transport care 
transportă grupuri de persoane pe cale 
terestră, a aerului și pe mare, inclusiv cu 
aeronave, autobuze, trenuri sau 
feriboturi, trimit o solicitare către sistemul 
central al ETIAS pentru a verifica dacă 
resortisanții țărilor terțe supuși obligației de 
a deține o autorizație de călătorie au sau nu 
o autorizație de călătorie valabilă.

Or. nl
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Amendamentul 871
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 26 din 
Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen, operatorii de 
transport consultă sistemul central al 
ETIAS pentru a verifica dacă resortisanții 
țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie au sau nu o 
autorizație de călătorie valabilă.

1. În conformitate cu articolul 26 din 
Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen, operatorii de 
transport consultă sistemul central al 
ETIAS la momentul înregistrării 
pasagerilor pentru a verifica dacă 
resortisanții țărilor terțe supuși obligației de 
a deține o autorizație de călătorie au sau nu 
o autorizație de călătorie valabilă.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să clarifice momentul, sfera de aplicare și mijloacele de 
consultare a sistemului central al ETIAS de către operatorii de transport.

Amendamentul 872
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 26 din 
Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen, operatorii de 
transport consultă sistemul central al 
ETIAS pentru a verifica dacă resortisanții 
țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie au sau nu o 
autorizație de călătorie valabilă.

1. Operatorii de transport aerian, 
terestru și maritim consultă sistemul 
central al ETIAS pentru a verifica dacă 
resortisanții țărilor terțe supuși obligației de 
a deține o autorizație de călătorie au sau nu 
o autorizație de călătorie valabilă.

Or. en

Amendamentul 873
Brice Hortefeux, Rachida Dati



PE609.323v02-00 50/161 AM\1135937RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 26 din 
Convenția de punere în aplicare a 
Acordului Schengen, operatorii de 
transport consultă sistemul central al 
ETIAS pentru a verifica dacă resortisanții 
țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie au sau nu o 
autorizație de călătorie valabilă.

1. Operatorii de transport aerian și 
maritim, precum și operatorii de transport 
internaționali care transportă pe cale 
terestră cu autocarul grupuri de călători 
au obligația de a verifica dacă resortisanții 
țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie au sau nu o 
autorizație de călătorie valabilă.

Or. fr

Amendamentul 874
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Această verificare nu aduce 
niciodată atingere dreptului la azil și nu 
poate constitui un motiv de refuz pentru 
solicitanții și beneficiarii de protecție 
internațională, în special în lumina 
principiului nereturnării.

Or. fr

Amendamentul 875
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un acces securizat prin internet la portalul 
pentru operatorii de transport, menționat la 
articolul 6 alineatul (2) litera (h), care să 
includă posibilitatea de a utiliza soluții 

Un acces securizat la portalul pentru 
operatorii de transport, menționat la 
articolul 6 alineatul (2) litera (h), care să 
includă posibilitatea de a utiliza soluții 
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tehnice mobile, permite operatorilor de 
transport să efectueze consultarea 
menționată la alineatul (1) înainte de 
îmbarcarea unui pasager. În acest scop, 
operatorul de transport este autorizat să 
consulte sistemul central al ETIAS, 
utilizând datele de pe banda de citire optică 
a documentului de călătorie.

tehnice mobile, le permite operatorilor de 
transport să efectueze căutarea menționată 
la alineatul (1) înainte de îmbarcarea unui 
pasager. În acest scop, operatorul de 
transport este autorizat să consulte sistemul 
central al ETIAS, utilizând datele de pe 
banda de citire optică a documentului de 
călătorie. Portalul pentru operatorii de 
transport filtrează și direcționează doar 
informațiile relevante privind pasagerii 
către sistemul central al ETIAS.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să clarifice momentul, sfera de aplicare și mijloacele de 
consultare a sistemului central al ETIAS de către operatorii de transport.

Amendamentul 876
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un acces securizat prin internet la portalul 
pentru operatorii de transport, menționat la 
articolul 6 alineatul (2) litera (h), care să 
includă posibilitatea de a utiliza soluții 
tehnice mobile, permite operatorilor de 
transport să efectueze consultarea
menționată la alineatul (1) înainte de 
îmbarcarea unui pasager. În acest scop, 
operatorul de transport este autorizat să 
consulte sistemul central al ETIAS, 
utilizând datele de pe banda de citire optică 
a documentului de călătorie.

Un acces securizat la portalul pentru 
operatorii de transport, menționat la 
articolul 6 alineatul (2) litera (h), care să 
includă posibilitatea de a utiliza soluții 
tehnice mobile, permite operatorilor de 
transport aerian și maritim și operatorilor 
de transport internaționali care transportă 
pe cale terestră cu autocarul grupuri de 
călători să efectueze interogarea
menționată la alineatul (1) înainte de 
îmbarcarea unui pasager. În acest scop, 
operatorul de transport efectuează o 
interogare a sistemului central al ETIAS, 
utilizând datele de pe banda de citire optică 
a documentului de călătorie.

Or. fr
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Amendamentul 877
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un acces securizat prin internet la portalul 
pentru operatorii de transport, menționat la 
articolul 6 alineatul (2) litera (h), care să 
includă posibilitatea de a utiliza soluții 
tehnice mobile, permite operatorilor de 
transport să efectueze consultarea 
menționată la alineatul (1) înainte de 
îmbarcarea unui pasager. În acest scop, 
operatorul de transport este autorizat să 
consulte sistemul central al ETIAS, 
utilizând datele de pe banda de citire optică 
a documentului de călătorie.

Un acces securizat prin internet la portalul 
pentru operatorii de transport, menționat la 
articolul 6 alineatul (2) litera (h), care să 
includă posibilitatea de a utiliza soluții 
tehnice mobile, permite operatorilor de 
transport să efectueze consultarea 
menționată la alineatul (1) înainte de 
îmbarcarea unui pasager. În acest scop, 
operatorul de transport trimite o solicitare 
de verificare către sistemul central al 
ETIAS, utilizând datele de pe banda de 
citire optică a documentului de călătorie.

Or. fr

Amendamentul 878
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul central al ETIAS răspunde, 
indicând dacă persoana în cauză are sau nu 
o autorizație de călătorie valabilă. 
Operatorii de transport pot stoca 
informațiile trimise și răspunsul primit.

Sistemul central al ETIAS răspunde, 
indicând dacă persoana în cauză are sau nu 
o autorizație de călătorie valabilă și, dacă 
este cazul, teritoriul sau teritoriile pentru 
care este valabilă autorizația de călătorie 
cu valabilitate teritorială limitată. 
Operatorii de transport pot stoca 
informațiile trimise și răspunsul primit.

Or. fr

Amendamentul 879
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul central al ETIAS răspunde, 
indicând dacă persoana în cauză are sau nu 
o autorizație de călătorie valabilă. 
Operatorii de transport pot stoca 
informațiile trimise și răspunsul primit.

Sistemul central al ETIAS răspunde, 
indicând dacă persoana în cauză are sau nu 
o autorizație de călătorie valabilă. 
Operatorii de transport pot stoca 
informațiile trimise și răspunsul primit 
până la data rezervată a călătoriei sau 
orice nouă dată în cazul în care călătoria 
a fost rezervată din nou.

Or. en

Amendamentul 880
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care unui resortisant al 
unei țări terțe i se refuză cererea de 
intrare, orice operator de transport care i-
a asigurat transportul pe cale aeriană, 
maritimă sau terestră până la frontiera 
externă a Uniunii are obligația să își 
asume imediat din nou răspunderea 
pentru acest resortisant. La solicitarea 
autorităților competente care au efectuat 
controlul la frontieră, operatorul de 
transport are obligația să transporte 
resortisantul unei țări terțe a cărui intrare 
a fost refuzată înapoi în țara terță de 
origine sau în țara terță care a eliberat 
documentul de călătorie.

Or. fr

Amendamentul 881
Kinga Gál
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Propunere de regulament
Capitolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea ETIAS de către autoritățile de 
frontieră la frontierele externe

Utilizarea ETIAS de către autoritățile de 
frontieră la frontierele externe și de către 
autoritățile din domeniul imigrației ale 
statelor membre

Or. en

Amendamentul 882
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În scopul exclusiv de a verifica 
dacă persoana în cauză deține o 
autorizație de călătorie valabilă, 
autoritățile competente să efectueze 
verificări la punctele de trecere a
frontierelor externe în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/399 sunt 
autorizate să consulte sistemul central al 
ETIAS, utilizând datele de pe banda de 
citire optică a documentului de călătorie.

1. Polițiștii de frontieră responsabili 
cu efectuarea verificărilor la frontieră
consultă sistemul central al ETIAS, 
utilizând datele de pe banda de citire optică 
a documentului de călătorie.

Or. fr

Amendamentul 883
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul central al ETIAS 
răspunde, indicând dacă persoana în cauză 
are sau nu o autorizație de călătorie 
valabilă.

2. Sistemul central al ETIAS 
răspunde, indicând dacă persoana în cauză 
are sau nu o autorizație de călătorie 
valabilă și, dacă este cazul, teritoriul sau 
teritoriile pentru care este valabilă 
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autorizația de călătorie cu valabilitate 
teritorială limitată.

Or. fr

Amendamentul 884
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul central al ETIAS 
răspunde, indicând dacă persoana în cauză 
are sau nu o autorizație de călătorie 
valabilă.

2. Sistemul central al ETIAS 
răspunde, indicând dacă persoana în cauză 
are sau nu o autorizație de călătorie 
valabilă și, dacă este cazul, pentru care 
stat membru, în cazul în care aceasta 
deține o autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată.

Or. nl

Amendamentul 885
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul central al ETIAS 
răspunde, indicând dacă persoana în cauză 
are sau nu o autorizație de călătorie 
valabilă.

2. Sistemul central al ETIAS 
răspunde, indicând dacă persoana în cauză 
are sau nu o autorizație de călătorie 
valabilă și, în cazul unei vize cu 
valabilitate teritorială limitată, statul 
membru în care respectiva viză este 
valabilă.

Or. fr

Amendamentul 886
Helga Stevens
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care sunt necesare 
verificări suplimentare în scopul 
efectuării unei verificări aprofundate în 
linia a doua în conformitate cu articolul 2 
alineatul (13) din Regulamentul (UE) 
nr. 2016/399, funcționarii responsabili cu 
controlul la frontieră asigură accesul la 
datele menționate la articolul 15 alineatul 
(2) și la articolul 15 alineatul (4) literele 
(b)-(d), în conformitate, printre altele, cu 
articolele 33 și 37.

Or. nl

Amendamentul 887
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Autoritățile competente să 
efectueze verificări la punctele de trecere 
a frontierelor externe sunt, dacă este 
cazul, autorizate să consulte informațiile 
suplimentare relevante pentru verificările 
în linia a doua introduse în dosarul de 
cerere în temeiul articolului 33.

Or. fr

Amendamentul 888
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. În cazul în care este imposibil din 
punct de vedere tehnic să se efectueze 
consultarea menționată la articolul 41 
alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a 
sistemului de informații al ETIAS, unitatea 
centrală a ETIAS notifică acest fapt 
autorităților statului membru competente să 
efectueze verificări la punctele de trecere a 
frontierelor externe.

1. În cazul în care este imposibil din 
punct de vedere tehnic să se efectueze 
consultarea menționată la articolul 41 
alineatul (1), din cauza unei defecțiuni a 
sistemului de informații al ETIAS, unitatea 
centrală a ETIAS notifică imediat acest 
fapt autorităților statului membru 
competente să efectueze verificări la 
punctele de trecere a frontierelor externe.

Or. fr

Amendamentul 889
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care este imposibil din 
punct de vedere tehnic să se efectueze 
căutarea menționată la articolul 41 
alineatul (1) din cauza unei defecțiuni a 
infrastructurii naționale de frontieră dintr-
un stat membru, autoritatea competentă a 
respectivului stat membru notifică acest 
fapt eu-LISA, unității centrale a ETIAS și 
Comisiei.

2. În cazul în care este imposibil din 
punct de vedere tehnic să se efectueze 
căutarea menționată la articolul 41 
alineatul (1) din cauza unei defecțiuni a 
infrastructurii naționale de frontieră dintr-
un stat membru, autoritatea competentă a 
respectivului stat membru notifică imediat
acest fapt eu-LISA, unității centrale a 
ETIAS și Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 890
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În ambele situații, autoritățile 
statului membre competente să efectueze 
verificări la punctele de trecere a 
frontierelor externe aplică planurile lor 
naționale pentru situații neprevăzute.

3. În ambele situații, autoritățile 
statului membre competente să efectueze 
verificări la punctele de trecere a 
frontierelor externe efectuează controalele 
la frontieră fără a avea obligația de a 
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consulta sistemul central al ETIAS 
menționat la articolul 41 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 891
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Capitolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VIIIa

Utilizarea ETIAS de către autoritățile din 
domeniul migrației

Articolul 42a

Accesul la date în scopul controlului 
imigrației

1. În scopul de a verifica dacă o persoană 
îndeplinește condițiile de intrare și de 
ședere pe teritoriul statelor membre și de a 
lua măsurile corespunzătoare, autoritățile 
din domeniul migrației ale statelor 
membre sunt autorizate să consulte 
sistemul central al ETIAS, utilizând 
datele de pe banda de citire optică a 
documentului de călătorie.

2. Sistemul central al ETIAS răspunde, 
indicând dacă persoana în cauză are sau 
nu o autorizație de călătorie valabilă și, în 
cazul unei vize cu valabilitate teritorială 
limitată, statul membru în care respectiva 
viză este valabilă. Sistemul central al 
ETIAS indică, de asemenea, perioada de 
valabilitate rămasă. Autoritățile din 
domeniul migrației au acces la 
informațiile menționate la articolul 15 
alineatul (2) literele (f) și (g) și la orice alt 
document sau informații suplimentare 
relevante.

În cazul minorilor, autoritățile din 
domeniul migrației au acces la 
informațiile privind autoritatea 



AM\1135937RO.docx 59/161 PE609.323v02-00

RO

părintească sau tutorele legal al 
solicitantului menționate la articolul 15 
alineatul (2) litera (k).

Or. fr

Amendamentul 892
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42a

Accesul la date al autorităților din 
domeniul imigrației al statelor membre

Autoritățile din domeniul imigrației ale 
statelor membre pot efectua o căutare în 
sistemul central al ETIAS utilizând datele 
de pe banda de citire optică a 
documentelor de călătorie în scopul 
controlării sau verificării îndeplinirii 
condițiilor de intrare sau de ședere pe 
teritoriul statelor membre și în scopul 
returnării.

Or. en

Amendamentul 893
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43 eliminat

Autoritățile desemnate de asigurare a 
respectării legii din statele membre

1. Statele membre desemnează autoritățile 
de asigurare a respectării legii care au 
dreptul de a solicita consultarea datelor 
înregistrate în sistemul central al ETIAS 
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pentru prevenirea, depistarea și 
investigarea infracțiunilor de terorism sau 
a altor infracțiuni grave.

2. La nivel național, fiecare stat membru 
întocmește o listă a punctelor de contact 
din cadrul autorităților desemnate care 
sunt autorizate să solicite consultarea 
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS prin intermediul punctului 
(punctelor) central(e) de acces.

Or. en

Justificare

AEPD, WP29, FRA și Comisia Meijers au ridicat îndoieli serioase cu privire la accesul în 
scopul asigurării respectării legii la datele călătorilor de bună-credință, care nu sunt 
suspecți.

Amendamentul 894
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile desemnate de asigurare a 
respectării legii din statele membre

Autoritățile desemnate responsabile de 
securitatea publică din statele membre

Or. en

Amendamentul 895
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează 
autoritățile de asigurare a respectării legii
care au dreptul de a solicita consultarea
datelor înregistrate în sistemul central al 
ETIAS pentru prevenirea, depistarea și 

1. Statele membre desemnează 
persoanele care sunt autorizate în mod 
strict de către autoritățile de asigurare a 
respectării legii să solicite informații 
privind datele înregistrate în sistemul 
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investigarea infracțiunilor de terorism sau a 
altor infracțiuni grave.

central al ETIAS pentru prevenirea, 
depistarea și investigarea infracțiunilor de 
terorism sau a altor infracțiuni grave. 
Accesul și autorizarea sunt supuse 
verificării de către o autoritate 
independentă.

Or. fr

Amendamentul 896
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează 
autoritățile de asigurare a respectării legii
care au dreptul de a solicita consultarea 
datelor înregistrate în sistemul central al 
ETIAS pentru prevenirea, depistarea și 
investigarea infracțiunilor de terorism sau a 
altor infracțiuni grave.

1. Statele membre desemnează 
autoritățile responsabile de securitatea 
publică care au dreptul de a solicita 
consultarea datelor înregistrate în sistemul 
central al ETIAS pentru prevenirea, 
depistarea și investigarea infracțiunilor de 
terorism sau a altor infracțiuni grave.

Or. en

Amendamentul 897
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La nivel național, fiecare stat 
membru întocmește o listă a punctelor de 
contact din cadrul autorităților desemnate 
care sunt autorizate să solicite consultarea
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS prin intermediul punctului 
(punctelor) central(e) de acces.

2. La nivel național, fiecare stat 
membru întocmește o listă a punctelor de 
contact din cadrul autorităților desemnate, 
menționate la articolul 8 alineatul (2) 
litera (c), care sunt autorizate să solicite 
informații privind datele stocate în 
sistemul central al ETIAS prin intermediul 
punctului (punctelor) central(e) de acces.

Or. fr
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Amendamentul 898
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat

Procedura de acces la sistemul central al 
ETIAS în scopul asigurării respectării 
legii

1. Autoritățile competente înaintează 
punctului central de acces menționat la 
articolul 8 alineatul (2) litera (c) o cerere 
motivată în format electronic de 
consultare a unui set specific de date 
stocate în sistemul central al ETIAS. În 
cazul în care se solicită consultarea 
datelor menționate la articolul 15 
alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) 
literele (b)-(d), cererea motivată în format 
electronic include o justificare a 
necesității de a consulta respectivele date 
specifice.

2. Înainte de a accesa sistemul central al 
ETIAS, fiecare stat membru se asigură 
că, în conformitate cu legislația sa 
națională și cu dreptul său procedural, o 
cerere de consultare face obiectul unei 
verificări independente, eficiente și în 
timp util care analizează dacă sunt 
îndeplinite condițiile menționate la 
articolul 45, inclusiv dacă orice cerere de 
consultare a datelor menționate la 
articolul 15 alineatul (2) litera (i) și 
alineatul (4) literele (b)-(d) este 
justificată.

3. În cazul în care condițiile menționate la 
articolul 45 sunt îndeplinite, punctul 
central de acces prelucrează cererile. 
Datele stocate în sistemul central al 
ETIAS accesate de punctul central de 
acces se transmit punctelor de contact 
menționate la articolul 43 alineatul (2) 



AM\1135937RO.docx 63/161 PE609.323v02-00

RO

într-un mod care să nu afecteze 
securitatea datelor.

4. Într-un caz excepțional de urgență, 
când este nevoie să se obțină imediat 
datele cu caracter personal necesare 
pentru prevenirea comiterii unei 
infracțiuni grave sau pentru urmărirea 
penală a autorilor acesteia, punctul 
central de acces prelucrează cererea 
imediat și fără verificarea independentă 
prevăzută la alineatul (2). O verificare 
independentă ex post se efectuează fără 
întârzieri nejustificate după prelucrarea 
cererii, stabilindu-se inclusiv dacă a 
existat într-adevăr un caz excepțional de 
urgență.

5. În cazul în care verificarea 
independentă ex-post stabilește că 
respectiva consultare și accesul la datele 
înregistrate în sistemul central al ETIAS 
nu au fost justificate, toate autoritățile 
care au accesat și/sau au consultat datele 
respective șterg datele provenite din 
sistemul central al ETIAS și informează 
punctul central de acces cu privire la 
ștergere.

Or. en

Justificare

AEPD, WP29, FRA și Comisia Meijers au ridicat îndoieli serioase cu privire la accesul în 
scopul asigurării respectării legii la datele călătorilor de bună-credință, care nu sunt 
suspecți.

Amendamentul 899
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente înaintează 
punctului central de acces menționat la 
articolul 8 alineatul (2) litera (c) o cerere 

1. Autoritățile competente înaintează 
punctului central de acces menționat la 
articolul 8 alineatul (2) litera (c) o cerere 
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motivată în format electronic de consultare 
a unui set specific de date stocate în 
sistemul central al ETIAS. În cazul în care 
se solicită consultarea datelor menționate la 
articolul 15 alineatul (2) litera (i) și 
alineatul (4) literele (b)-(d), cererea 
motivată în format electronic include o 
justificare a necesității de a consulta 
respectivele date specifice.

motivată în format electronic de informații
privind un set specific de date stocate în 
sistemul central al ETIAS. În cazul în care 
se solicită consultarea datelor menționate la 
articolul 15 alineatul (2) litera (i) și 
alineatul (4) literele (b)-(d), cererea 
motivată în format electronic include o 
justificare a necesității de a consulta 
respectivele date specifice.

Or. fr

Amendamentul 900
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente înaintează 
punctului central de acces menționat la 
articolul 8 alineatul (2) litera (c) o cerere 
motivată în format electronic de consultare 
a unui set specific de date stocate în 
sistemul central al ETIAS. În cazul în care 
se solicită consultarea datelor menționate la 
articolul 15 alineatul (2) litera (i) și 
alineatul (4) literele (b)-(d), cererea 
motivată în format electronic include o 
justificare a necesității de a consulta 
respectivele date specifice.

1. Autoritățile competente înaintează 
punctului central de acces menționat la 
articolul 8 alineatul (2) litera (c) o cerere 
motivată în format electronic de consultare 
a unui set specific de date stocate în 
sistemul central al ETIAS. În cazul în care 
se solicită consultarea datelor menționate la 
articolul 15 alineatul (4) literele (b) și (c), 
cererea motivată în format electronic 
include o justificare a necesității de a 
consulta respectivele date specifice.

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul (2) litera (i) și a articolului 15 alineatul 
(4) litera (d).

Amendamentul 901
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
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Articolul 44 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care AEPD a aprobat 
cererea, unitatea centrală a ETIAS 
prelucrează cererea de consultare a 
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 902
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de a accesa sistemul central 
al ETIAS, fiecare stat membru se asigură 
că, în conformitate cu legislația sa 
națională și cu dreptul său procedural, o 
cerere de consultare face obiectul unei 
verificări independente, eficiente și în timp 
util care analizează dacă sunt îndeplinite 
condițiile menționate la articolul 45, 
inclusiv dacă orice cerere de consultare a
datelor menționate la articolul 15 alineatul 
(2) litera (i) și alineatul (4) literele (b)-(d)
este justificată.

2. Înainte de a accesa sistemul central 
al ETIAS, fiecare stat membru se asigură 
că, în conformitate cu legislația sa 
națională și cu dreptul său procedural, o 
cerere de informații privind datele face 
obiectul unei verificări de către o 
autoritate independentă într-o manieră
eficientă și în timp util, cu respectarea 
deplină a condițiilor menționate la 
articolul 45, inclusiv cu privire la 
caracterul justificat al cererilor de 
informații privind datele menționate la 
articolul 45.

Or. fr

Justificare

Trimiterea la articolul 15 exclusiv pe baza alineatului (2) litera (i) și a alineatului (4) literele 
(b)-(d) nu este clară.

Amendamentul 903
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
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Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de a accesa sistemul central 
al ETIAS, fiecare stat membru se asigură 
că, în conformitate cu legislația sa 
națională și cu dreptul său procedural, o 
cerere de consultare face obiectul unei 
verificări independente, eficiente și în timp 
util care analizează dacă sunt îndeplinite 
condițiile menționate la articolul 45, 
inclusiv dacă orice cerere de consultare a 
datelor menționate la articolul 15 alineatul 
(2) litera (i) și alineatul (4) literele (b)-(d)
este justificată.

2. Înainte de a accesa sistemul central 
al ETIAS, fiecare stat membru se asigură 
că, în conformitate cu legislația sa 
națională și cu dreptul său procedural, o 
cerere de consultare face obiectul unei 
verificări independente, eficiente și în timp 
util care analizează dacă sunt îndeplinite
condițiile menționate la articolul 45, 
inclusiv dacă orice cerere de consultare a 
datelor menționate la articolul 15 alineatul 
(4) literele (b) și (c) este justificată.

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul (2) litera (i) și a articolului 15 alineatul 
(4) litera (d).

Amendamentul 904
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care condițiile 
menționate la articolul 45 sunt îndeplinite, 
punctul central de acces prelucrează 
cererile. Datele stocate în sistemul central 
al ETIAS accesate de punctul central de 
acces se transmit punctelor de contact 
menționate la articolul 43 alineatul (2) 
într-un mod care să nu afecteze 
securitatea datelor.

3. În cazul în care condițiile 
menționate la articolul 45 sunt îndeplinite,
punctul central de acces prelucrează 
cererile.

Or. fr

Amendamentul 905
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Într-un caz excepțional de urgență, 
când este nevoie să se obțină imediat 
datele cu caracter personal necesare 
pentru prevenirea comiterii unei 
infracțiuni grave sau pentru urmărirea 
penală a autorilor acesteia, punctul central 
de acces prelucrează cererea imediat și fără 
verificarea independentă prevăzută la 
alineatul (2). O verificare independentă ex 
post se efectuează fără întârzieri 
nejustificate după prelucrarea cererii, 
stabilindu-se inclusiv dacă a existat într-
adevăr un caz excepțional de urgență.

4. Într-un caz excepțional de urgență, 
când este nevoie să se prevină un pericol 
iminent asociat cu o infracțiune de 
terorism sau cu o altă infracțiune gravă, 
punctul central de acces prelucrează 
cererea imediat și fără verificarea 
independentă prevăzută la alineatul (2). O 
verificare independentă ex post urmărește 
îndeplinirea condițiilor menționate la 
articolul 45, inclusiv dacă a existat într-
adevăr un caz excepțional de urgență. 
Verificarea independentă ex post este 
efectuată fără întârzieri nejustificate după 
prelucrarea cererii.

Or. en

Amendamentul 906
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Într-un caz excepțional de 
urgență, când este nevoie să se obțină 
imediat datele cu caracter personal 
necesare pentru prevenirea comiterii unei 
infracțiuni grave sau pentru urmărirea 
penală a autorilor acesteia, punctul central 
de acces prelucrează cererea imediat și fără 
verificarea independentă prevăzută la 
alineatul (2). O verificare independentă ex 
post se efectuează fără întârzieri 
nejustificate după prelucrarea cererii, 
stabilindu-se inclusiv dacă a existat într-
adevăr un caz excepțional de urgență.

4. Atunci când este esențial să se 
obțină imediat datele cu caracter personal 
necesare pentru a preveni un act terorist 
sau un pericol iminent asociat cu 
comiterea unei infracțiuni grave ori pentru 
urmărirea penală a autorilor acesteia, 
punctul central de acces prelucrează 
cererea imediat și fără verificarea 
independentă prevăzută la alineatul (2). O 
verificare independentă ex post se 
efectuează fără întârzieri nejustificate după 
prelucrarea cererii.
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Or. fr

Amendamentul 907
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care verificarea 
independentă ex-post stabilește că 
respectiva consultare și accesul la datele 
înregistrate în sistemul central al ETIAS nu 
au fost justificate, toate autoritățile care au 
accesat și/sau au consultat datele respective 
șterg datele provenite din sistemul central 
al ETIAS și informează punctul central de 
acces cu privire la ștergere.

5. În cazul în care verificarea 
independentă ex-post stabilește că 
respectiva consultare și accesul la datele 
înregistrate în sistemul central al ETIAS nu 
au fost justificate, toate autoritățile care au 
accesat și/sau au consultat datele respective 
șterg datele provenite din sistemul central 
al ETIAS și informează punctul central de 
acces cu privire la ștergere.

Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
dispozițiile articolului 44 alineatul (4) 
sunt puse în aplicare și prevăd sancțiuni 
aplicabile încălcării articolului 44 
alineatul (4) și articolului 45, în 
conformitate cu dreptul lor național.

Toate condițiile menționate la articolul 45 
sunt îndeplinite. În cazul în care 
verificarea ex post stabilește că nu au fost 
îndeplinite și că, de fapt, nu a existat 
niciun caz excepțional sau o urgență, se 
aplică sancțiuni efective, proporționale și 
disuasive.

Or. en

Justificare

Pentru a evita abuzurile legate de cazurile de urgență excepționale, sunt necesare penalități 
și sancțiuni, care trebuie să rămână excepționale. Doar prin ștergerea datelor transmise nu 
se garantează suficient protejarea vieții private și a datelor solicitanților.

Amendamentul 908
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care verificarea 
independentă ex-post stabilește că 
respectiva consultare și accesul la datele 
înregistrate în sistemul central al ETIAS nu
au fost justificate, toate autoritățile care au 
accesat și/sau au consultat datele 
respective șterg datele provenite din 
sistemul central al ETIAS și informează 
punctul central de acces cu privire la 
ștergere.

5. În cazul în care verificarea 
independentă ex-post stabilește că accesul 
la datele înregistrate în sistemul central al 
ETIAS nu este justificat, toate autoritățile 
care au accesat datele respective șterg 
datele provenite din sistemul central al 
ETIAS și informează punctul central de 
acces cu privire la ștergere.

Or. fr

Amendamentul 909
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Orice decizie luată pe baza acestor 
informații eronate trebuie anulată.

Or. fr

Amendamentul 910
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Justificare

AEPD, WP29, FRA și Comisia Meijers au ridicat îndoieli serioase cu privire la accesul în 
scopul asigurării respectării legii la datele călătorilor de bună-credință, care nu sunt 
suspecți.

Amendamentul 911
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile desemnate pot solicita 
consultarea datelor stocate în sistemul 
central al ETIAS dacă sunt îndeplinite 
toate condițiile următoare:

1. Sub rezerva unei examinări 
prealabile de către o instanță 
judecătorească sau de către o autoritate 
independentă, autoritățile desemnate pot 
solicita informații privind datele stocate în 
sistemul central al ETIAS dacă sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare:

Or. fr

Amendamentul 912
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consultarea este necesară în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării unor 
infracțiuni de terorism ori a altor 
infracțiuni grave;

(a) accesul la informații privind datele 
stocate este necesar în scopul prevenirii, 
depistării sau investigării unor infracțiuni 
de terorism ori a altor infracțiuni grave;

Or. fr

Amendamentul 913
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consultarea este necesară în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării unor
infracțiuni de terorism ori a altor
infracțiuni grave;

(a) consultarea este necesară în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării unei
infracțiuni de terorism ori a unei alte
infracțiuni grave;

Or. en

Amendamentul 914
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consultarea este necesară în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării unor
infracțiuni de terorism ori a altor
infracțiuni grave;

(a) consultarea este necesară în scopul 
prevenirii, depistării sau investigării unei
infracțiuni de terorism ori a unei alte
infracțiuni grave;

Or. en

Amendamentul 915
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) accesul în vederea consultării este 
necesar într-un caz specific;

(b) accesul la informații privind datele 
stocate este necesar într-un caz specific;

Or. fr

Amendamentul 916
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller
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Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) accesul în vederea consultării este 
necesar într-un caz specific;

(b) accesul în vederea consultării este 
necesar și proporțional în cazul specific;

Or. en

Amendamentul 917
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) accesul în vederea consultării este 
necesar într-un caz specific;

(b) accesul în vederea consultării este 
necesar într-o procedură judiciară 
specifică;

Or. fr

Amendamentul 918
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) există motive întemeiate pentru a 
considera că respectiva consultare a
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS poate contribui în mod substanțial 
la prevenirea, depistarea sau investigarea 
oricăreia dintre infracțiunile în cauză, în 
special în cazul în care există o suspiciune 
justificată că suspectul, autorul sau victima 
unei infracțiuni de terorism ori a altei 
infracțiuni grave se încadrează în categoria 
resortisanților țărilor terțe care intră sub 
incidența prezentului regulament;

(c) există motive detaliate și bazate pe 
fapte dovedite pentru a considera că 
informațiile privind datele stocate în 
sistemul central al ETIAS poate contribui 
în mod substanțial la prevenirea, depistarea 
sau investigarea oricăreia dintre 
infracțiunile în cauză, în special în cazul în 
care suspectul, autorul sau victima unei 
infracțiuni de terorism ori a altei infracțiuni 
grave se încadrează în categoria 
resortisanților țărilor terțe care intră sub 
incidența prezentului regulament;
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Or. fr

Amendamentul 919
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) există motive întemeiate pentru a 
considera că respectiva consultare a datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS poate 
contribui în mod substanțial la prevenirea, 
depistarea sau investigarea oricăreia dintre 
infracțiunile în cauză, în special în cazul în 
care există o suspiciune justificată că
suspectul, autorul sau victima unei 
infracțiuni de terorism ori a altei infracțiuni 
grave se încadrează în categoria 
resortisanților țărilor terțe care intră sub 
incidența prezentului regulament;

(c) există dovezi semnificative pentru a 
considera că respectiva consultare a datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS va 
contribui în mod substanțial la prevenirea, 
depistarea sau investigarea oricăreia dintre 
infracțiunile în cauză, în special în cazul în 
care suspectul, autorul sau victima unei 
infracțiuni de terorism ori a altei infracțiuni 
grave se încadrează în categoria 
resortisanților țărilor terțe care intră sub
incidența prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 920
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consultarea sistemului central al 
ETIAS se limitează la efectuarea de căutări 
utilizând următoarele date înregistrate în 
dosarul de cerere:

2. Accesul la informații privind 
datele stocate în sistemul central al ETIAS 
se limitează la efectuarea de căutări 
utilizând următoarele date înregistrate în 
dosarul de cerere:

Or. fr

Amendamentul 921
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) adresa IP. eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul 8.

Amendamentul 922
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) adresa IP. eliminat

Or. en

Amendamentul 923
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) adresa IP. eliminat

Or. fr

Amendamentul 924
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
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Articolul 45 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) data nașterii sau categoria de 
vârstă.

(c) categoria de vârstă.

Or. en

Amendamentul 925
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu datele înregistrate într-un dosar 
de cerere, consultarea sistemului central al 
ETIAS permite accesul la datele 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
literele (a)-(g) și (j)-(m), astfel cum sunt 
înregistrate în respectivul dosar de cerere, 
precum și la datele introduse în respectivul 
dosar de cerere în ceea ce privește 
eliberarea, refuzarea, revocarea sau 
anularea unei autorizații de călătorie, în 
conformitate cu articolele 33 și 37. Accesul 
la datele menționate la articolul 15 
alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele 
(b)-(d), astfel cum sunt înregistrate în 
dosarul de cerere, se acordă numai în cazul 
în care consultarea datelor respective a fost 
solicitată în mod explicit de unitățile 
operaționale în cererea motivată în format 
electronic introdusă în temeiul articolului 
44 alineatul (1) și aprobată de verificarea 
independentă. Consultarea sistemului 
central al ETIAS nu permite accesul la 
datele privind educația, astfel cum sunt 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
litera (h), sau la datele care stabilesc dacă 
solicitantul poate prezenta sau nu un risc 
în materie de sănătate publică, astfel cum 
sunt menționate la articolul 15 alineatul 
(4) litera (a).

4. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu datele înregistrate într-un dosar 
de cerere, consultarea sistemului central al 
ETIAS permite accesul la datele 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
literele (a)-(g) și (j)-(m), astfel cum sunt 
înregistrate în respectivul dosar de cerere, 
precum și la datele introduse în respectivul 
dosar de cerere în ceea ce privește 
eliberarea, refuzarea, revocarea sau 
anularea unei autorizații de călătorie, în 
conformitate cu articolele 33 și 37. Accesul 
la datele menționate la articolul 15 
alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) literele 
(b)-(d), astfel cum sunt înregistrate în 
dosarul de cerere, se acordă numai în cazul 
în care consultarea datelor respective a fost 
solicitată în mod explicit de unitățile 
operaționale în cererea motivată în format 
electronic introdusă în temeiul articolului 
44 alineatul (1) și aprobată de verificarea 
independentă.
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Or. fr

Amendamentul 926
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu datele înregistrate într-un dosar 
de cerere, consultarea sistemului central al 
ETIAS permite accesul la datele 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
literele (a)-(g) și (j)-(m), astfel cum sunt 
înregistrate în respectivul dosar de cerere, 
precum și la datele introduse în respectivul 
dosar de cerere în ceea ce privește 
eliberarea, refuzarea, revocarea sau 
anularea unei autorizații de călătorie, în 
conformitate cu articolele 33 și 37. Accesul 
la datele menționate la articolul 15 
alineatul (2) litera (i) și alineatul (4)
literele (b)-(d), astfel cum sunt înregistrate 
în dosarul de cerere, se acordă numai în 
cazul în care consultarea datelor respective 
a fost solicitată în mod explicit de unitățile 
operaționale în cererea motivată în format 
electronic introdusă în temeiul articolului 
44 alineatul (1) și aprobată de verificarea 
independentă. Consultarea sistemului 
central al ETIAS nu permite accesul la 
datele privind educația, astfel cum sunt 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
litera (h), sau la datele care stabilesc dacă 
solicitantul poate prezenta sau nu un risc 
în materie de sănătate publică, astfel cum 
sunt menționate la articolul 15 alineatul 
(4) litera (a).

4. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu datele înregistrate într-un dosar 
de cerere, consultarea sistemului central al 
ETIAS permite accesul la datele 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
literele (a)-(g) și (j)-(m), astfel cum sunt 
înregistrate în respectivul dosar de cerere, 
precum și la datele introduse în respectivul 
dosar de cerere în ceea ce privește 
eliberarea, refuzarea, revocarea sau 
anularea unei autorizații de călătorie, în 
conformitate cu articolele 33 și 37. Accesul 
la datele menționate la articolul 15 
alineatul (4) literele (b) și (c), astfel cum 
sunt înregistrate în dosarul de cerere, se 
acordă numai în cazul în care consultarea 
datelor respective a fost solicitată în mod 
explicit de unitățile operaționale în cererea 
motivată în format electronic introdusă în 
temeiul articolului 44 alineatul (1) și 
aprobată de verificarea independentă.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul (2) literele (h) și (i) și a articolului 15 
alineatul (4) literele (a) și (d).

Amendamentul 927
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46 eliminat

Procedura și condițiile de acces al 
Europol la datele înregistrate în sistemul 
central al ETIAS

1. În scopul articolului 1 alineatul (2), 
Europol poate solicita consultarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS și 
înainta unității centrale a ETIAS o cerere 
motivată în format electronic pentru 
consultarea unui set specific de date 
stocate în sistemul central al ETIAS.

2. Cererea motivată dovedește că sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(a) consultarea este necesară pentru a 
sprijini și a consolida măsurile adoptate 
de statele membre pentru prevenirea, 
depistarea sau investigarea infracțiunilor 
de terorism ori a altor infracțiuni grave 
care intră sub incidența mandatului 
Europol;

(b) consultarea este necesară într-un caz 
specific;

(c) consultarea se limitează la efectuarea 
de căutări utilizând datele menționate la 
articolul 45 alineatul (2);

(d) există motive întemeiate pentru a 
considera că respectiva consultare poate 
contribui în mod substanțial la 
prevenirea, depistarea sau investigarea 
oricăreia dintre infracțiunile în cauză;

(e) consultarea prealabilă a bazelor de 
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date din cadrul Europol nu a condus la 
informațiile solicitate.

3. Cererile Europol de consultare a 
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS fac obiectul verificării prealabile 
de către AEPD, atunci când este cazul, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 44 din Regulamentul (UE) 
2016/794, care examinează în mod 
eficient și în timp util dacă cererea 
îndeplinește toate condițiile de la alineatul 
(2).

4. În cazul obținerii unui rezultat pozitiv 
cu datele stocate într-un dosar de cerere, 
consultarea sistemului central al ETIAS 
permite accesul la datele menționate la 
articolul 15 alineatul (2) literele (a)-(g) și 
(j)-(m), precum și la datele introduse în 
dosarul de cerere în ceea ce privește 
eliberarea, refuzarea, revocarea sau 
anularea unei autorizații de călătorie, în 
conformitate cu articolele 33 și 37. 
Accesul la datele menționate la articolul 
15 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) 
literele (b)-(d), astfel cum sunt stocate în 
dosarul de cerere, se acordă numai în 
cazul în care consultarea datelor 
respective a fost solicitată în mod explicit 
de Europol.

5. În cazul în care AEPD a aprobat 
cererea, unitatea centrală a ETIAS 
prelucrează cererea de consultare a 
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 928
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 46 eliminat

Procedura și condițiile de acces al 
Europol la datele înregistrate în sistemul 
central al ETIAS

1. În scopul articolului 1 alineatul (2), 
Europol poate solicita consultarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS și 
înainta unității centrale a ETIAS o cerere 
motivată în format electronic pentru 
consultarea unui set specific de date 
stocate în sistemul central al ETIAS.

2. Cererea motivată dovedește că sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(a) consultarea este necesară pentru a 
sprijini și a consolida măsurile adoptate 
de statele membre pentru prevenirea, 
depistarea sau investigarea infracțiunilor 
de terorism ori a altor infracțiuni grave 
care intră sub incidența mandatului 
Europol;

(b) consultarea este necesară într-un caz 
specific;

(c) consultarea se limitează la efectuarea 
de căutări utilizând datele menționate la 
articolul 45 alineatul (2);

(d) există motive întemeiate pentru a 
considera că respectiva consultare poate 
contribui în mod substanțial la 
prevenirea, depistarea sau investigarea 
oricăreia dintre infracțiunile în cauză;

(e) consultarea prealabilă a bazelor de 
date din cadrul Europol nu a condus la 
informațiile solicitate.

3. Cererile Europol de consultare a 
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS fac obiectul verificării prealabile 
de către AEPD, atunci când este cazul, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 44 din Regulamentul (UE) 
2016/794, care examinează în mod 
eficient și în timp util dacă cererea 
îndeplinește toate condițiile de la alineatul 
(2).

4. În cazul obținerii unui rezultat pozitiv 
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cu datele stocate într-un dosar de cerere, 
consultarea sistemului central al ETIAS 
permite accesul la datele menționate la 
articolul 15 alineatul (2) literele (a)-(g) și 
(j)-(m), precum și la datele introduse în 
dosarul de cerere în ceea ce privește 
eliberarea, refuzarea, revocarea sau 
anularea unei autorizații de călătorie, în 
conformitate cu articolele 33 și 37. 
Accesul la datele menționate la articolul 
15 alineatul (2) litera (i) și alineatul (4) 
literele (b)-(d), astfel cum sunt stocate în 
dosarul de cerere, se acordă numai în 
cazul în care consultarea datelor 
respective a fost solicitată în mod explicit 
de Europol.

5. În cazul în care AEPD a aprobat 
cererea, unitatea centrală a ETIAS 
prelucrează cererea de consultare a 
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS.

Or. en

Justificare

AEPD, WP29, FRA și Comisia Meijers au ridicat îndoieli serioase cu privire la accesul în 
scopul asigurării respectării legii la datele călătorilor de bună-credință, care nu sunt 
suspecți.

Amendamentul 929
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În scopul articolului 1 alineatul (2), 
Europol poate solicita consultarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS și 
înainta unității centrale a ETIAS o cerere 
motivată în format electronic pentru 
consultarea unui set specific de date stocate 
în sistemul central al ETIAS.

1. În scopul articolului 1 alineatul (2), 
Europol, sub rezerva unei examinări 
prealabile de către o instanță 
judecătorească sau de către o autoritate 
independente, poate solicita consultarea 
datelor stocate în sistemul central al ETIAS 
și înainta unității centrale a ETIAS o cerere 
motivată în format electronic pentru 
consultarea unui set specific de date stocate 
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în sistemul central al ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 930
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În scopul articolului 1 alineatul (2), 
Europol poate solicita consultarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS și 
înainta unității centrale a ETIAS o cerere 
motivată în format electronic pentru 
consultarea unui set specific de date stocate 
în sistemul central al ETIAS.

1. În scopul articolului 1 alineatul (2), 
Europol poate solicita consultarea datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS și 
înainta unei unități special desemnate în 
acest scop, cu funcționari din cadrul 
Europol abilitați în mod corespunzător, o 
cerere motivată în format electronic pentru 
consultarea unui set specific de date stocate 
în sistemul central al ETIAS.

Or. en

Amendamentul 931
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cererea motivată dovedește că sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

2. Cererea motivată dovedește că sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 932
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
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Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consultarea este necesară într-un 
caz specific;

(b) consultarea este necesară și 
proporțională în cazul specific;

Or. en

Amendamentul 933
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consultarea este necesară într-un 
caz specific;

(b) consultarea este necesară într-o 
procedură judiciară specifică;

Or. fr

Amendamentul 934
Helga Stevens

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consultarea se limitează la 
efectuarea de căutări utilizând datele 
menționate la articolul 45 alineatul (2);

(c) consultarea se limitează la 
efectuarea de căutări utilizând datele 
menționate la articolul 45 alineatele (2) și 
(3);

Or. nl

Amendamentul 935
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(d) există motive întemeiate pentru a 
considera că respectiva consultare poate
contribui în mod substanțial la prevenirea, 
depistarea sau investigarea oricăreia dintre 
infracțiunile în cauză;

(d) există dovezi semnificative pentru a 
considera că respectiva consultare a 
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS va contribui în mod substanțial la 
prevenirea, depistarea sau investigarea 
oricăreia dintre infracțiunile în cauză;

Or. en

Amendamentul 936
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cererile Europol de consultare a 
datelor stocate în sistemul central al 
ETIAS fac obiectul verificării prealabile 
de către AEPD, atunci când este cazul, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 44 din Regulamentul (UE) 
2016/794, care examinează în mod eficient 
și în timp util dacă cererea îndeplinește 
toate condițiile de la alineatul (2).

3. Unitatea de verificare menționată 
la prezentul articol alineatul (1)
examinează în mod eficient și în timp util 
dacă cererea îndeplinește toate condițiile de 
la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 937
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu datele stocate într-un dosar de 
cerere, consultarea sistemului central al 
ETIAS permite accesul la datele 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
literele (a)-(g) și (j)-(m), precum și la 
datele introduse în dosarul de cerere în 

4. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu datele stocate într-un dosar de 
cerere, consultarea sistemului central al 
ETIAS permite accesul la datele 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
literele (a)-(g) și (j)-(m), precum și la 
datele introduse în dosarul de cerere în 
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ceea ce privește eliberarea, refuzarea, 
revocarea sau anularea unei autorizații de 
călătorie, în conformitate cu articolele 33 și 
37. Accesul la datele menționate la 
articolul 15 alineatul (2) litera (i) și 
alineatul (4) literele (b)-(d), astfel cum sunt 
stocate în dosarul de cerere, se acordă 
numai în cazul în care consultarea datelor 
respective a fost solicitată în mod explicit 
de Europol.

ceea ce privește eliberarea, refuzarea, 
revocarea sau anularea unei autorizații de 
călătorie, în conformitate cu articolele 33 și 
37. Accesul la datele menționate la 
articolul 15 alineatul (4) literele (b) și (c), 
astfel cum sunt stocate în dosarul de cerere, 
se acordă numai în cazul în care 
consultarea datelor respective a fost 
solicitată în mod explicit de Europol.

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul (2) litera (i) și a articolului 15 alineatul 
(4) litera (d).

Amendamentul 938
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care AEPD a aprobat 
cererea, unitatea centrală a ETIAS 
prelucrează cererea de consultare a datelor 
stocate în sistemul central al ETIAS.

5. În cazul în care unitatea de 
verificare menționată la alineatul (1) din 
prezentul articol a aprobat cererea, aceasta 
transmite cererea unității centrale a 
ETIAS, care prelucrează cererea de 
consultare a datelor stocate în sistemul 
central al ETIAS și furnizează Europol 
rezultatul consultării. Cererea transmisă 
unității centrale a ETIAS conține doar 
parametrii care trebuie utilizați pentru 
consultare și nu poate conține nicio 
informație operațională, nici informațiile 
sau argumentele operaționale care 
justifică cererea.

Or. en

Amendamentul 939
Gérard Deprez, Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pe durata perioadei de valabilitate 
a autorizației de călătorie;

(a) timp de 5 ani de la data ultimei 
decizii de eliberare a autorizației de 
călătorie în conformitate cu articolul 30;

Or. fr

Justificare

Întrucât perioada de valabilitate a autorizației a fost redusă la 3 ani, articolul privind 
perioada de păstrare trebuie modificat pentru a corespunde perioadei de 5 ani.

Amendamentul 940
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [timp de cinci ani de la ultima fișă 
de intrare a solicitantului stocată în EES 
sau]

eliminat

Or. en

Amendamentul 941
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [timp de cinci ani de la ultima fișă 
de intrare a solicitantului stocată în EES 
sau]

eliminat

Or. en
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Justificare

Menținerea întregii aplicații ETIAS pe o perioadă de cinci ani de la ultima înscriere a 
solicitantului nu este justificată și nu pare proporțională și nici necesară. Perioada de 
păstrare a datelor, conform standardelor UE, ar trebui să fie cât mai scurtă posibil.

Amendamentul 942
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [timp de cinci ani de la ultima fișă 
de intrare a solicitantului stocată în EES 
sau]

(b) [timp de cinci ani de la ultima fișă 
de intrare/de ieșire a solicitantului stocată 
în EES sau]

Or. fr

Amendamentul 943
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [timp de cinci ani de la ultima fișă 
de intrare a solicitantului stocată în EES 
sau]

(b) [timp de 10 ani de la ultima fișă de 
intrare a solicitantului stocată în EES sau]

Or. en

Amendamentul 944
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [timp de cinci ani de la ultima fișă 
de intrare a solicitantului stocată în EES 

(b) [timp de doi ani de la ultima fișă de 
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sau] intrare a solicitantului stocată în EES sau]

Or. en

Amendamentul 945
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) [timp de cinci ani de la ultima fișă 
de intrare a solicitantului stocată în EES; 
sau]

(b) [timp de doi ani de la ultima fișă de 
intrare a solicitantului stocată în EES; sau]

Or. fr

Amendamentul 946
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) timp de cinci ani de la ultima 
decizie de refuzare, de revocare sau de 
anulare a autorizației de călătorie în 
conformitate cu articolele 31, 34 și 35.

(c) timp de doi ani de la ultima decizie 
de refuzare, de revocare sau de anulare a 
autorizației de călătorie în conformitate cu 
articolele 31, 34 și 35.

Or. en

Amendamentul 947
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) timp de cinci ani de la ultima (c) timp de 10 ani de la ultima decizie 
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decizie de refuzare, de revocare sau de 
anulare a autorizației de călătorie în 
conformitate cu articolele 31, 34 și 35.

de refuzare, de revocare sau de anulare a 
autorizației de călătorie în conformitate cu 
articolele 31, 34 și 35.

Or. en

Amendamentul 948
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) timp de cinci ani de la ultima 
decizie de refuzare, de revocare sau de 
anulare a autorizației de călătorie în 
conformitate cu articolele 31, 34 și 35.

(c) timp de doi ani de la ultima decizie 
de refuzare, de revocare sau de anulare a 
autorizației de călătorie în conformitate cu 
articolele 31, 34 și 35.

Or. en

Amendamentul 949
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) timp de cinci ani de la ultima 
decizie de refuzare, de revocare sau de 
anulare a autorizației de călătorie în 
conformitate cu articolele 31, 34 și 35.

(c) timp de un an de la ultima decizie 
de refuzare, de revocare sau de anulare a 
autorizației de călătorie în conformitate cu 
articolele 31, 34 și 35.

Or. en

Amendamentul 950
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) timp de cinci ani de la ultima 
decizie de refuzare, de revocare sau de 
anulare a autorizației de călătorie în 
conformitate cu articolele 31, 34 și 35.

(c) timp de doi ani de la ultima decizie 
de refuzare, de revocare sau de anulare a 
autorizației de călătorie în conformitate cu 
articolele 31, 34 și 35.

Or. fr

Amendamentul 951
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat 
membru sau a intrat sub incidența 
articolului 2 alineatul (2) literele (a)-(e), 
autoritățile respectivului stat membru 
verifică dacă persoana în cauză are o 
autorizație de călătorie valabilă și, în 
cazul în care este relevant, șterge imediat 
dosarul de cerere din sistemul central al 
ETIAS. Autoritatea responsabilă de 
ștergerea dosarului de cerere este:

5. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe care deține o autorizație de 
călătorie a dobândit cetățenia unui stat 
membru, autoritățile respectivului stat 
membru șterg imediat dosarul de cerere din 
sistemul central al ETIAS. Autoritatea 
responsabilă de ștergerea dosarului de 
cerere poate fi:

Or. fr

Amendamentul 952
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat 
membru sau a intrat sub incidența 
articolului 2 alineatul (2) literele (a)-(e), 
autoritățile respectivului stat membru 
verifică dacă persoana în cauză are o 

5. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe a dobândit cetățenia unui stat 
membru sau a intrat sub incidența 
articolului 2 alineatul (2) literele (a)-(c), 
autoritățile respectivului stat membru 
verifică dacă persoana în cauză are o 



PE609.323v02-00 90/161 AM\1135937RO.docx

RO

autorizație de călătorie valabilă și, în cazul 
în care este relevant, șterge imediat dosarul 
de cerere din sistemul central al ETIAS.
Autoritatea responsabilă de ștergerea 
dosarului de cerere este:

autorizație de călătorie valabilă și, în cazul 
în care este relevant, șterg imediat dosarul 
de cerere din sistemul central al ETIAS. 
Autoritatea responsabilă de ștergerea 
dosarului de cerere este:

Or. fr

Justificare

Este necesar să se renunțe la ștergerea obligatorie pentru obținerea unui permis de ședere 
sau a unei vize de lungă ședere, deoarece perioada de valabilitate a acestora din urmă ar 
putea fi mai mică decât perioada de valabilitate rămasă în ETIAS. Motivul este acela de a se 
evita ca solicitantul să depună o nouă cerere de autorizație de călătorie după expirarea vizei 
sau a permisului său de ședere.

Amendamentul 953
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unitatea națională a ETIAS din
statul membru care a eliberat permisul de 
ședere;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 954
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) unitatea națională a ETIAS din 
statul membru care a eliberat viza de 
lungă ședere.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 955
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe intră sub incidența 
articolului 2 alineatul (2) literele (d) sau 
(e), autoritățile respectivului stat membru 
verifică dacă resortisantul în cauză are o 
autorizație de călătorie valabilă și, în 
cazul în care este relevant, șterg imediat 
dosarul de cerere din sistemul central al 
ETIAS dacă perioada de valabilitate a 
permisului de ședere sau a vizei de lungă 
ședere este mai lungă decât perioada de 
valabilitate rămasă în ETIAS. Autoritatea 
responsabilă de ștergerea dosarului de 
cerere este:

(a) unitatea națională a ETIAS din statul 
membru care a eliberat permisul de 
ședere;

(b) unitatea națională a ETIAS din statul 
membru care a eliberat viza de lungă 
ședere;

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se prevadă că, în cazul în care perioada de valabilitate în ETIAS este mai lungă 
decât perioada de valabilitate a vizei sau a permisului de ședere, acestea din urmă nu vor fi 
șterse din sistemul central, pentru ca resortisantul țării terțe să poată beneficia de perioada 
de valabilitate rămasă în ETIAS după expirarea vizei sau a permisului de ședere.

Amendamentul 956
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care un resortisant al 6. În cazul în care un resortisant al 
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unei țări terțe a intrat sub incidența
articolului 2 alineatul (2) literele (f)-(h),
acesta informează autoritățile competente 
ale statului membru în care intră după 
producerea acestei schimbări. Respectivul 
stat membru informează unitatea centrală a 
ETIAS în termen de 14 zile. Unitatea 
centrală a ETIAS verifică exactitatea 
datelor în termen de o lună și, dacă este 
necesar, șterge imediat din sistemul central 
al ETIAS dosarul de cerere și datele pe 
care le conține acesta. Persoana are acces 
la o cale judiciară de atac eficientă pentru a 
se asigura că datele sunt șterse.

unei țări terțe intră în domeniul de 
aplicare al articolului 2 alineatul (2) 
literele (f)-(h), acesta informează 
autoritățile competente ale statului membru 
în care intră după producerea acestei 
schimbări. Respectivul stat membru 
informează unitatea centrală a ETIAS în 
termen de 14 zile. Unitatea centrală a 
ETIAS verifică exactitatea datelor în 
termen de o lună și, dacă este necesar, 
șterge imediat din sistemul central al 
ETIAS dosarul de cerere și datele pe care 
le conține acesta. Persoana are acces la o 
cale judiciară de atac eficientă pentru a se 
asigura că datele sunt șterse.

Or. fr

Amendamentul 957
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48a

Căile de atac

1. Orice persoană poate introduce o 
acțiune la instanțele judecătorești sau la 
autoritatea competentă în temeiul 
dreptului național al oricărui stat membru 
pentru accesarea, rectificarea, eliminarea 
sau obținerea de informații ori pentru 
obținerea de compensații în legătură cu 
refuzul acordării autorizației.

2. Statele membre se angajează reciproc 
să pună în aplicare deciziile definitive 
pronunțate de instanțele sau autoritățile 
menționate la alineatul (1).

3. Normele privind căile de atac prevăzute 
la prezentul articol sunt evaluate de 
Comisie în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.
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Or. en

Amendamentul 958
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă și de către eu-LISA, se 
aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

1. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă, Europol și de către eu-
LISA, se aplică Regulamentul (CE) nr. 
45/2001.

Or. en

Amendamentul 959
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către unitățile 
naționale ale ETIAS, se aplică 
[Regulamentul 2016/679].

2. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către unitățile 
naționale ale ETIAS, polițiștii de frontieră 
responsabili cu efectuarea verificărilor la 
frontieră și autoritățile din domeniul 
migrației, se aplică [Regulamentul 
2016/679].

Or. fr

Amendamentul 960
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către unitățile 
naționale ale ETIAS, se aplică 
[Regulamentul 2016/679].

2. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către unitățile 
naționale ale ETIAS, se aplică 
[Regulamentul 2016/679], atunci când 
activitățile respective intră în sfera sa de 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 961
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul prelucrării datelor de către 
autoritățile desemnate ale statelor 
membre în scopul articolului 1 alineatul 
(2), se aplică [Directiva (UE) 2016/680].

3. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către unitățile 
naționale ale ETIAS în vederea prevenirii 
amenințărilor la adresa securității 
publice, se aplică [Directiva (UE) 
2016/680].

Or. en

Amendamentul 962
Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul prelucrării datelor de către 
autoritățile desemnate ale statelor membre 
în scopul articolului 1 alineatul (2), se
aplică [Directiva (UE) 2016/680].

3. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
desemnate ale statelor membre în sensul 
articolului 1 alineatul (2), se aplică 
[Directiva (UE) 2016/680].

Or. en
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Amendamentul 963
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul prelucrării datelor de către 
autoritățile desemnate ale statelor membre 
în scopul articolului 1 alineatul (2), se 
aplică [Directiva (UE) 2016/680].

3. În cazul prelucrării datelor de către 
autoritățile desemnate ale statelor membre 
în scopul articolului 1 alineatul (2), se 
aplică [Directiva (UE) 2016/680], atunci 
când activitățile respective intră în sfera 
sa de aplicare.

Or. en

Amendamentul 964
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul prelucrării datelor de către 
autoritățile desemnate ale statelor membre 
în scopul articolului 1 alineatul (2), se 
aplică [Directiva (UE) 2016/680].

3. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
desemnate ale statelor membre în scopul 
articolului 1 alineatul (2), se aplică 
[Directiva (UE) 2016/680].

Or. fr

Amendamentul 965
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către Europol în 
temeiul articolelor 24 și 46, se aplică 
Regulamentul (UE) 2016/794.

4. În cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal de către Europol în 
temeiul articolului 25, se aplică 
Regulamentul (UE) 2016/794.
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Or. en

Amendamentul 966
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă este 
considerată operator de date în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în sistemul central al ETIAS.

1. Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă este 
considerată operator de date în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în sistemul central al ETIAS. În 
ceea ce privește gestionarea securității 
informațiilor a sistemului central al 
ETIAS, Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă și eu-
LISA trebuie să fie considerate operatori 
asociați.

Or. en

Amendamentul 967
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă este
considerată operator de date în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în sistemul central al ETIAS.

1. eu-LISA este considerată operator 
de date în conformitate cu 
articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE)
nr. 45/2001 în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal în sistemul 
central al ETIAS.

Or. fr
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Amendamentul 968
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. eu-LISA este considerată persoană 
împuternicită de către operatorul de date 
în conformitate 
cu articolul 2 litera (d) din Regulamentul
(CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în sistemul de informații al ETIAS.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 969
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 52 a fost eliminat pentru a se evita dublarea și suprapunerea cu Regulamentul (CE) 
nr. 2001/45, în conformitate cu abordarea adoptată în cadrul revizuirii în curs a 
Regulamentului (CE) nr. 2001/45. În funcție de rezultatul obținut, articolul ar putea fi 
reintrodus.

Amendamentul 970
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atât eu-LISA, cât și unitățile 
naționale ale ETIAS asigură securitatea 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
temeiul aplicării prezentului regulament. 
eu-LISA și unitățile naționale ale ETIAS 
cooperează în ceea ce privește sarcinile 
legate de securitate.

1. eu-LISA, unitățile naționale ale 
ETIAS și Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
asigură securitatea prelucrării datelor cu 
caracter personal în temeiul aplicării 
prezentului regulament. eu-LISA, unitățile 
naționale ale ETIAS și Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă cooperează în ceea ce privește 
sarcinile legate de securitate.

Or. en

Amendamentul 971
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atât eu-LISA, cât și unitățile 
naționale ale ETIAS asigură securitatea 
prelucrării datelor cu caracter personal în 
temeiul aplicării prezentului regulament. 
eu-LISA și unitățile naționale ale ETIAS 
cooperează în ceea ce privește sarcinile 
legate de securitate.

1. Atât eu-LISA, Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă, cât și unitățile naționale ale ETIAS 
asigură securitatea prelucrării datelor cu 
caracter personal în temeiul aplicării 
prezentului regulament. eu-LISA și 
unitățile naționale ale ETIAS cooperează în 
ceea ce privește sarcinile legate de 
securitate.

Or. fr

Amendamentul 972
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53 eliminat

Automonitorizarea
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Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă, Europol și 
statele membre se asigură că fiecare 
autoritate care are drept de acces la 
sistemul de informații al ETIAS ia 
măsurile necesare pentru asigurarea 
conformității cu prezentul regulament și 
cooperează, în cazul în care este necesar, 
cu autoritatea de supraveghere.

Or. en

Justificare

Articolul 53 a fost eliminat pentru a se evita dublarea și suprapunerea cu Regulamentul (CE) 
nr. 2001/45, în conformitate cu abordarea adoptată în cadrul revizuirii în curs a 
Regulamentului (CE) nr. 2001/45. În funcție de rezultatul obținut, articolul ar putea fi 
reintrodus.

Amendamentul 973
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă, Europol și 
statele membre se asigură că fiecare 
autoritate care are drept de acces la 
sistemul de informații al ETIAS ia 
măsurile necesare pentru asigurarea 
conformității cu prezentul regulament și 
cooperează, în cazul în care este necesar, 
cu autoritatea de supraveghere.

eu-LISA, AEPD și statele membre se 
asigură că fiecare autoritate care are drept 
de acces la sistemul de informații al ETIAS 
ia măsurile necesare pentru asigurarea 
conformității cu prezentul regulament și 
cooperează, în cazul în care este necesar, 
cu autoritatea de supraveghere.

Or. fr

Amendamentul 974
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 54
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 54 a fost eliminat pentru a se evita dublarea și suprapunerea cu Regulamentul (CE) 
nr. 2001/45, în conformitate cu abordarea adoptată în cadrul revizuirii în curs a 
Regulamentului (CE) nr. 2001/45. În funcție de rezultatul obținut, articolul ar putea fi 
reintrodus.

Amendamentul 975
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la 
articolele 13, 14, 15 și 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la 
articolele 15, 16, 17 și 18 din 
[Regulamentul (UE) 2016/679], orice 
solicitant are dreptul de a se adresa unității 
centrale a ETIAS sau unității naționale a 
ETIAS responsabile de cerere, care trebuie 
să examineze solicitarea și să răspundă la 
aceasta.

Pentru a-și exercita drepturile prevăzute la 
articolele 13, 14, 15 și 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la 
articolele 15, 16, 17 și 18 din 
[Regulamentul (UE) 2016/679], orice 
solicitant are dreptul de a se adresa unității 
centrale a ETIAS sau unității naționale a 
ETIAS responsabile de cerere, care trebuie 
să examineze solicitarea și să răspundă la 
aceasta. Persoana în cauză trebuie să aibă 
posibilitatea de a exercita o cale judiciară 
de atac cu efect suspensiv cât mai curând 
posibil.

Or. fr

Amendamentul 976
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a 
ETIAS în timpul perioadei sale de 
valabilitate, sistemul central al ETIAS 
efectuează prelucrarea automată 
prevăzută la articolul 18 pentru a stabili 
dacă dosarul de cerere modificat 
generează un rezultat pozitiv prevăzut la 
articolul 18 alineatele (2)-(5). În cazul în 
care urma prelucrării automate nu se 
obține niciun rezultat pozitiv, sistemul 
central al ETIAS eliberează o autorizație 
de călătorie modificată cu aceeași durată 
de valabilitate ca cea a autorizației 
originale și notifică solicitantului acest 
fapt. În cazul în care în urma prelucrării 
automate se obțin unul sau mai multe 
rezultate pozitive, unitatea națională a 
ETIAS din statul membru al primei 
intrări, declarat de solicitant în 
conformitate 
cu articolul 15 alineatul (2) litera (j), 
evaluează riscul în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică și decide dacă eliberează o 
autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu 
mai sunt îndeplinite condițiile de acordare 
a autorizației de călătorie, revocă 
autorizația de călătorie.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 977
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
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prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care urma prelucrării automate 
nu se obține niciun rezultat pozitiv, 
sistemul central al ETIAS eliberează o 
autorizație de călătorie modificată cu 
aceeași durată de valabilitate ca cea a 
autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate cu 
articolul 15 alineatul (2) litera (j),
evaluează riscul în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică și decide dacă eliberează o 
autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu mai 
sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care în urma prelucrării 
automate nu se obține niciun rezultat 
pozitiv, sistemul central al ETIAS 
eliberează o autorizație de călătorie 
modificată cu aceeași durată de valabilitate 
ca cea a autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil evaluează riscul în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică și decide dacă eliberează o 
autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu mai 
sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

Or. fr

Amendamentul 978
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care urma prelucrării automate 
nu se obține niciun rezultat pozitiv, 

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care în urma prelucrării 
automate nu se obține niciun rezultat 
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sistemul central al ETIAS eliberează o 
autorizație de călătorie modificată cu 
aceeași durată de valabilitate ca cea a 
autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate 
cu articolul 15 alineatul (2) litera (j), 
evaluează riscul în materie de migrație 
neregulamentară, securitate sau sănătate 
publică și decide dacă eliberează o 
autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu mai 
sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

pozitiv, sistemul central al ETIAS 
eliberează o autorizație de călătorie 
modificată cu aceeași durată de valabilitate 
ca cea a autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate 
cu articolul 15 alineatul (2) litera (j), 
evaluează riscul în materie de securitate și 
decide dacă eliberează o autorizație de 
călătorie modificată sau, în cazul în care 
ajunge la concluzia că nu mai sunt 
îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

Or. fr

Justificare

Acest alineat nu corespunde dreptului la informare, ci procedurilor unității naționale.

Amendamentul 979
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care urma prelucrării automate 
nu se obține niciun rezultat pozitiv, 
sistemul central al ETIAS eliberează o 
autorizație de călătorie modificată cu 

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care urma prelucrării automate 
nu se obține niciun rezultat pozitiv, 
sistemul central al ETIAS eliberează o 
autorizație de călătorie modificată cu 
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aceeași durată de valabilitate ca cea a 
autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
litera (j), evaluează riscul în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică și decide dacă eliberează o 
autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu mai 
sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

aceeași durată de valabilitate ca cea a 
autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru 
responsabil în conformitate cu articolul 22
alineatul (1), evaluează riscul în materie de 
securitate sau sănătate publică și decide 
dacă eliberează o autorizație de călătorie 
modificată sau, în cazul în care ajunge la 
concluzia că nu mai sunt îndeplinite 
condițiile de acordare a autorizației de 
călătorie, revocă autorizația de călătorie.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să aibă în vedere o repartizare mai echilibrată a 
responsabilităților între unitățile naționale din statele membre, astfel cum au fost modificate 
la articolul 22 alineatul (1).

Amendamentul 980
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care urma prelucrării automate 
nu se obține niciun rezultat pozitiv, 
sistemul central al ETIAS eliberează o 
autorizație de călătorie modificată cu 
aceeași durată de valabilitate ca cea a 

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care urma prelucrării automate 
nu se obține niciun rezultat pozitiv, 
sistemul central al ETIAS eliberează o 
autorizație de călătorie modificată cu 
aceeași durată de valabilitate ca cea a 
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autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
litera (j), evaluează riscul în materie de
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică și decide dacă eliberează 
o autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu mai 
sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
litera (j), evaluează riscul în materie de 
securitate și decide dacă eliberează o 
autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu mai 
sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

Or. en

Amendamentul 981
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care urma prelucrării automate 
nu se obține niciun rezultat pozitiv, 
sistemul central al ETIAS eliberează o 
autorizație de călătorie modificată cu 
aceeași durată de valabilitate ca cea a 
autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 

În cazul în care o autorizație de călătorie 
este modificată de unitatea centrală a 
ETIAS sau de o unitate națională a ETIAS 
în timpul perioadei sale de valabilitate, 
sistemul central al ETIAS efectuează 
prelucrarea automată prevăzută la articolul 
18 pentru a stabili dacă dosarul de cerere 
modificat generează un rezultat pozitiv 
prevăzut la articolul 18 alineatele (2)-(5). 
În cazul în care urma prelucrării automate 
nu se obține niciun rezultat pozitiv, 
sistemul central al ETIAS eliberează o 
autorizație de călătorie modificată cu 
aceeași durată de valabilitate ca cea a 
autorizației originale și notifică 
solicitantului acest fapt. În cazul în care în 
urma prelucrării automate se obțin unul sau 
mai multe rezultate pozitive, unitatea 
națională a ETIAS din statul membru al 
primei intrări, declarat de solicitant în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
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litera (j), evaluează riscul în materie de 
migrație neregulamentară, securitate sau 
sănătate publică și decide dacă eliberează o 
autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu mai 
sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

litera (j), evaluează riscul în materie de 
migrație ilegală, securitate sau sănătate 
publică și decide dacă eliberează o 
autorizație de călătorie modificată sau, în 
cazul în care ajunge la concluzia că nu mai 
sunt îndeplinite condițiile de acordare a 
autorizației de călătorie, revocă autorizația 
de călătorie.

Or. en

Amendamentul 982
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Datele cu caracter personal stocate 
în sistemul central al ETIAS nu se 
transferă și nu se pun la dispoziția unei 
țări terțe, a unei organizații internaționale 
sau a unei părți private, cu excepția 
transferurilor către Interpol în scopul 
efectuării prelucrării automate 
menționate la articolul 18 alineatul (2) 
literele (b) și (m). Transferurile de date cu 
caracter personal către Interpol fac 
obiectul dispozițiilor articolului 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

1. Datele cu caracter personal stocate 
în sistemul central al ETIAS nu trebuie 
transferate și nu trebuie puse la dispoziția 
unei țări terțe, a unei organizații 
internaționale sau a unei părți private.

Or. fr

Amendamentul 983
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Datele cu caracter personal 
accesate din sistemul central al ETIAS de 
un stat membru sau în scopul menționat 

eliminat
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la articolul 1 alineatul (2) nu se transferă 
și nu se pun la dispoziția niciunei țări 
terțe, organizații internaționale sau 
entități private stabilite în Uniune sau în 
afara acesteia. Interdicția se aplică și în 
cazul în care aceste date sunt prelucrate 
ulterior la nivel național sau între statele 
membre.

Or. en

Justificare

Articolul 1 alineatul (2) se elimină.

Amendamentul 984
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Datele cu caracter personal accesate 
din sistemul central al ETIAS de un stat 
membru sau în scopul menționat la 
articolul 1 alineatul (2) nu se transferă și nu 
se pun la dispoziția niciunei țări terțe, 
organizații internaționale sau entități 
private stabilite în Uniune sau în afara 
acesteia. Interdicția se aplică și în cazul în 
care aceste date sunt prelucrate ulterior la 
nivel național sau între statele membre.

2. Datele cu caracter personal accesate 
din sistemul central al ETIAS de un stat 
membru sau de Europol în scopul 
menționat la articolul 1 alineatul (2) nu se 
transferă și nu se pun la dispoziția niciunei 
țări terțe, organizații internaționale sau 
entități private stabilite în Uniune sau în 
afara acesteia. Interdicția se aplică și în 
cazul în care aceste date sunt prelucrate 
ulterior la nivel național sau între statele 
membre.

Or. fr

Amendamentul 985
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Datele cu caracter personal accesate 
din sistemul central al ETIAS de un stat 
membru sau în scopul menționat la 
articolul 1 alineatul (2) nu se transferă și nu 
se pun la dispoziția niciunei țări terțe, 
organizații internaționale sau entități 
private stabilite în Uniune sau în afara 
acesteia. Interdicția se aplică și în cazul în 
care aceste date sunt prelucrate ulterior la 
nivel național sau între statele membre.

2. Datele cu caracter personal accesate 
din sistemul central al ETIAS de un stat 
membru în scopul menționat la articolul 1 
alineatul (2) nu se transferă și nu se pun la 
dispoziția niciunei țări terțe, organizații 
internaționale sau entități private stabilite 
în Uniune sau în afara acesteia. Interdicția 
se aplică și în cazul în care aceste date sunt 
prelucrate ulterior la nivel național sau 
între statele membre.

Or. en

Amendamentul 986
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Datele cu caracter personal accesate 
din sistemul central al ETIAS de un stat 
membru sau în scopul menționat la 
articolul 1 alineatul (2) nu se transferă și 
nu se pun la dispoziția niciunei țări terțe, 
organizații internaționale sau entități 
private stabilite în Uniune sau în afara 
acesteia. Interdicția se aplică și în cazul în 
care aceste date sunt prelucrate ulterior la 
nivel național sau între statele membre.

2. Datele cu caracter personal accesate 
din sistemul central al ETIAS de un stat 
membru sau în scopul menționat la 
articolul 1 alineatul (2) nu trebuie 
transferate și nu trebuie puse la dispoziția 
niciunei țări terțe, organizații internaționale 
sau entități private stabilite în Uniune sau 
în afara acesteia. Interdicția se aplică și în 
cazul în care aceste date sunt prelucrate 
ulterior la nivel național sau între statele 
membre.

Or. fr

Amendamentul 987
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin derogare de la alineatul (1), 
datele accesate din sistemul central al 
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ETIAS de către autoritățile din domeniul 
migrației în temeiul articolului 42a 
alineatul (2) pot fi comunicate unei țări 
terțe în cazuri individuale, dacă acest 
lucru este necesar în scopul returnării, 
numai dacă sunt îndeplinite condițiile 
următoare:

(a) Comisia a adoptat o decizie privind 
caracterul adecvat în materie de protecție 
a datelor cu caracter personal cu țara 
terță menționată în conformitate cu 
articolul 45 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) 2016/679 sau un 
motiv important de interes public justifică 
acest lucru, în conformitate cu articolul 
49 alineatul (1) litera (d) din 
Regulamentul (UE) 2016/679;

(b) statul membru informează țara terță în 
cauză cu privire la obligația de a utiliza 
datele numai în scopurile pentru care 
acestea au fost comunicate;

(c) datele sunt comunicate sau puse la 
dispoziție în conformitate cu dispozițiile 
relevante din legislația Uniunii privind 
transferul de date cu caracter personal și 
în conformitate cu legislația națională a 
statului membru care a comunicat sau a 
pus la dispoziție aceste date, inclusiv în 
conformitate cu dispozițiile legale 
relevante în materie de securitate și de 
protecție a datelor.

Or. fr

Amendamentul 988
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Prin derogare de la alineatul (2), 
datele accesate din sistemul central al 
ETIAS în scopul menționat la articolul 1
alineatul (2) pot fi comunicate unei țări 
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terțe în cazuri individuale, în urma unei 
cereri motivate în mod corespunzător și 
numai dacă acest lucru este necesar în 
scopul returnării, numai dacă sunt 
îndeplinite condițiile următoare:

(a) în cazuri excepționale de urgență, 
atunci când există o amenințare gravă și 
imediată referitoare la o infracțiune de 
terorism sau la o infracțiune gravă, astfel 
cum sunt definite la 
articolul 3 alineatul (1) literele (l) și (m) 
din prezentul regulament;

(b) transferul se efectuează în 
conformitate cu condițiile aplicabile 
prevăzute de Directiva 2016/680;

(c) informațiile deținute de țara terță 
solicitantă sunt comunicate reciproc 
statelor membre.

În cazul în care un transfer de date are 
loc pe baza prezentului alineat, acesta 
trebuie să fie documentat în mod 
corespunzător. Documentația furnizată 
trebuie să fie pusă la dispoziția autorității 
de supraveghere competente la cerere și 
trebuie să includă data și ora transferului, 
informațiile privind autoritatea 
competentă destinatară, justificarea 
transferului și datele cu caracter personal 
transferate.

Or. fr

Amendamentul 989
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 56 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul exercitat de autoritatea națională 
de supraveghere

Auditurile efectuate de autoritatea 
națională de supraveghere

Or. en
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Amendamentul 990
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
autoritatea lor de supraveghere are resurse 
suficiente pentru a îndeplini sarcinile care 
i-au fost încredințate în temeiul prezentului 
regulament.

2. Statele membre se asigură că 
autoritatea lor de supraveghere are resurse 
și cunoștințe suficiente pentru a îndeplini 
sarcinile care i-au fost încredințate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 991
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Toate informațiile colectate în 
acest context sunt transmise către eu-
LISA, pentru a permite acesteia să își 
îndeplinească sarcinile de supraveghere 
în conformitate cu articolele 50, 51 și 52, 
și către AEPD, pentru a permite acesteia 
să asigure supravegherea, astfel cum este 
definită la articolul 57.

Or. fr

Amendamentul 992
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3a. Raportul auditului este făcut 
public.

Or. en

Amendamentul 993
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 57 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Supravegherea de către Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor

Auditurile efectuate de Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor

Or. en

Amendamentul 994
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor se asigură că, cel puțin o dată la 
patru ani, se efectuează un audit al 
activităților de prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către eu-LISA și 
unitatea centrală a ETIAS, în conformitate 
cu standardele internaționale de audit 
relevante. Un raport al acestui audit se 
trimite Parlamentului European,
Consiliului, eu-LISA, Comisiei și statelor 
membre. eu-LISA și Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă beneficiază de posibilitatea de a 
face observații înainte de adoptarea 
raportului.

Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor se asigură că, cel puțin o dată la 
patru ani, se efectuează un audit al 
activităților de prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către eu-LISA și 
unitatea centrală a ETIAS, în conformitate 
cu standardele internaționale de audit 
relevante. Un raport al acestui audit se 
trimite Parlamentului European, 
Consiliului, eu-LISA, Comisiei și statelor 
membre și este făcut public. eu-LISA și 
Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă beneficiază de 
posibilitatea de a face observații înainte de 
adoptarea raportului. AEPD dispune de 
resurse și cunoștințe suficiente pentru a 
îndeplini sarcinile care i-au fost 
încredințate în temeiul prezentului 
regulament.
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Or. en

Justificare

Aliniat la modificările articolului 56.

Amendamentul 995
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor se asigură că, cel puțin o dată la 
patru ani, se efectuează un audit al 
activităților de prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către eu-LISA și 
unitatea centrală a ETIAS, în conformitate 
cu standardele internaționale de audit 
relevante. Un raport al acestui audit se 
trimite Parlamentului European, 
Consiliului, eu-LISA, Comisiei și statelor 
membre. eu-LISA și Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă beneficiază de posibilitatea de a 
face observații înainte de adoptarea 
raportului.

Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor se asigură că, cel puțin o dată la 
patru ani, se efectuează un audit al 
activităților de prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă, eu-LISA și unitatea 
centrală a ETIAS, în conformitate cu 
standardele internaționale de audit 
relevante. Un raport al acestui audit se 
trimite Parlamentului European, 
Consiliului, eu-LISA, Comisiei și statelor 
membre. eu-LISA și Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă beneficiază de posibilitatea de a 
face observații înainte de adoptarea 
raportului de audit.

Or. fr

Amendamentul 996
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor trebuie să 
dispună de resurse, inclusiv de 
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materialele și de informațiile necesare.

Or. fr

Amendamentul 997
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor acționează în strânsă 
cooperare cu autoritățile naționale de 
supraveghere în ceea ce privește aspecte
care necesită o implicare la nivel național, 
în special dacă Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor sau o autoritate 
națională de supraveghere identifică 
discrepanțe majore între practicile statelor 
membre sau transferuri potențial ilegale cu 
utilizarea canalelor de comunicare ale 
ETIAS sau în contextul întrebărilor 
adresate de una sau mai multe autorități 
naționale de supraveghere cu privire la 
punerea în aplicare și interpretarea 
prezentului regulament.

1. În temeiul articolului 62 din 
Regulamentul (UE) nr. 2017/XX...
[propunere nouă de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001],
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor acționează în strânsă cooperare cu 
autoritățile naționale de supraveghere în 
ceea ce privește aspectele care necesită o 
implicare la nivel național, în special dacă 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor sau o autoritate națională de 
supraveghere identifică discrepanțe majore 
între practicile statelor membre sau 
transferuri potențial ilegale cu utilizarea 
canalelor de comunicare ale ETIAS sau în 
contextul întrebărilor adresate de una sau 
mai multe autorități naționale de 
supraveghere cu privire la punerea în 
aplicare și interpretarea prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 998
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazurile prevăzute la alineatul 
(1), Autoritatea Europeană pentru Protecția 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Datelor și autoritățile naționale de 
supraveghere competente pentru 
supravegherea protecției datelor, fiecare 
acționând în sfera competențelor deținute, 
fac schimb de informații relevante, își oferă 
reciproc asistență în efectuarea de audituri 
și inspecții, examinează dificultățile legate 
de interpretarea sau aplicarea prezentului 
regulament, analizează problemele legate 
de exercitarea supravegherii independente 
sau de exercitarea drepturilor persoanelor
vizate, elaborează propuneri armonizate 
pentru soluții comune la orice problemă și 
promovează sensibilizarea cu privire la 
drepturile în materie de protecție a datelor, 
dacă este necesar.

Or. en

Amendamentul 999
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Acoperit deja de Regulamentul (CE) nr. 2001/45. Eliminat pentru a evita confuzia cu privire 
la normele care prevalează.

Amendamentul 1000
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Or. en

Justificare

Articolul 1 alineatul (2) se elimină.

Amendamentul 1001
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații privind site-ul web și 
aplicația pentru dispozitive mobile cu 
conectare la internet unde poate fi 
introdusă cererea;

(b) informații privind site-ul web și 
aplicația pentru dispozitive mobile cu 
conectare la internet unde poate fi 
introdusă cererea, precum și procedurile 
de depunere excepționale la consulatele 
statelor membre sau la delegațiile UE din 
țările terțe enumerate în anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 1002
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) faptul că o autorizație de călătorie 
este legată de documentul de călătorie 
indicat în formularul de cerere și că, în 
consecință, expirarea sau orice 
modificare a documentului de călătorie 
are drept rezultat anularea sau 
nerecunoașterea autorizației de călătorie 
la trecerea frontierei;

Or. fr
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Amendamentul 1003
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) faptul că deciziile cu privire la 
cereri trebuie notificate solicitanților, că 
aceste decizii trebuie să menționeze, dacă 
este relevant, motivele pe care se 
întemeiază refuzul și că solicitanții ale 
căror cereri au fost respinse au dreptul la 
exercitarea unei căi de atac, precum și 
informații referitoare la procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei 
căi de atac, inclusiv autoritatea 
competentă de soluționare a căii de atac și 
termenul de introducere a acesteia;

(d) faptul că deciziile cu privire la 
cereri trebuie notificate solicitanților, că 
aceste decizii trebuie să menționeze, dacă 
este relevant, motivele pe care se 
întemeiază refuzul și că solicitanții ale 
căror cereri au fost respinse au dreptul să 
solicite o viză;

Or. en

Amendamentul 1004
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) faptul că deciziile cu privire la 
cereri trebuie notificate solicitanților, că 
aceste decizii trebuie să menționeze, dacă 
este relevant, motivele pe care se 
întemeiază refuzul și că solicitanții ale 
căror cereri au fost respinse au dreptul la 
exercitarea unei căi de atac, precum și 
informații referitoare la procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac, inclusiv autoritatea competentă de 
soluționare a căii de atac și termenul de 
introducere a acesteia;

(d) faptul că deciziile cu privire la 
cereri trebuie notificate solicitanților, că 
aceste decizii trebuie să menționeze în mod 
clar, dacă este relevant, motivele pe care se 
întemeiază refuzul și că solicitanții ale 
căror cereri au fost respinse au dreptul la 
exercitarea unei căi de atac și dreptul la o 
cale de atac eficientă, precum și informații 
referitoare la procedura care trebuie urmată 
în cazul exercitării unei căi de atac sau a 
unei măsuri reparatorii, inclusiv 
autoritatea competentă de soluționare a căii 
de atac sau a măsurii reparatorii și 
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termenul de introducere a acesteia;

Or. en

Amendamentul 1005
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) faptul că deciziile cu privire la 
cereri trebuie notificate solicitanților, că 
aceste decizii trebuie să menționeze, dacă 
este relevant, motivele pe care se 
întemeiază refuzul și că solicitanții ale 
căror cereri au fost respinse au dreptul la 
exercitarea unei căi de atac, precum și 
informații referitoare la procedura care 
trebuie urmată în cazul exercitării unei căi 
de atac, inclusiv autoritatea competentă de 
soluționare a căii de atac și termenul de 
introducere a acesteia;

(d) faptul că deciziile cu privire la 
cereri trebuie notificate solicitanților, că 
aceste decizii trebuie să menționeze 
motivele pe care se întemeiază refuzul și că 
solicitanții ale căror cereri au fost respinse 
au dreptul la exercitarea unei căi de atac, 
precum și informații referitoare la 
procedura care trebuie urmată în cazul 
exercitării unei căi de atac, inclusiv 
autoritatea competentă de soluționare a căii 
de atac și termenul de introducere a 
acesteia;

Or. fr

Amendamentul 1006
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) faptul că, în mod excepțional, se 
poate elibera o autorizație de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată atunci când 
un stat membru consideră că acest lucru 
este necesar din motive umanitare, din 
motive de interes național sau datorită 
unor obligații internaționale, în pofida 
faptului că procesul de evaluare nu este 
încă finalizat sau că o autorizație de 
călătorie a fost refuzată, anulată sau 
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revocată.

Or. fr

Justificare

Publicul ar trebui să fie informat cu privire la existența acestei posibilități.

Amendamentul 1007
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) faptul că titularii unei autorizații 
de călătorie au obligația să actualizeze 
datele furnizate în cererea;

Or. en

Amendamentul 1008
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 62 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, în cooperare cu unitatea centrală 
a ETIAS, și statele membre organizează la 
începerea funcționării ETIAS o campanie 
de informare pentru a aduce la cunoștința 
resortisanților țărilor terțe care intră sub 
incidența prezentului regulament obligația 
de a deține o autorizație de călătorie 
valabilă pentru trecerea frontierelor 
externe.

Comisia, în cooperare cu unitatea centrală 
a ETIAS, și statele membre organizează la 
începerea funcționării ETIAS o campanie 
de informare pentru a aduce la cunoștința 
resortisanților țărilor terțe care intră sub 
incidența prezentului regulament obligația 
de a deține o autorizație de călătorie 
valabilă pentru trecerea frontierelor 
externe.

Această campanie de informare este 
lansată în toate limbile oficiale ale 
statelor membre și în cel puțin una dintre 
limbile oficiale ale fiecărei țări terțe ai 
cărei resortisanți intră în domeniul de 
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aplicare al prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 1009
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. eu-LISA trebuie să bazeze 
proiectarea, crearea și dezvoltarea 
arhitecturii fizice a sistemului, inclusiv 
infrastructura sa de comunicații, precum 
și specificațiile tehnice și evoluția lor în 
ceea ce privește sistemul central, 
interfețele uniforme și infrastructura de 
comunicații pe principiul „limitării 
scopului” și al „ respectării vieții private și 
protecției datelor începând cu momentul 
conceperii”. De asemenea, aceasta trebuie 
să se asigure că utilizarea ETIAS respectă 
dispozițiile privind protecția datelor de 
către toți utilizatorii.

Or. fr

Amendamentul 1010
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Infrastructurile care susțin site-ul 
web public, aplicația pentru dispozitive 
mobile și portalul pentru operatorii de 
transport sunt găzduite în sediile eu-LISA 
sau în sediile Comisiei. Aceste 
infrastructuri sunt repartizate geografic 
pentru a furniza funcționalitățile prevăzute 

2. Infrastructurile care susțin site-ul 
web public, aplicația pentru dispozitive 
mobile și portalul pentru operatorii de 
transport sunt găzduite în sediile eu-LISA 
sau în sediile Comisiei. Aceste 
infrastructuri sunt repartizate geografic 
pentru a furniza funcționalitățile prevăzute 
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în prezentul regulament în conformitate cu 
condițiile de securitate, disponibilitate, 
calitate și viteză prevăzute la alineatul (3).

în prezentul regulament în conformitate cu 
condițiile de protecție a datelor începând 
cu momentul conceperii și de protecție 
implicită a datelor, de securitate, 
disponibilitate, calitate și viteză prevăzute 
la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1011
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Infrastructurile care susțin site-ul 
web public, aplicația pentru dispozitive 
mobile și portalul pentru operatorii de 
transport sunt găzduite în sediile eu-LISA 
sau în sediile Comisiei. Aceste 
infrastructuri sunt repartizate geografic 
pentru a furniza funcționalitățile prevăzute 
în prezentul regulament în conformitate cu 
condițiile de securitate, disponibilitate, 
calitate și viteză prevăzute la alineatul (3).

2. Infrastructurile care susțin site-ul 
web public, aplicația pentru dispozitive 
mobile și portalul pentru operatorii de 
transport sunt găzduite în sediile eu-LISA. 
Aceste infrastructuri sunt repartizate 
geografic pentru a furniza funcționalitățile 
prevăzute în prezentul regulament în 
conformitate cu condițiile de securitate, 
disponibilitate, calitate și viteză prevăzute 
la alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 1012
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA este responsabilă cu dezvoltarea 
sistemului de informații al ETIAS și cu 
orice dezvoltare necesară pentru stabilirea 
interoperabilității dintre sistemul central 
al ETIAS și sistemele de informații 
menționate la articolul 10.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 1013
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA este responsabilă cu dezvoltarea 
sistemului de informații al ETIAS și cu 
orice dezvoltare necesară pentru stabilirea 
interoperabilității dintre sistemul central al 
ETIAS și sistemele de informații 
menționate la articolul 10.

eu-LISA este responsabilă cu dezvoltarea 
tehnică a sistemului de informații al 
ETIAS și cu orice dezvoltare tehnică
necesară pentru stabilirea interoperabilității 
dintre sistemul central al ETIAS și 
sistemele de informații menționate la 
articolul 10. Responsabilitatea finală îi 
revine Agenției Europene pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă, căreia 
eu-LISA îi raportează în orice moment, în 
conformitate cu articolul 65 alineatul (1) 
litera (a).

Or. en

Amendamentul 1014
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei. De 
asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice 
adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, 
ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea 

eliminat
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interoperabilității cu ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 1015
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei. De 
asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice 
adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, 
ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea 
interoperabilității cu ETIAS.

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt revizuite și, în cazul unui 
rezultat favorabil, adoptate de către 
Consiliul de administrație, sub rezerva unui 
aviz favorabil din partea Comisiei și 
AEDP. De asemenea, eu-LISA pune în 
aplicare orice adaptare necesară a EES sau 
SIS care rezultă din stabilirea 
interoperabilității cu ETIAS. eu-LISA 
respectă principiul protecției datelor 
începând cu momentul conceperii și pe 
cel al protecției implicite a datelor, astfel 
cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 2016/679.

Or. en

Justificare

Recomandare a AEDP.

Amendamentul 1016
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei. De 
asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice 
adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, 
ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea 
interoperabilității cu ETIAS.

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1017
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei. De 
asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice 
adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, 
ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea 
interoperabilității cu ETIAS.

În colaborare cu statele membre, eu-LISA 
definește modul în care este concepută 
arhitectura fizică a sistemului, inclusiv 
infrastructura sa de comunicații, precum și 
specificațiile tehnice și evoluția ulterioară a 
acestora în ceea ce privește sistemul central 
și interfețele naționale uniforme, care sunt 
adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei. De 
asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice 
adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, 
ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea 
interoperabilității cu ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 1018
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei. De 
asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice 
adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, 
ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea 
interoperabilității cu ETIAS.

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei. De 
asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice 
adaptare necesară a SIS care rezultă din 
stabilirea interoperabilității cu ETIAS.

Or. fr

Amendamentul 1019
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura fizică a sistemului, 
inclusiv infrastructura sa de comunicații, 
precum și specificațiile tehnice și evoluția 
ulterioară a acestora în ceea ce privește 
sistemul central și interfețele uniforme, 
care sunt adoptate de către Consiliul de 
administrație, sub rezerva unui aviz 
favorabil din partea Comisiei. De 
asemenea, eu-LISA pune în aplicare orice 
adaptare necesară a EES, SIS, Eurodac, 
ECRIS sau VIS care rezultă din stabilirea 
interoperabilității cu ETIAS.

eu-LISA definește modul în care este 
concepută arhitectura sistemului, inclusiv 
infrastructura sa de comunicații, precum și 
specificațiile tehnice și evoluția ulterioară a 
acestora în ceea ce privește sistemul central 
și interfețele uniforme, care sunt adoptate 
de către Consiliul de administrație, sub 
rezerva unui aviz favorabil din partea 
Comisiei. De asemenea, eu-LISA pune în 
aplicare orice adaptare necesară a EES, 
SIS, Eurodac, ECRIS sau VIS care rezultă 
din stabilirea interoperabilității cu ETIAS.

Or. en
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Justificare

Dezvoltarea unui sistem IT pentru un sistem precum ETIAS depășește cu mult aspectul fizic, 
dar cuprinde și alte subiecte, cum ar fi arhitecturile funcționale sau logice, precum și modelul 
de date, toate acestea fiind o parte inerentă a dezvoltării sistemului.

Amendamentul 1020
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare 
sistemul central, interfețele uniforme 
naționale și infrastructura de comunicații, 
cât mai curând posibil după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
adoptarea de către Comisie a măsurilor 
prevăzute la articolul 15 alineatele (2) și 
(4), la articolul 16 alineatul (4), la articolul 
28 alineatul (5), la articolul 39 alineatul 
(3), la articolul 40 alineatul (2) și la 
articolul 72 alineatele (1) și (4).

eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare 
sistemul central, interfețele uniforme 
naționale și infrastructura de comunicații, 
cât mai curând posibil după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
adoptarea de către Comisie a măsurilor 
prevăzute la articolul 15 alineatele (2) și
(4), la articolul 16 alineatul (4), la articolul 
39 alineatul (3), la articolul 40 alineatul (2) 
și la articolul 72 alineatele (1) și (4).

Or. en

Amendamentul 1021
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

eu-LISA definește conceperea arhitecturii 
fizice și se ocupă de gestionarea tehnică a 
listei de supraveghere din ETIAS.

Or. en

Amendamentul 1022
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Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cursul etapei de concepere și 
dezvoltare se instituie un Consiliu pentru 
gestionarea proiectului, alcătuit din 
maximum 10 membri. Acesta este compus 
din șase membri numiți de Consiliul de 
administrație al eu-LISA din rândul 
membrilor săi sau al membrilor săi 
supleanți, președintele Grupului consultativ 
ETIAS-EES menționat la articolul 80, un 
membru care reprezintă eu-LISA numit de 
directorul executiv al acesteia, un membru 
care reprezintă Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
numit de directorul executiv al acesteia și 
un membru numit de Comisie. Membrii 
numiți de către Consiliul de administrație 
al eu-LISA sunt aleși numai din statele 
membre pentru care instrumentele 
legislative care reglementează dezvoltarea, 
instituirea, operarea și utilizarea tuturor 
sistemelor informatice la scară largă 
gestionate de eu-LISA prevăd obligații 
depline, în temeiul dreptului Uniunii, și 
care participă la ETIAS. Consiliul pentru 
gestionarea proiectului se reunește o dată 
pe lună. Acesta asigură gestionarea 
adecvată a etapei de concepere și 
dezvoltare a ETIAS. Consiliul pentru 
gestionarea proiectului prezintă lunar 
rapoarte scrise Consiliului de administrație 
cu privire la progresele înregistrate în 
realizarea proiectului. Acesta nu are 
competențe decizionale și nu dispune de un 
mandat pentru a-i reprezenta pe membrii 
Consiliului de administrație.

4. În cursul etapei de concepere și 
dezvoltare se instituie un Consiliu pentru 
gestionarea proiectului, alcătuit din 
maximum 10 membri. Acesta este compus 
din șase membri numiți de Consiliul de 
administrație al eu-LISA din rândul 
membrilor săi sau al membrilor săi 
supleanți, președintele Grupului consultativ 
ETIAS-EES menționat la articolul 80, un 
membru care reprezintă eu-LISA numit de 
directorul executiv al acesteia, un membru 
care reprezintă Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
numit de directorul executiv al acesteia, 
un membru al AEPD și un membru numit 
de Comisie. Membrii numiți de către 
Consiliul de administrație al eu-LISA sunt 
aleși numai din statele membre pentru care 
instrumentele legislative care 
reglementează dezvoltarea, instituirea, 
operarea și utilizarea tuturor sistemelor 
informatice la scară largă gestionate de eu-
LISA prevăd obligații depline, în temeiul 
dreptului Uniunii, și care participă la 
ETIAS. Consiliul pentru gestionarea 
proiectului se reunește o dată pe lună. 
Acesta asigură gestionarea adecvată a 
etapei de concepere și dezvoltare a ETIAS. 
Consiliul pentru gestionarea proiectului 
prezintă lunar rapoarte scrise Consiliului de 
administrație cu privire la progresele 
înregistrate în realizarea proiectului. Acesta 
nu are competențe decizionale și nu 
dispune de un mandat pentru a-i reprezenta 
pe membrii Consiliului de administrație.

Or. fr

Amendamentul 1023
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După începerea funcționării ETIAS, eu-
LISA este responsabilă cu gestionarea 
tehnică a sistemului central și a interfețelor 
uniforme naționale. Aceasta se asigură, în 
cooperare cu statele membre, că se 
utilizează în permanență cea mai bună 
tehnologie existentă, sub rezerva unei 
analize cost-beneficiu. eu-LISA este, de 
asemenea, responsabilă cu gestionarea 
tehnică a infrastructurii de comunicații 
dintre sistemul central și interfețele 
uniforme naționale, precum și cu site-ul 
web public, aplicația pentru dispozitive 
mobile, serviciul de e-mail, serviciul de 
cont securizat, portalul pentru operatorii de 
transport, serviciul web și software-ul 
pentru prelucrarea cererilor menționate la 
articolul 6.

După începerea funcționării ETIAS, eu-
LISA este responsabilă cu gestionarea 
tehnică a sistemului central, a interfețelor 
uniforme naționale și a listei de 
supraveghere din ETIAS. Aceasta se 
asigură, în cooperare cu statele membre, că 
se utilizează în permanență cea mai bună 
tehnologie existentă, sub rezerva unei 
analize cost-beneficiu. eu-LISA este, de 
asemenea, responsabilă cu gestionarea 
tehnică a infrastructurii de comunicații 
dintre sistemul central și interfețele 
uniforme naționale, precum și cu site-ul 
web public, aplicația pentru dispozitive 
mobile, serviciul de e-mail, serviciul de 
cont securizat, portalul pentru operatorii de 
transport, serviciul web și software-ul 
pentru prelucrarea cererilor menționate la 
articolul 6.

Or. en

Amendamentul 1024
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă este 
responsabilă cu:

eliminat

(a) instituirea și funcționarea unității 
centrale a ETIAS;

(b) prelucrarea automată a cererilor;

(c) regulile de verificare.
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Or. fr

Amendamentul 1025
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se asigură faptul că Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă dispune de fondurile și 
personalul adecvate pentru a exercita 
responsabilitățile menționate la articolul 
65 alineatul (1) literele (a)-(c) și alineatul 
(2).

Or. en

Amendamentul 1026
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizarea, gestionarea, 
funcționarea și întreținerea unităților 
naționale ale ETIAS pentru examinarea 
cererilor de autorizații de călătorie respinse
în timpul prelucrării automate a cererilor și 
luarea unei decizii cu privire la acestea;

(b) organizarea, gestionarea, 
funcționarea și întreținerea unităților 
naționale ale ETIAS responsabile cu
examinarea cererilor de autorizații de 
călătorie pentru care s-au obținut unul 
sau mai multe rezultate pozitive în timpul 
prelucrării automate a cererilor, luarea unei 
decizii cu privire la acestea și furnizarea 
unui aviz în urma unei cereri de 
consultare;

Or. fr

Amendamentul 1027
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 67 eliminat

Responsabilitățile Europol

1. Europol asigură prelucrarea căutărilor 
menționate 
la articolul 18 alineatul (2) litera (j) și 
alineatul (4) și adaptarea în consecință a 
sistemului său de informații.

2. Europol este responsabil cu întocmirea 
listei de supraveghere din ETIAS 
prevăzute la articolul 29.

3. Europol este responsabil cu furnizarea 
unui aviz în urma unei cereri de 
consultare în temeiul articolului 26.

Or. fr

Amendamentul 1028
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Europol asigură prelucrarea 
căutărilor menționate la articolul 18 
alineatul (2) litera (j) și alineatul (4) și
adaptarea în consecință a sistemului său de 
informații.

1. Europol asigură prelucrarea 
căutărilor menționate la articolul 18 
alineatul (2) litera (j) și adaptarea în 
consecință a sistemului său de informații.

Or. en

Justificare

Articolul 18 alineatul (4) se elimină.

Amendamentul 1029
Gérard Deprez, Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Europol asigură prelucrarea 
căutărilor menționate la articolul 18 
alineatul (2) litera (j) și alineatul (4) și 
adaptarea în consecință a sistemului său de 
informații.

1. Europol asigură prelucrarea 
căutărilor menționate la articolul 18 
alineatul (2) litera (j) și alineatul (4) și 
adaptarea în consecință a sistemelor sale
de informații.

Or. fr

Amendamentul 1030
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Europol este responsabil cu 
întocmirea listei de supraveghere din 
ETIAS prevăzute la articolul 29.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 29 se elimină.

Amendamentul 1031
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Europol este responsabil cu 
furnizarea unui aviz în urma unei cereri de 
consultare în temeiul articolului 26.

3. Europol este responsabil cu 
furnizarea unui aviz în urma unei cereri de 
consultare în temeiul articolului 25.

Or. fr
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Amendamentul 1032
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Europol este responsabil cu 
furnizarea unui aviz în urma unei cereri de 
consultare în temeiul articolului 26.

3. Europol este responsabil cu 
furnizarea unui aviz în urma unei cereri de 
consultare în temeiul articolului 25.

Or. fr

Amendamentul 1033
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se asigură faptul că Europol 
dispune de fondurile și personalul 
adecvate pentru a exercita 
responsabilitățile menționate la articolul 
67 alineatele (1)-(3).

Or. en

Amendamentul 1034
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 71 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 539/2001
Articolul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71a

Modificări la Regulamentul (CE) 
nr. 539/2001

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se 
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modifică după cum urmează:

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1d (nou) Prin derogare de la 
articolul 1 alineatul (2), scutirea de la 
obligația de a deține viză pentru 
resortisanții unei țări terțe enumerate în 
anexa II nu se aplică solicitanților cărora 
li s-a refuzat o autorizație de călătorie în 
conformitate cu articolul 31 alineatul din 
Regulamentul XX [urmează a se 
introduce].”

Or. en

Amendamentul 1035
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru o perioadă de șase luni de la 
data începerii funcționării ETIAS, 
utilizarea ETIAS este opțională și nu se 
aplică cerința de a deține o autorizație de 
călătorie valabilă. Comisia poate adopta un 
act delegat în conformitate cu articolul 78 
pentru a prelungi această perioadă cu 
maximum alte șase luni.

1. Pentru o perioadă de 12 luni de la 
data începerii funcționării ETIAS, 
utilizarea ETIAS este opțională și nu se 
aplică cerința de a deține o autorizație de 
călătorie valabilă. Comisia poate adopta un 
act delegat în conformitate cu articolul 78 
pentru a prelungi această perioadă cu 
maximum alte 12 luni.

Or. en

Justificare

Lipsa evaluării impactului nu clarifică posibilul impact asupra traficului la frontierele 
terestre externe, în special în cazurile în care resortisanții țărilor terțe ajung la punctele de 
trecere a frontierei fără a fi solicitat o autorizație de călătorie. Experiența recentă privind 
controalele sistematice la frontierele externe a arătat potențialele riscuri ale introducerii 
unor condiții prealabile suplimentare pentru intrarea în UE. Prin urmare, regulamentul ar 
trebui să prevadă perioade de tranziție mai lungi, care ar oferi mai mult spațiu pentru 
distribuirea informațiilor privind dispozițiile sale.

Amendamentul 1036
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Sergei Stanishev, Tonino Picula

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În timpul acestei perioade de șase
luni, polițiștii de frontieră îi informează la 
trecerea frontierelor externe pe resortisanții 
țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie cu privire la faptul 
că trebuie să aibă o autorizație de călătorie 
valabilă de la data expirării perioadei de 
șase luni. În acest scop, polițiștii de 
frontieră distribuie o broșură comună 
destinată acestei categorii de călători.

2. În timpul acestei perioade de 12
luni, polițiștii de frontieră îi informează la 
trecerea frontierelor externe pe resortisanții 
țărilor terțe supuși obligației de a deține o 
autorizație de călătorie cu privire la faptul 
că trebuie să aibă o autorizație de călătorie 
valabilă de la data expirării perioadei de 12
luni. În acest scop, polițiștii de frontieră 
distribuie o broșură comună destinată 
acestei categorii de călători.

Or. en

Justificare

Lipsa evaluării impactului nu clarifică posibilul impact asupra traficului la frontierele 
terestre externe, în special în cazurile în care resortisanții țărilor terțe ajung la punctele de 
trecere a frontierei fără a fi solicitat o autorizație de călătorie. Experiența recentă privind 
controalele sistematice la frontierele externe a arătat potențialele riscuri ale introducerii 
unor condiții prealabile suplimentare pentru intrarea în UE. Prin urmare, regulamentul ar 
trebui să prevadă perioade de tranziție mai lungi, care ar oferi mai mult spațiu pentru 
distribuirea informațiilor privind dispozițiile sale.

Amendamentul 1037
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Broșura comună este elaborată de 
către Comisie. Actul de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 79 
alineatul (2) și conține cel puțin 
informațiile menționate la articolul 61. 
Broșura este redactată într-un limbaj clar și 
simplu și este disponibilă într-o limbă pe 
care persoana în cauză o înțelege sau 

3. Broșura comună este elaborată de 
către Comisie. Actul de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 79 
alineatul (2) și conține cel puțin 
informațiile menționate la articolul 61. 
Broșura este redactată într-un limbaj clar și 
simplu și este disponibilă în toate limbile 
oficiale ale statelor membre și în cel puțin 
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despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că o înțelege.

una dintre limbile oficiale ale fiecărei țări 
terțe ai cărei resortisanți intră în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1038
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația; eliminat

Or. en

Amendamentul 1039
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația; eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul 2 litera (h).

Amendamentul 1040
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(d) educația; eliminat

Or. fr

Amendamentul 1041
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ocupația actuală (domeniul), 
denumirea postului ocupat;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1042
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) ocupația actuală (domeniul), 
denumirea postului ocupat;

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea articolului 15 alineatul 2 litera (i).

Amendamentul 1043
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(e) ocupația actuală (domeniul), 
denumirea postului ocupat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1044
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) tipul de autorizație de călătorie și, 
în cazul unei autorizații de călătorie cu 
valabilitate teritorială limitată, o mențiune 
cu privire la statul (statele) membru(e) 
care a (au) eliberat autorizația de 
călătorie cu valabilitate teritorială 
limitată;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1045
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul alineatului (1), eu-LISA 
instituie, pune în aplicare și găzduiește un 
registru central care conține datele 
menționate la alineatul (1), care nu ar 
face posibilă identificarea persoanelor și 
care ar permite autorităților menționate la 
alineatul (1) să obțină rapoarte și statistici 
adaptate în funcție de necesități pentru a 
îmbunătăți evaluarea riscurilor în materie 
de migrație neregulamentară, securitate și 
sănătate publică, pentru a spori 
eficacitatea verificărilor la frontiere, 
pentru a ajuta unitatea centrală a ETIAS 
să prelucreze cererile de autorizații de 

eliminat
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călătorie și pentru a susține elaborarea 
unei politici a Uniunii în materie de 
migrație care să fie bazată pe date 
concrete. Registrul conține, de asemenea, 
statistici zilnice privind datele menționate 
la alineatul (4). Accesul la registrul 
central se acordă prin intermediul unui 
acces securizat prin S-TESTA, cu 
controlul accesului și prin profiluri de 
utilizator specifice, exclusiv în scopul 
elaborării de rapoarte și de statistici.

Normele detaliate privind funcționarea 
registrului central și protecția datelor și 
normele de securitate aplicabile acestuia 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 79 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1046
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 
central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de migrație 
neregulamentară, securitate și sănătate 
publică, pentru a spori eficacitatea 
verificărilor la frontiere, pentru a ajuta 
unitatea centrală a ETIAS să prelucreze 
cererile de autorizații de călătorie și pentru 
a susține elaborarea unei politici a 
Uniunii în materie de migrație care să fie 
bazată pe date concrete. Registrul conține, 
de asemenea, statistici zilnice privind 
datele menționate la alineatul (4). Accesul 

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 
central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de 
securitate, pentru a spori eficacitatea 
verificărilor la frontiere, pentru a ajuta 
unitatea centrală a ETIAS să prelucreze 
cererile de autorizații de călătorie. 
Registrul conține, de asemenea, statistici 
zilnice privind datele menționate la 
alineatul (4). Accesul la registrul central se 
acordă prin intermediul unui acces 
securizat prin S-TESTA, cu controlul 
accesului și prin profiluri de utilizator 
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la registrul central se acordă prin 
intermediul unui acces securizat prin S-
TESTA, cu controlul accesului și prin 
profiluri de utilizator specifice, exclusiv în 
scopul elaborării de rapoarte și de statistici.

specifice, exclusiv în scopul elaborării de 
rapoarte și de statistici.

Or. fr

Amendamentul 1047
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 
central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de migrație 
neregulamentară, securitate și sănătate 
publică, pentru a spori eficacitatea 
verificărilor la frontiere, pentru a ajuta 
unitatea centrală a ETIAS să prelucreze 
cererile de autorizații de călătorie și pentru 
a susține elaborarea unei politici a Uniunii 
în materie de migrație care să fie bazată pe 
date concrete. Registrul conține, de 
asemenea, statistici zilnice privind datele 
menționate la alineatul (4). Accesul la 
registrul central se acordă prin intermediul 
unui acces securizat prin S-TESTA, cu 
controlul accesului și prin profiluri de 
utilizator specifice, exclusiv în scopul 
elaborării de rapoarte și de statistici.

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
în conformitate cu principiul protecției 
datelor începând cu momentul conceperii 
și cu principiul protecției implicite a 
datelor, pune în aplicare și găzduiește un 
registru central care conține datele 
menționate la alineatul (1), care nu ar face 
posibilă identificarea persoanelor și care ar 
permite autorităților menționate la alineatul 
(1) să obțină rapoarte și statistici adaptate 
în funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de migrație 
neregulamentară și securitate, pentru a 
spori eficacitatea verificărilor la frontiere, 
pentru a ajuta unitatea centrală a ETIAS să 
prelucreze cererile de autorizații de 
călătorie și pentru a susține elaborarea unei 
politici a Uniunii în materie de migrație 
care să fie bazată pe date concrete. 
Registrul conține, de asemenea, statistici 
zilnice privind datele menționate la 
alineatul (4). Accesul la registrul central se 
acordă prin intermediul unui acces 
securizat prin S-TESTA, cu controlul 
accesului și prin profiluri de utilizator 
specifice, exclusiv în scopul elaborării de 
rapoarte și de statistici.

Or. en
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Amendamentul 1048
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 
central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de migrație 
neregulamentară, securitate și sănătate
publică, pentru a spori eficacitatea 
verificărilor la frontiere, pentru a ajuta 
unitatea centrală a ETIAS să prelucreze 
cererile de autorizații de călătorie și pentru 
a susține elaborarea unei politici a 
Uniunii în materie de migrație care să fie 
bazată pe date concrete. Registrul conține, 
de asemenea, statistici zilnice privind 
datele menționate la alineatul (4). Accesul 
la registrul central se acordă prin 
intermediul unui acces securizat prin S-
TESTA, cu controlul accesului și prin 
profiluri de utilizator specifice, exclusiv în 
scopul elaborării de rapoarte și de statistici.

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 
central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de securitate 
publică, pentru a spori eficacitatea 
verificărilor la frontiere, pentru a ajuta 
unitatea centrală a ETIAS să prelucreze 
cererile de autorizații de călătorie. 
Registrul conține, de asemenea, statistici 
zilnice privind datele menționate la 
alineatul (4). Accesul la registrul central se 
acordă prin intermediul unui acces 
securizat prin S-TESTA, cu controlul 
accesului și prin profiluri de utilizator 
specifice, exclusiv în scopul elaborării de 
rapoarte și de statistici.

Or. en

Amendamentul 1049
Artis Pabriks

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 



AM\1135937RO.docx 141/161 PE609.323v02-00

RO

central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de migrație 
neregulamentară, securitate și sănătate 
publică, pentru a spori eficacitatea 
verificărilor la frontiere, pentru a ajuta 
unitatea centrală a ETIAS să prelucreze 
cererile de autorizații de călătorie și pentru 
a susține elaborarea unei politici a Uniunii 
în materie de migrație care să fie bazată pe 
date concrete. Registrul conține, de 
asemenea, statistici zilnice privind datele 
menționate la alineatul (4). Accesul la 
registrul central se acordă prin intermediul 
unui acces securizat prin S-TESTA, cu 
controlul accesului și prin profiluri de 
utilizator specifice, exclusiv în scopul 
elaborării de rapoarte și de statistici.

central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de migrație 
ilegală, securitate și sănătate publică, 
pentru a spori eficacitatea verificărilor la 
frontiere, pentru a ajuta unitatea centrală a 
ETIAS să prelucreze cererile de autorizații 
de călătorie și pentru a susține elaborarea 
unei politici a Uniunii în materie de 
migrație care să fie bazată pe date concrete. 
Registrul conține, de asemenea, statistici 
zilnice privind datele menționate la 
alineatul (4). Accesul la registrul central se 
acordă prin intermediul unui acces 
securizat prin S-TESTA, cu controlul 
accesului și prin profiluri de utilizator 
specifice, exclusiv în scopul elaborării de 
rapoarte și de statistici.

Or. en

Amendamentul 1050
Sergei Stanishev

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 
central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de migrație 
neregulamentară, securitate și sănătate 
publică, pentru a spori eficacitatea 
verificărilor la frontiere, pentru a ajuta 
unitatea centrală a ETIAS să prelucreze 
cererile de autorizații de călătorie și pentru 

În sensul alineatului (1), eu-LISA instituie, 
pune în aplicare și găzduiește un registru 
central care conține datele menționate la 
alineatul (1), care nu ar face posibilă 
identificarea persoanelor și care ar permite 
autorităților menționate la alineatul (1) să 
obțină rapoarte și statistici adaptate în 
funcție de necesități pentru a îmbunătăți 
evaluarea riscurilor în materie de securitate 
și sănătate publică, pentru a spori 
eficacitatea verificărilor la frontiere, pentru 
a ajuta unitatea centrală a ETIAS să 
prelucreze cererile de autorizații de 
călătorie și pentru a susține elaborarea unei 
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a susține elaborarea unei politici a Uniunii 
în materie de migrație care să fie bazată pe 
date concrete. Registrul conține, de 
asemenea, statistici zilnice privind datele 
menționate la alineatul (4). Accesul la 
registrul central se acordă prin intermediul 
unui acces securizat prin S-TESTA, cu 
controlul accesului și prin profiluri de 
utilizator specifice, exclusiv în scopul 
elaborării de rapoarte și de statistici.

politici a Uniunii în materie de migrație 
care să fie bazată pe date concrete. 
Registrul conține, de asemenea, statistici 
zilnice privind datele menționate la 
alineatul (4). Accesul la registrul central se 
acordă prin intermediul unui acces 
securizat prin S-TESTA, cu controlul 
accesului și prin profiluri de utilizator 
specifice, exclusiv în scopul elaborării de 
rapoarte și de statistici.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare care vizează eliminarea migrației 
neregulamentare ca unul dintre obiectivele principalele ale prezentului regulament.

Amendamentul 1051
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele detaliate privind funcționarea 
registrului central și protecția datelor și 
normele de securitate aplicabile acestuia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 79 
alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 78
privind normele detaliate privind 
funcționarea registrului central și protecția 
datelor și normele de securitate aplicabile 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 1052
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele colectate în cadrul acestui dosar 
central trebuie să fie prelucrate în 
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conformitate cu toate dispozițiile din 
capitolul XI.

Or. fr

Amendamentul 1053
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Trimestrial, eu-LISA publică 
statistici privind sistemul de informații al 
ETIAS care arată, în special, numărul și 
cetățenia solicitanților cărora le-a fost 
refuzată autorizația de călătorie, inclusiv 
motivele de refuz, precum și numărul și 
cetățenia resortisanților țărilor terțe a căror 
autorizație de călătorie a fost anulată sau 
revocată.

4. Trimestrial, eu-LISA publică 
statistici privind sistemul de informații al 
ETIAS care arată, în special, numărul și 
cetățenia solicitanților cărora le-a fost 
acordată sau refuzată autorizația de 
călătorie, inclusiv motivele de refuz, 
precum și numărul și cetățenia 
resortisanților țărilor terțe a căror 
autorizație de călătorie a fost anulată sau 
revocată.

Or. fr

Amendamentul 1054
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La cererea Comisiei, eu-LISA 
furnizează statistici privind aspecte 
specifice legate de punerea în aplicare a 
prezentului regulament, precum și 
statisticile prevăzute la alineatul (3).

6. eu-LISA furnizează Comisiei și 
Parlamentului European statistici privind 
aspecte specifice legate de punerea în 
aplicare a prezentului regulament, precum
și statisticile prevăzute la alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 1055
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Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 74 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile aferente dezvoltării sistemului de 
informații al ETIAS, integrării 
infrastructurii naționale de frontieră 
existente și conectării la interfața uniformă 
națională, precum și costurile aferente 
găzduirii interfeței uniforme naționale, 
instituirii unității centrale a ETIAS și 
unităților naționale ale ETIAS și 
funcționării ETIAS se suportă de la bugetul 
general al Uniunii.

Costurile aferente dezvoltării sistemului de 
informații al ETIAS, integrării 
infrastructurii naționale de frontieră 
existente și conectării la interfața uniformă 
națională, precum și costurile aferente 
găzduirii interfeței uniforme naționale, 
instituirii unității centrale a ETIAS și 
unităților naționale ale ETIAS și 
funcționării ETIAS se suportă de la bugetul 
general al Uniunii. Înainte de a începe 
orice procedură de achiziții publice, 
Comisia inițiază o analiză precisă a 
cerințelor tehnice pentru integrarea 
sistemelor naționale existente, a 
standardelor tehnice ale ETIAS, precum 
și a cerințelor referitoare la conținutul și 
accesibilitatea ETIAS.

Or. fr

Justificare

Digitizarea controalelor la frontieră este o tendință în creștere la nivel național, în UE și în 
țările terțe. Experiența legată de dezvoltarea unor sisteme informatice de mari dimensiuni la 
nivelul UE, cum ar fi sistemele SIS II și VIS, a arătat că aceste inițiative au dus la o creștere 
rapidă a costurilor. Prin urmare, pentru a reduce la minimum riscul de depășire a costurilor, 
este importantă delimitarea prealabilă cât mai precisă a acestora.

Amendamentul 1056
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 74 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre beneficiază de sprijin 
financiar pentru cheltuielile ocazionate de 
responsabilități suplimentare, astfel cum 
se prevede la articolul 66. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
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conformitate cu articolul 78 pentru a 
defini acest sprijin financiar.

Or. en

Amendamentul 1057
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 74 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se exclud costurile legate de: eliminat

(a) gestionarea proiectului de către statele 
membre (reuniuni, misiuni, birouri);

(b) găzduirea sistemelor naționale (spații, 
punere în aplicare, electricitate, răcire);

(c) funcționarea sistemelor naționale 
(operatori și contracte de sprijin);

(d) adaptarea verificărilor la frontieră 
existente;

(e) conceperea, dezvoltarea, punerea în 
aplicare, funcționarea și întreținerea 
rețelelor naționale de comunicații.

Or. en

Amendamentul 1058
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75 eliminat

Venituri

Veniturile generate de ETIAS constituie 
venituri alocate externe în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/
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2012.

Or. fr

Amendamentul 1059
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75 eliminat

Venituri

Veniturile generate de ETIAS constituie 
venituri alocate externe în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (4) din
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 
966/2012.

Or. en

Amendamentul 1060
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 75 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile generate de ETIAS constituie 
venituri alocate externe în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2
012.

Veniturile generate de ETIAS constituie 
venituri alocate externe în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2
012. Orice venit rămas după acoperirea 
costului de dezvoltare a ETIAS și a 
costurilor operaționale și de întreținere 
recurente este alocat pentru a acoperi 
cheltuielile efectuate în cadrul 
programelor și acțiunilor din capitolul 18 
02 (siguranța internă) a bugetului 
Uniunii sau, începând din 2021, în cadrul 
programelor sau acțiunilor ulterioare.
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Or. fr

Justificare

Ar trebui să se precizeze faptul că acoperirea costurilor ETIAS ar trebui să se realizeze în 
mod prioritar, dar că orice surplus de venit poate fi utilizat în alte scopuri. Temeiul juridic ar 
trebui să precizeze natura acestor scopuri.

Amendamentul 1061
Jeroen Lenaers

Propunere de regulament
Articolul 75 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile generate de ETIAS constituie 
venituri alocate externe în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE, EURATOM) nr. 966/2012.

Veniturile generate de ETIAS constituie 
venituri alocate externe în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE, EURATOM) nr. 966/2012.

În cazul în care veniturile generate de 
ETIAS depășesc costurile ETIAS, această 
sumă excedentară va fi realocată fondului 
care urmează să fie stabilit pentru 
protecția infrastructurilor critice 
europene care au fost identificate sau 
desemnate drept infrastructuri critice 
europene în temeiul Directivei 
2008/114/CE a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1062
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 75 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile generate de ETIAS constituie 
venituri alocate externe în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE, EURATOM) nr. 966/2012.

Veniturile generate de ETIAS constituie 
venituri alocate interne în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE, EURATOM) nr. 966/2012.
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Or. fr

Amendamentul 1063
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre notifică Comisiei 
autoritățile lor desemnate menționate la 
articolul 43 și notifică imediat orice 
modificare a acestora.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 43 se elimină.

Amendamentul 1064
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia stabilește data de la care 
ETIAS începe să funcționeze, după ce sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

1. Comisia și Parlamentul stabilesc
data de la care ETIAS începe să 
funcționeze, după ce sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. fr

Amendamentul 1065
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) s-au adoptat măsurile menționate la 
articolul 15 alineatele (3) și (4), la articolul 
16 alineatul (4), la articolul 28 alineatul 
(3), la articolul 39 alineatul (3), la articolul 
40 alineatul (2), la articolul 72 alineatele 
(1) și (5) și la articolul 73 alineatul (2);

(a) s-au adoptat măsurile menționate la 
articolul 15 alineatele (3) și (4), la articolul 
16 alineatul (4), la articolul 39 alineatul 
(3), la articolul 40 alineatul (2), la articolul 
72 alineatele (1) și (5) și la articolul 73 
alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 1066
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) statele membre și unitatea centrală 
a ETIAS au notificat Comisiei datele
referitoare la diversele autorități 
menționate la articolul 76 alineatele (1) și 
(3).

(d) statele membre și unitatea centrală 
a ETIAS au notificat Comisiei datele 
referitoare la diversele autorități 
menționate la articolul 76 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Articolul 76 alineatul (3) se elimină.

Amendamentul 1067
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 15 
alineatele (3) și (4), la articolul 16 
alineatul (4), la articolul 28 alineatul (3)
și la articolul 72 alineatele (1) și (5) i se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând de la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 15 
alineatul (4) și la articolul 72 alineatele (1) 
și (4) i se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată începând 
de la [data intrării în vigoare a prezentului 
regulament].
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Or. en

Justificare

Articolele 15 alineatul (3), 16 și 28 se elimină.

Amendamentul 1068
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 15 
alineatele (3) și (4), la articolul 16 alineatul 
(4), la articolul 28 alineatul (3) și la 
articolul 72 alineatele (1) și (5) i se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând de la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 15 
alineatele (3) și (4), la articolul 16 alineatul 
(4) și la articolul 72 alineatele (1) și (5) i se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând de la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

Or. en

Amendamentul 1069
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 15 
alineatele (3) și (4), la articolul 16 alineatul 
(4), la articolul 28 alineatul (3) și la 
articolul 72 alineatele (1) și (5) i se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând de la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

2. Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 13 
alineatul (2a), la articolul 15 alineatele (3) 
și (4), la articolul 16 alineatul (4), la 
articolul 28 alineatul (3) și la 
articolul 72 alineatele (1) și (5) i se conferă 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând de la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

Or. fr
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Amendamentul 1070
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 15 alineatele (3) și 
(4), la articolul 16 alineatul (4), la 
articolul 28 alineatul (3) și la articolul 72 
alineatele (1) și (5) poate fi revocată în 
orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. O decizie 
de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 15 alineatul (4) și la 
articolul 72 alineatele (1) și (5) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

Or. en

Justificare

Articolele 15 alineatul (3), 16 și 28 se elimină.

Amendamentul 1071
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 15 alineatele (3) și 
(4), la articolul 16 alineatul (4), la articolul 
28 alineatul (3) și la articolul 72 alineatele 
(1) și (5) poate fi revocată în orice moment 
de către Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 15 alineatele (3) și 
(4), la articolul 16 alineatul (4) și la 
articolul 72 alineatele (1) și (5) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
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acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

Or. en

Amendamentul 1072
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 15 alineatele (2) și (4), al 
articolului 16 alineatul (4), al articolului 
28 alineatul (3) și al articolului 72 
alineatele (1) și (4) intră în vigoare numai 
în cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de [două luni] de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Termenul în cauză se 
prelungește cu [două luni] la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 15 alineatul (4) și al articolului 
72 alineatele (1) și (4) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecții în termen de [două luni] de la 
notificarea actului respectiv Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Termenul 
în cauză se prelungește cu [două luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Articolele 15 alineatul (3), 16 și 28 se elimină.

Amendamentul 1073
Angelika Mlinar

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 15 alineatele (2) și (4), al 
articolului 16 alineatul (4), al articolului 
28 alineatul (3) și al articolului 72 
alineatele (1) și (4) intră în vigoare numai 
în cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de [două luni] de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Termenul în cauză se 
prelungește cu [două luni] la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 15 alineatele (2) și (4), al 
articolului 16 alineatul (4) și al articolului 
72 alineatele (1) și (4) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecții în termen de [două luni] de la 
notificarea actului respectiv Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Termenul 
în cauză se prelungește cu [două luni] la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1074
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 15 alineatele (2) și (4), al 
articolului 16 alineatul (4), al articolului 28 
alineatul (3) și al articolului 72 alineatele 
(1) și (4) intră în vigoare numai în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în termen 
de [două luni] de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Termenul în cauză se 
prelungește cu [două luni] la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 15 alineatele (2) și (4), al 
articolului 16 alineatul (4), al articolului 28 
alineatul (3), al articolului 72 alineatele (1) 
și (4) și al articolului 73 alineatul (2) intră 
în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecții în termen de [două 
luni] de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Termenul în cauză se prelungește 
cu [două luni] la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.
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Or. en

Amendamentul 1075
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la [șase luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament – de 
înlocuit de către OPOCE cu data propriu-
zisă] și, ulterior, o dată la șase luni în etapa 
de dezvoltare a sistemului de informații al 
ETIAS, eu-LISA transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
stadiul dezvoltării sistemului central, a 
interfețelor uniforme și a infrastructurii de 
comunicații dintre sistemul central și 
interfețele uniforme. După încheierea 
etapei de dezvoltare, se transmite 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport în care se explică în detaliu modul în 
care au fost îndeplinite obiectivele, în 
special cele referitoare la planificare și 
costuri, și în care se justifică eventualele 
abateri.

2. Până la [șase luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament – de 
înlocuit de către OPOCE cu data propriu-
zisă] și, ulterior, o dată la șase luni în etapa 
de dezvoltare a sistemului de informații al 
ETIAS, eu-LISA transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
stadiul dezvoltării sistemului central, a 
interfețelor uniforme și a infrastructurii de 
comunicații dintre sistemul central și 
interfețele uniforme. Acest raport include 
evoluțiile bugetare și ale costurilor, o 
evaluare tehnică și financiară detaliată, 
informații precise cu privire la creșterile 
de costuri și modificările aduse cerințelor 
privind proiectarea, motivele pentru orice 
astfel de creștere sau modificare, precum 
și informații cu privire la orice risc care 
ar putea avea un impact asupra costurilor 
globale ale sistemului care trebuie 
suportate de bugetul Uniunii, în 
conformitate cu articolul 74. După 
încheierea etapei de dezvoltare, se 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport în care se explică în 
detaliu modul în care au fost îndeplinite 
obiectivele, în special cele referitoare la 
planificare și costuri, și în care se justifică 
eventualele abateri.

Or. fr

Justificare

L’expérience acquise lors de l’élaboration d’autres systèmes informatiques à grande échelle 
au niveau de l’Union, comme les systèmes SIS II et VIS, a montré que ces initiatives 
entraînaient des retards importants et une hausse rapide des coûts. Pour assurer un contrôle 
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parlementaire et un suivi plein et entier du processus et de réduire autant que possible les 
risques de dépassement du budget et de retards, il est recommandé que les rapports faits par 
l’agence eu-LISA au Parlement et au Conseil dans la phase de développement de l’ETIAS 
comportent des mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts.

Amendamentul 1076
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la [șase luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament – de 
înlocuit de către OPOCE cu data propriu-
zisă] și, ulterior, o dată la șase luni în etapa 
de dezvoltare a sistemului de informații al 
ETIAS, eu-LISA transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
stadiul dezvoltării sistemului central, a 
interfețelor uniforme și a infrastructurii de 
comunicații dintre sistemul central și 
interfețele uniforme. După încheierea 
etapei de dezvoltare, se transmite 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport în care se explică în detaliu modul în 
care au fost îndeplinite obiectivele, în 
special cele referitoare la planificare și 
costuri, și în care se justifică eventualele 
abateri.

2. Până la [șase luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament – de 
înlocuit de către OPOCE cu data propriu-
zisă] și, ulterior, o dată la șase luni în etapa 
de dezvoltare a sistemului de informații al 
ETIAS, eu-LISA transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
stadiul dezvoltării sistemului central, a 
interfețelor uniforme și a infrastructurii de 
comunicații dintre sistemul central și 
interfețele uniforme. După încheierea 
etapei de dezvoltare, se transmite 
Parlamentului European, Consiliului și 
AEDP un raport în care se explică în 
detaliu modul în care au fost îndeplinite 
obiectivele, în special cele referitoare la 
planificare și costuri, și în care se justifică 
eventualele abateri.

Or. en

Amendamentul 1077
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În termen de cel mult un an de la 
începerea funcționării ETIAS, Comisia 
evaluează oportunitatea instituirii unui 
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acces securizat pentru operatorii de 
transport feroviar, care să le permită să 
efectueze o interogare a sistemului central 
al ETIAS pentru a verifica, în 
conformitate cu articolul 39 alineatul (1) 
al doilea paragraf, dacă resortisanții 
țărilor terțe care fac obiectul obligației de 
a deține o autorizație de călătorie sunt în 
posesia unei autorizații de călătorie 
valabile.

Or. fr

Amendamentul 1078
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

La trei ani de la începerea funcționării 
ETIAS și ulterior o dată la patru ani, 
Comisia evaluează ETIAS și transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
recomandările necesare. Această evaluare 
include:

La un an de la începerea funcționării 
ETIAS și ulterior o dată la doi ani, Comisia 
evaluează ETIAS și transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
recomandările necesare, inclusiv 
o evaluare detaliată a implicațiilor 
bugetare ale acestora. Această evaluare 
include:

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura pe deplin controlul parlamentar, supravegherea și planificarea bugetară și 
pentru a depista, cât mai repede posibil, eventualele schimbări cu un impact bugetar, se 
propune ca evaluarea generală să aibă loc după un an și, ulterior, o dată la doi ani și să 
includă o analiză a posibilelor implicații bugetare ale operațiunilor viitoare.

Amendamentul 1079
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La trei ani de la începerea funcționării 
ETIAS și ulterior o dată la patru ani, 
Comisia evaluează ETIAS și transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
recomandările necesare. Această evaluare 
include:

La doi ani de la începerea funcționării 
ETIAS și ulterior o dată la trei ani, 
Comisia evaluează ETIAS și transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
recomandările necesare. Această evaluare 
include:

Or. en

Amendamentul 1080
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impactul, eficacitatea și eficiența 
activității ETIAS și a practicilor sale de 
lucru în raport cu obiectivele, mandatul și 
sarcinile sale;

(b) impactul, eficacitatea și eficiența 
activității ETIAS, inclusiv a unității 
centrale a ETIAS și a unităților naționale 
ale ETIAS, și ale practicilor sale de lucru 
în raport cu obiectivele, mandatul și 
sarcinile sale;

Or. en

Amendamentul 1081
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) regulile de prelucrare automată a 
cererilor utilizate în scopul evaluării 
riscurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1082
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Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) regulile de prelucrare automată a 
cererilor utilizate în scopul evaluării 
riscurilor;

(c) regulile de prelucrare automată a 
cererilor utilizate în scopul evaluării 
riscurilor, precum și impactul acestora 
asupra drepturilor fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 1083
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) lista de supraveghere din ETIAS, 
astfel cum este definită la articolul 29, și 
impactul acesteia asupra drepturilor 
fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 1084
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) impactul asupra drepturilor 
fundamentale.

(f) impactul asupra drepturilor 
fundamentale, în special asupra protejării 
datelor cu caracter personal și 
nediscriminării.

Or. en
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Justificare

Consecință a avizului întocmit de FRA.

Amendamentul 1085
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) veniturile generate de UE și 
cheltuielile suportate de organismele UE, 
precum și de statele membre.

Or. en

Amendamentul 1086
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La un an de la începerea funcționării 
ETIAS și ulterior o dată la doi ani, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor prezintă Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei un 
raport de evaluare a impactului, a 
eficacității și a eficienței listei de 
supraveghere din ETIAS în ceea ce 
privește protecția datelor.

Or. fr

Amendamentul 1087
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Respectând dispozițiile dreptului 
național referitoare la publicarea 
informațiilor sensibile, fiecare stat 
membru și Europol întocmesc rapoarte 
anuale privind eficacitatea accesului la 
datele stocate în sistemul central al 
ETIAS în scopul asigurării respectării 
legii, care conțin informații și statistici 
privind:

eliminat

(a) scopul exact al consultării, inclusiv 
tipul infracțiunii de terorism sau al altei 
infracțiuni grave;

(b) motivele întemeiate invocate pentru 
suspiciunea justificată conform căreia 
suspectul, autorul sau victima intră sub 
incidența prezentului regulament;

(c) numărul cererilor de acces la sistemul 
central al ETIAS în scopul asigurării 
respectării legii;

(d) numărul și tipul de cazuri finalizate cu 
identificări reușite;

(e) necesitatea utilizării cazului 
excepțional de urgență și recurgerea la 
acesta, inclusiv cazurile în care urgența 
respectivă nu a fost acceptată în urma 
verificării ex post efectuate de punctul 
central de acces.

Rapoartele anuale ale statelor membre și 
ale Europol se transmit Comisiei până la 
data de 30 iunie a anului următor.

Or. en

Justificare

Accesul în scopul asigurării respectării legii se elimină.

Amendamentul 1088
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) motivele întemeiate invocate 
pentru suspiciunea justificată conform 
căreia suspectul, autorul sau victima intră 
sub incidența prezentului regulament;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1089
Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) numărul cererilor de autorizații de 
călătorie refuzate pe baza unui rezultat 
pozitiv întemeiat pe lista de supraveghere 
din ETIAS prevăzută la articolul 29;

Or. fr

Amendamentul 1090
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele anuale ale statelor membre și 
ale Europol se transmit Comisiei până la 
data de 30 iunie a anului următor.

Rapoartele anuale ale statelor membre și 
ale Europol se transmit Comisiei și 
Parlamentului European până la data de 
30 iunie a anului următor.

Or. en
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