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Amendamentul 52
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția sa în primă lectură 
prezentată în continuare;

1. respinge propunerea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 53
Cornelia Ernst

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția sa în primă lectură 
prezentată în continuare;

1. respinge propunerea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 54
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de eficiență și pentru a 
reduce costurile, astfel cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) 2018/1240, ETIAS ar trebui să 
reutilizeze componentele de hardware și 
software dezvoltate pentru Sistemul de 
intrare/ieșire („EES”) în vederea creării 
registrului partajat de date de identitate. 
Acest registru, utilizat pentru stocarea 

(5) Din motive de eficiență și pentru a 
reduce costurile, astfel cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) 2018/1240, ETIAS ar trebui să 
reutilizeze componentele de hardware și 
software dezvoltate pentru Sistemul de 
intrare/ieșire („EES”) în vederea creării 
registrului partajat de date de identitate. 
Acest registru, utilizat pentru stocarea 
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datelor alfanumerice de identitate atât ale 
solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, 
cât și ale resortisanților țărilor terțe 
înregistrați în EES, ar trebui să fie realizat 
într-un mod care să permită extinderea și 
transformarea sa în viitorul registru comun 
de date de identitate. În același spirit, 
instrumentul care urmează să fie instituit 
pentru a permite ETIAS să își compare 
datele cu cele ale tuturor celorlalte 
sisteme consultate prin intermediul unei 
interogări unice ar trebui elaborat într-un 
mod care să permită transformarea sa în 
viitorul portal european de căutare.

datelor alfanumerice de identitate atât ale 
solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, 
cât și ale resortisanților țărilor terțe 
înregistrați în EES, ar trebui să fie realizat 
într-un mod care să permită extinderea și 
transformarea sa în viitorul registru comun 
de date de identitate.

Or. en

Amendamentul 55
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de eficiență și pentru a 
reduce costurile, astfel cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) 2018/1240, ETIAS ar trebui să 
reutilizeze componentele de hardware și 
software dezvoltate pentru Sistemul de 
intrare/ieșire („EES”) în vederea creării 
registrului partajat de date de identitate. 
Acest registru, utilizat pentru stocarea 
datelor alfanumerice de identitate atât ale 
solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, 
cât și ale resortisanților țărilor terțe 
înregistrați în EES, ar trebui să fie realizat 
într-un mod care să permită extinderea și 
transformarea sa în viitorul registru comun 
de date de identitate. În același spirit, 
instrumentul care urmează să fie instituit 
pentru a permite ETIAS să își compare 
datele cu cele ale tuturor celorlalte 
sisteme consultate prin intermediul unei 
interogări unice ar trebui elaborat într-un 
mod care să permită transformarea sa în 

(5) Din motive de eficiență și pentru a 
reduce costurile, astfel cum se prevede la 
articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) 2018/1240, ETIAS ar trebui să 
reutilizeze componentele de hardware și 
software dezvoltate pentru Sistemul de 
intrare/ieșire („EES”) în vederea creării 
registrului partajat de date de identitate. 
Acest registru, utilizat pentru stocarea 
datelor alfanumerice de identitate atât ale 
solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, 
cât și ale resortisanților țărilor terțe 
înregistrați în EES, ar trebui să fie realizat 
într-un mod care să permită extinderea și 
transformarea sa în viitorul registru comun 
de date de identitate.
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viitorul portal european de căutare.

Or. en

Amendamentul 56
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Portalul european de căutare 
(ESP), instituit prin Regulamentul (UE) 
2019/817 al Parlamentului European și al 
Consiliului, va permite autorităților 
competente să efectueze interogări 
simultan în sistemele subiacente, iar 
rezultatele combinate vor fi afișate pe un 
singur ecran.

Or. en

Amendamentul 57
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura îndeplinirea 
integrală a obiectivelor ETIAS, precum și 
pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor 
Sistemului de informații Schengen („SIS”), 
este necesar să se includă în sfera 
verificărilor automate o nouă categorie de 
semnalări introdusă prin revizuirea recentă 
a SIS, și anume semnalările referitoare la 
persoanele care trebuie să facă obiectul 
controalelor prin interviu.

(7) Pentru a asigura îndeplinirea 
integrală a obiectivelor ETIAS, precum și 
pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor 
Sistemului de informații Schengen („SIS”), 
este necesar să se includă în sfera 
verificărilor automate noi categorii de 
semnalări introduse prin revizuirea recentă 
a SIS, și anume semnalările referitoare la 
persoanele care trebuie să facă obiectul 
controalelor prin interviu și semnalările 
referitoare la migranții ilegali care fac 
obiectul unei decizii de returnare.
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Or. en

Amendamentul 58
Fabienne Keller

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Informațiile cu privire la același 
resortisant al unei țări terțe pot să fi fost 
stocate la intervale diferite de timp și, prin 
urmare, pot avea o natură sau o calitate 
diferită. Este important ca unitatea 
centrală a ETIAS și unitățile naționale 
ale ETIAS să analizeze aceste date 
simultan, și nu separat, atunci când sunt 
solicitate. În mod deosebit, este important 
ca unitățile să țină seama de aceste date 
sau de absența unor astfel de date în cazul 
unei semnalări ECRIS-TCN.

Or. fr

Amendamentul 59
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Condițiile în care unitatea centrală 
a ETIAS și unitățile naționale ale ETIAS 
pot consulta datele stocate în alte sisteme 
de informații ale UE în scopul ETIAS ar 
trebui să fie garantate de norme clare și 
precise referitoare la accesul unității 
centrale a ETIAS și al unităților naționale 
ale ETIAS la datele stocate în alte sisteme 
de informații ale UE, la tipul de interogări 
și la categoriile de date, iar toate acestea ar 
trebui să se limiteze la ceea ce este strict 

(10) Drepturile de acces și condițiile în 
temeiul cărora unitatea centrală a ETIAS 
și unitățile naționale ale ETIAS pot 
consulta datele stocate în alte sisteme de 
informații ale UE în scopul ETIAS ar 
trebui să fie garantate de norme clare și 
precise referitoare la accesul unității 
centrale a ETIAS și al unităților naționale 
ale ETIAS la datele stocate în alte sisteme 
de informații ale UE, la tipul de interogări 
și la categoriile de date, iar toate acestea ar 
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necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor. 
În aceeași ordine de idei, datele stocate în 
dosarul de cerere ETIAS ar trebui să fie 
vizibile numai pentru statele membre care 
utilizează sistemele de informații 
subiacente în conformitate cu modalitățile 
lor de participare. De exemplu, dispozițiile 
prezentului regulament referitoare la 
Sistemul de informații Schengen și la 
Sistemul de informații privind vizele 
reprezintă dispoziții care se întemeiază pe 
toate dispozițiile acquis-ului Schengen, 
pentru care sunt relevante deciziile 
Consiliului35privind aplicarea dispozițiilor 
acquis-ului Schengen referitoare la 
Sistemul de informații Schengen și la 
Sistemul de informații privind vizele.

trebui să se limiteze la ceea ce este strict 
necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor. 
În aceeași ordine de idei, datele stocate în 
dosarul de cerere ETIAS ar trebui să fie 
vizibile numai pentru statele membre care 
utilizează sistemele de informații 
subiacente în conformitate cu modalitățile 
lor de participare. De exemplu, dispozițiile 
prezentului regulament referitoare la 
Sistemul de informații Schengen și la 
Sistemul de informații privind vizele 
reprezintă dispoziții care se întemeiază pe 
toate dispozițiile acquis-ului Schengen, 
pentru care sunt relevante deciziile 
Consiliului35 privind aplicarea dispozițiilor 
acquis-ului Schengen referitoare la 
Sistemul de informații Schengen și la 
Sistemul de informații privind vizele.

_________________ _________________
35 Decizia 2010/365/UE a Consiliului din 
29 iunie 2010 privind aplicarea 
dispozițiilor acquis-ului Schengen 
referitoare la Sistemul de Informații 
Schengen în Republica Bulgaria și în 
România (JO L 166, 1.7.2010, p. 17); 
Decizia (UE) 2017/733 a Consiliului din 
25 aprilie 2017 privind aplicarea 
dispozițiilor acquis-ului Schengen 
referitoare la Sistemul de Informații 
Schengen în Republica Croația (JO L 108, 
26.4.2017, p. 31); Decizia (UE) 2017/1908 
a Consiliului din 12 octombrie 2017 
privind punerea în aplicare a anumitor 
dispoziții ale acquis-ului Schengen 
referitoare la Sistemul de informații privind 
vizele în Republica Bulgaria și în România 
(JO L 269, 19.10.2017, p. 39-43); Decizia 
(UE) 2018/934 a Consiliului din 25 iunie 
2018 privind punerea în aplicare a 
dispozițiilor rămase ale acquis-ului 
Schengen referitoare la Sistemul de 
informații Schengen în Republica Bulgaria 
și în România (JO L 165, 2.7.2018, p. 37).

35 Decizia 2010/365/UE a Consiliului din 
29 iunie 2010 privind aplicarea 
dispozițiilor acquis-ului Schengen 
referitoare la Sistemul de Informații 
Schengen în Republica Bulgaria și în 
România (JO L 166, 1.7.2010, p. 17); 
Decizia (UE) 2017/733 a Consiliului din 
25 aprilie 2017 privind aplicarea 
dispozițiilor acquis-ului Schengen 
referitoare la Sistemul de informații 
Schengen în Republica Croația (JO L 108, 
26.4.2017, p. 31); Decizia (UE) 2017/1908 
a Consiliului din 12 octombrie 2017 
privind punerea în aplicare a anumitor 
dispoziții ale acquis-ului Schengen 
referitoare la Sistemul de informații privind 
vizele în Republica Bulgaria și în România 
(JO L 269, 19.10.2017, p. 39–43); Decizia 
(UE) 2018/934 a Consiliului din 25 iunie 
2018 privind punerea în aplicare a 
dispozițiilor rămase ale acquis-ului 
Schengen referitoare la Sistemul de 
informații Schengen în Republica Bulgaria 
și în România (JO L 165, 2.7.2018, p. 37).

Or. en
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Amendamentul 60
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 73 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, Agenția 
Europeană pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție („eu-LISA”), instituită 
prin Regulamentul (UE) 2018/1726 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
ar trebui să fie responsabilă pentru etapa de 
proiectare și dezvoltare a sistemului de 
informații al ETIAS.

(11) În conformitate cu articolul 73 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, Agenția 
Europeană pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție („eu-LISA”), instituită 
prin Regulamentul (UE) 2018/1726 al 
Parlamentului European și al Consiliului36, 
ar trebui să fie responsabilă pentru etapa de 
proiectare și dezvoltare tehnică a 
sistemului de informații al ETIAS.

_________________ _________________
36 Regulamentul (UE) 2018/1726 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind Agenția 
Uniunii Europene pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-LISA) și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 
295, 21.11.2018, p. 99).

36 Regulamentul (UE) 2018/1726 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind Agenția 
Uniunii Europene pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la 
Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-LISA) și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului, precum și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 
295, 21.11.2018, p. 99).

Or. en

Amendamentul 61
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul
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23. «alte sisteme de informații ale UE» 
înseamnă Sistemul de intrare/ieșire 
(«EES»), Sistemul de informații privind 
vizele («VIS»), Sistemul de informații 
Schengen («SIS») și Sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
ale resortisanților țărilor terțe («ECRIS-
TCN»).

23. «alte sisteme de informații ale UE» 
înseamnă Sistemul de intrare/ieșire 
(«EES»), Sistemul de informații privind 
vizele («VIS») și Sistemul de informații 
Schengen («SIS»);

Or. en

Justificare

Accesul ETIAS la ECRIS-TCN depășește obiectivele celui din urmă, așa cum au fost 
concepute inițial, și astfel nu respectă principiul limitării scopului. În plus, datele privind 
condamnările penale sunt mai sensibile și fac obiectul unor garanții speciale, ridicând 
îndoieli cu privire la respectarea principiului proporționalității dacă sunt prelucrate ulterior 
în scopurile suplimentare ale ETIAS.

Amendamentul 62
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. «alte sisteme de informații ale UE» 
înseamnă Sistemul de intrare/ieșire 
(«EES»), Sistemul de informații privind 
vizele («VIS»), Sistemul de informații 
Schengen («SIS») și Sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
ale resortisanților țărilor terțe («ECRIS-
TCN»).

23. «alte sisteme de informații ale UE» 
înseamnă Sistemul de intrare/ieșire 
(«EES»), Sistemul de informații privind 
vizele («VIS») și Sistemul de informații 
Schengen («SIS»);

Or. en

Amendamentul 63
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
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Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

23. «alte sisteme de informații ale UE» 
înseamnă Sistemul de intrare/ieșire 
(«EES»), Sistemul de informații privind 
vizele («VIS»), Sistemul de informații 
Schengen («SIS») și Sistemul european de 
informații cu privire la cazierele judiciare 
ale resortisanților țărilor terțe («ECRIS-
TCN»).

23. «alte sisteme de informații ale UE» 
înseamnă Sistemul de intrare/ieșire 
(«EES»), Sistemul de informații privind 
vizele («VIS»), Sistemul de informații 
Schengen («SIS»), Eurodac și Sistemul 
european de informații cu privire la 
cazierele judiciare ale resortisanților țărilor 
terțe («ECRIS-TCN»).

Or. en

Amendamentul 64
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Unitatea centrală a ETIAS 
transmite Comisiei și eu-LISA rapoarte 
periodice privind răspunsurile fals 
pozitive generate în cursul prelucrării 
automate menționate la articolul 20 
alineatul (2). Unitatea centrală a ETIAS 
solicită cooperarea și informațiile din 
partea unităților naționale ale ETIAS în 
acest sens.

Or. en

Justificare

Sarcina principală a unității centrale a ETIAS este de a verifica răspunsurile generate în 
cursul prelucrării automate a cererilor ETIAS în raport cu diferite sisteme de informații. 
Unitatea centrală a ETIAS ar trebui să fie în măsură să compileze statistici cu privire la 
răspunsurile fals pozitive generate și, de asemenea, să analizeze aspectele subiacente în 
cooperare cu unitățile naționale ale ETIAS.
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Amendamentul 65
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Articolul 7 alineatul (3b)

Unitatea centrală a ETIAS transmite 
Comisiei și eu-LISA rapoarte periodice 
privind răspunsurile fals pozitive generate 
în cursul prelucrării automate menționate 
la articolul 20 alineatul (2). Unitatea 
centrală a ETIAS solicită cooperarea și 
informațiile din partea unităților 
naționale ale ETIAS în acest sens.

Or. en

Amendamentul 66
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[Interoperabilitatea se bazează pe portalul 
european de căutare («ESP»), instituit prin 
articolul 6 din Regulamentul (UE) 
2018/XXX (interoperabilitate). În cursul 
unei perioade de tranziție, înainte ca ESP 
să fie disponibil, prelucrarea automată se 
bazează pe un instrument elaborat de eu-
LISA în sensul prezentului alineat. Acest 
instrument este utilizat ca bază pentru 
dezvoltarea și implementarea ESP, în 

[Interoperabilitatea se bazează pe portalul 
european de căutare («ESP»), instituit prin 
articolul 6 din Regulamentul 
(UE) 2019/817 al Parlamentului 
European și al Consiliului 
(interoperabilitate).
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conformitate cu articolul 52 din 
regulamentul respectiv].

Or. en

Amendamentul 67
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul efectuării verificărilor 
menționate la articolul 20 alineatul (2) 
litera (c), litera (m) punctul (ii) și litera (o) 
și la articolul 23 alineatul (1), prelucrarea 
automată menționată la articolul 11 
alineatul (1) permite sistemului central al 
ETIAS să efectueze interogări în SIS 
instituit prin Regulamentul (UE) 
2018/1860 (verificări la frontiere) cu 
următoarele date menționate la articolul 17 
alineatul (2) literele (a)-(d) și la articolul 17 
alineatul (2) litera (k):

(4) În scopul efectuării verificărilor 
menționate la articolul 20 alineatul (2) 
litera (c), litera (m) punctul (ii) și litera (o) 
și la articolul 23 alineatul (1), prelucrarea 
automată menționată la articolul 11 
alineatul (1) permite sistemului central al 
ETIAS să efectueze interogări în SIS 
instituit prin Regulamentul (UE) 
2018/1861 (verificări la frontiere) și 
Regulamentul (UE) 2018/1860 (returnări) 
al Parlamentului European și al 
Consiliului cu următoarele date menționate 
la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(d) și 
la articolul 17 alineatul (2) litera (k):

Or. en

Amendamentul 68
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) țara nașterii;

Or. en
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Amendamentul 69
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când sunt identificate răspunsuri 
pozitive, instrumentul menționat la 
articolul 11 pune temporar la dispoziția 
unității centrale a ETIAS rezultatele din 
dosarul de cerere până la încheierea 
prelucrării manuale efectuate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) și al articolului 
23 alineatul (2). În cazul în care datele puse 
la dispoziție corespund cu cele ale 
solicitantului sau în cazul în care există 
îndoieli, în dosarul de cerere se păstrează 
codul unic de identificare a datelor care au 
generat un răspuns pozitiv.

Atunci când sunt identificate răspunsuri 
pozitive, instrumentul menționat la 
articolul 11 pune temporar la dispoziția 
unității centrale a ETIAS, într-un format 
care permite numai citirea, rezultatele din 
dosarul de cerere până la încheierea 
prelucrării manuale efectuate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) și al articolului 
23 alineatul (2). În cazul în care datele puse 
la dispoziție corespund cu cele ale 
solicitantului sau în cazul în care există 
îndoieli, în dosarul de cerere se păstrează 
codul unic de identificare a datelor care au 
generat un răspuns pozitiv.

Or. en

Amendamentul 70
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când sunt identificate răspunsuri 
pozitive, instrumentul menționat la 
articolul 11 pune temporar la dispoziția 
unității centrale a ETIAS rezultatele din 
dosarul de cerere până la încheierea 
prelucrării manuale efectuate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) și al articolului 

Atunci când sunt identificate răspunsuri 
pozitive, instrumentul menționat la 
articolul 11 oferă acces temporar unității 
centrale a ETIAS, într-un format care 
permite numai citirea, la rezultatele din 
dosarul de cerere până la încheierea 
prelucrării manuale efectuate în temeiul 
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23 alineatul (2). În cazul în care datele puse 
la dispoziție corespund cu cele ale 
solicitantului sau în cazul în care există 
îndoieli, în dosarul de cerere se păstrează 
codul unic de identificare a datelor care au 
generat un răspuns pozitiv.

articolului 22 alineatul (2) și al articolului 
23 alineatul (2). În cazul în care datele puse 
la dispoziție corespund cu cele ale 
solicitantului sau în cazul în care există 
îndoieli, în dosarul de cerere se păstrează 
codul unic de identificare a datelor care au 
generat un răspuns pozitiv.

Or. en

Amendamentul 71
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când sunt identificate răspunsuri 
pozitive, instrumentul menționat la 
articolul 11 pune temporar la dispoziția 
unității centrale a ETIAS rezultatele din 
dosarul de cerere până la încheierea 
prelucrării manuale efectuate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) și al articolului 
23 alineatul (2). În cazul în care datele puse 
la dispoziție corespund cu cele ale 
solicitantului sau în cazul în care există 
îndoieli, în dosarul de cerere se păstrează 
codul unic de identificare a datelor care au 
generat un răspuns pozitiv.

Atunci când sunt identificate răspunsuri 
pozitive, ESP oferă unității centrale a 
ETIAS acces temporar și într-un format 
care permite numai citirea la rezultatele 
din dosarul de cerere până la încheierea 
prelucrării manuale efectuate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) și al 
articolului 23 alineatul (2). În cazul în care 
datele puse la dispoziție corespund cu cele 
ale solicitantului sau în cazul în care există 
îndoieli, în dosarul de cerere se păstrează 
codul unic de identificare a datelor care au 
generat un răspuns pozitiv.

Or. en

Amendamentul 72
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se obține un răspuns pozitiv atunci 
când toate datele sau unele dintre datele din 
dosarul de cerere din ETIAS care sunt 
utilizate pentru interogare corespund în 
totalitate sau parțial datelor existente într-o 
fișă, într-o alertă sau într-un dosar din 
celelalte sisteme de informații ale UE 
consultate. Prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, Comisia definește 
corespondența parțială, inclusiv gradul de 
probabilitate.

(9) Se obține un răspuns pozitiv atunci 
când toate datele sau unele dintre datele din 
dosarul de cerere din ETIAS care sunt 
utilizate pentru interogare corespund în 
totalitate sau parțial datelor existente într-o 
fișă, într-o alertă sau într-un dosar din 
celelalte sisteme de informații ale UE 
consultate. Pentru a evita răspunsurile 
fals pozitive, toate autoritățile care 
introduc date trebuie să asigure nivelul 
lor ridicat de calitate și de exactitate. Prin 
intermediul unui act delegat, Comisia 
definește corespondența parțială, inclusiv 
gradul de probabilitate.

Or. en

Amendamentul 73
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se obține un răspuns pozitiv atunci 
când toate datele sau unele dintre datele din 
dosarul de cerere din ETIAS care sunt 
utilizate pentru interogare corespund în 
totalitate sau parțial datelor existente într-o 
fișă, într-o alertă sau într-un dosar din 
celelalte sisteme de informații ale UE 
consultate. Prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, Comisia definește 
corespondența parțială, inclusiv gradul de 
probabilitate.

(9) Se obține un răspuns pozitiv atunci 
când toate datele sau unele dintre datele din 
dosarul de cerere din ETIAS care sunt 
utilizate pentru interogare corespund în 
totalitate sau parțial datelor existente într-o 
fișă, într-o alertă sau într-un dosar din 
celelalte sisteme de informații ale UE 
consultate. Prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, Comisia definește 
corespondența parțială, inclusiv gradul de 
probabilitate pentru a limita numărul de 
răspunsuri fals pozitive și a limita 
numărul de interogări efectuate de ETIAS 
la cel necesar.

Or. en
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Amendamentul 74
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se obține un răspuns pozitiv atunci 
când toate datele sau unele dintre datele din 
dosarul de cerere din ETIAS care sunt 
utilizate pentru interogare corespund în 
totalitate sau parțial datelor existente într-o 
fișă, într-o alertă sau într-un dosar din 
celelalte sisteme de informații ale UE 
consultate. Prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, Comisia definește 
corespondența parțială, inclusiv gradul de 
probabilitate.

(9) Se obține un răspuns pozitiv atunci 
când toate datele sau unele dintre datele din 
dosarul de cerere din ETIAS care sunt 
utilizate pentru interogare corespund în 
totalitate sau parțial datelor existente într-o 
fișă, într-o alertă sau într-un dosar din 
celelalte sisteme de informații ale UE 
consultate. Prin intermediul unui act 
delegat, Comisia definește corespondența 
parțială, inclusiv gradul de probabilitate.

Or. en

Amendamentul 75
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul alineatului (1), Comisia 
definește, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, modalitățile tehnice de 
punere în aplicare a articolului 24 alineatul 
(6) litera (c) punctul (ii) și a articolului 54 
alineatul (1) litera (b) în ceea ce privește 
păstrarea datelor.

(10) În sensul alineatului (1), Comisia 
definește, prin intermediul unui act delegat, 
modalitățile tehnice de punere în aplicare a 
articolului 24 alineatul (6) litera (c) punctul 
(ii) și a articolului 54 alineatul (1) litera (b) 
în ceea ce privește păstrarea datelor, 
respectând totodată pe deplin principiul 
minimizării datelor și perioadele relevante 
de păstrare a acestora.
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Or. en

Amendamentul 76
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul alineatului (1), Comisia 
definește, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, modalitățile tehnice de 
punere în aplicare a articolului 24 alineatul 
(6) litera (c) punctul (ii) și a articolului 54 
alineatul (1) litera (b) în ceea ce privește 
păstrarea datelor.

(10) În sensul alineatului (1), Comisia 
definește, prin intermediul unui act delegat, 
modalitățile tehnice de punere în aplicare a 
articolului 24 alineatul (6) litera (c) punctul 
(ii) și a articolului 54 alineatul (1) litera (b) 
în ceea ce privește păstrarea datelor, 
respectând principiul minimizării datelor 
și termenele existente.

Or. en

Justificare

Accesul direct și temporar al diferitelor autorități la sisteme la care inițial nu au avut acces 
implică riscul de stocare a datelor în două (sau mai multe) sisteme diferite sau de prelungire 
a perioadei de păstrare a datelor convenită inițial de colegiuitori. Aceste două cazuri ar 
încălca principiile generale ale legislației și principiilor UE privind protecția datelor. În 
orice caz, aceasta este o chestiune de fond și, ca atare, ar trebui să fie tratată printr-un act 
delegat.

Amendamentul 77
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul alineatului (1), Comisia 
definește, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, modalitățile tehnice de 
punere în aplicare a articolului 24 alineatul 

(10) În sensul alineatului (1), Comisia 
definește, prin intermediul unui act delegat, 
modalitățile tehnice de punere în aplicare a 
articolului 24 alineatul (6) litera (c) punctul 
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(6) litera (c) punctul (ii) și a articolului 54 
alineatul (1) litera (b) în ceea ce privește 
păstrarea datelor.

(ii) și a articolului 54 alineatul (1) litera (b) 
în ceea ce privește păstrarea datelor.

Or. en

Amendamentul 78
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 25 alineatul (2), al 
articolului 28 alineatul (8) și al articolului 
29 alineatul (9), atunci când datele 
referitoare la răspunsurile pozitive sunt 
înregistrate în dosarul de cerere al ETIAS, 
se indică originea datelor. Aceasta include 
tipul alertei, cu excepția alertelor prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), sursa datelor 
(unul dintre celelalte sisteme de informații 
ale UE sau datele Europol), numărul unic 
de identificare utilizat în sursa datelor care 
a generat răspunsul pozitiv, precum și 
statul membru care a introdus sau a 
furnizat datele care au generat răspunsul 
pozitiv și, dacă sunt disponibile, data și ora 
la care datele au fost introduse în celelalte 
sisteme de informații ale UE sau în datele 
Europol.

În sensul articolului 25 alineatul (2), al 
articolului 28 alineatul (8) și al articolului 
29 alineatul (9), atunci când datele 
referitoare la răspunsurile pozitive sunt 
înregistrate în dosarul de cerere al ETIAS, 
se indică originea datelor. Aceasta include 
tipul alertei, cu excepția alertelor prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), sursa datelor 
(unul dintre celelalte sisteme de informații 
ale UE sau datele Europol), numărul unic 
de identificare utilizat în sursa datelor care 
a generat răspunsul pozitiv, precum și 
statul membru care a introdus sau a 
furnizat datele care au generat răspunsul 
pozitiv și, dacă sunt disponibile, data și ora 
la care datele au fost introduse în celelalte 
sisteme de informații ale UE sau în datele 
Europol. Atunci când un răspuns pozitiv 
conduce la o decizie negativă, fără a 
aduce atingere restricțiilor existente în 
sistemul de informații al UE care a 
generat răspunsul pozitiv, solicitantul este 
informat în legătură cu sistemul care a 
generat răspunsul pozitiv în scopul 
asigurării dreptului solicitantului la o cale 
de atac efectivă.

Or. en
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Amendamentul 79
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 25 alineatul (2), al 
articolului 28 alineatul (8) și al articolului 
29 alineatul (9), atunci când datele 
referitoare la răspunsurile pozitive sunt 
înregistrate în dosarul de cerere al ETIAS, 
se indică originea datelor. Aceasta include 
tipul alertei, cu excepția alertelor prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), sursa datelor 
(unul dintre celelalte sisteme de informații 
ale UE sau datele Europol), numărul unic 
de identificare utilizat în sursa datelor care 
a generat răspunsul pozitiv, precum și 
statul membru care a introdus sau a 
furnizat datele care au generat răspunsul 
pozitiv și, dacă sunt disponibile, data și ora 
la care datele au fost introduse în celelalte 
sisteme de informații ale UE sau în datele 
Europol.

În sensul articolului 25 alineatul (2), al 
articolului 28 alineatul (8) și al articolului 
29 alineatul (9), atunci când datele 
referitoare la răspunsurile pozitive sunt 
înregistrate în dosarul de cerere al ETIAS, 
se indică originea datelor. Aceasta include 
tipul alertei, cu excepția alertelor prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), sursa datelor 
(unul dintre celelalte sisteme de informații 
ale UE sau datele Europol), numărul unic 
de identificare utilizat în sursa datelor care 
a generat răspunsul pozitiv, precum și 
statul membru care a introdus sau a 
furnizat datele care au generat răspunsul 
pozitiv și, dacă sunt disponibile, data și ora 
la care datele au fost introduse în celelalte 
sisteme de informații ale UE sau în datele 
Europol. Atunci când un răspuns pozitiv 
conduce la o decizie negativă, fără a 
aduce atingere restricțiilor existente în 
sistemul de informații al UE care a 
generat răspunsul pozitiv, solicitantul este 
informat în legătură cu sistemul care a 
generat răspunsul pozitiv în scopul 
asigurării dreptului solicitantului la o cale 
de atac efectivă.

Or. en

Justificare

Este esențial ca persoanele ale căror cereri au fost respinse să știe că există o evidență și 
care este sistemul de informații care a generat un răspuns pozitiv care a dus la respingerea 
cererii lor. Aceasta le va permite să își exercite drepturile individuale în temeiul 
Regulamentului privind ETIAS, dar și în temeiul instrumentelor juridice din alte sisteme de 
informații ale UE, astfel cum se precizează în studiul relevant al Serviciului de Cercetare al 
Parlamentului European.
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Amendamentul 80
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 25 alineatul (2), al 
articolului 28 alineatul (8) și al articolului 
29 alineatul (9), atunci când datele 
referitoare la răspunsurile pozitive sunt 
înregistrate în dosarul de cerere al ETIAS, 
se indică originea datelor. Aceasta include 
tipul alertei, cu excepția alertelor prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), sursa datelor 
(unul dintre celelalte sisteme de informații 
ale UE sau datele Europol), numărul unic 
de identificare utilizat în sursa datelor care 
a generat răspunsul pozitiv, precum și 
statul membru care a introdus sau a 
furnizat datele care au generat răspunsul 
pozitiv și, dacă sunt disponibile, data și ora 
la care datele au fost introduse în celelalte 
sisteme de informații ale UE sau în datele 
Europol.

În sensul articolului 25 alineatul (2), al 
articolului 28 alineatul (8) și al articolului 
29 alineatul (9), atunci când datele 
referitoare la răspunsurile pozitive sunt 
înregistrate în dosarul de cerere al ETIAS, 
se indică originea datelor. Aceasta include 
tipul alertei, cu excepția alertelor prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), sursa datelor 
(unul dintre celelalte sisteme de informații 
ale UE sau datele Europol), numărul unic 
de identificare utilizat în sursa datelor care 
a generat răspunsul pozitiv, precum și 
statul membru care a introdus sau a 
furnizat datele care au generat răspunsul 
pozitiv și, dacă sunt disponibile, data și ora 
la care datele au fost introduse în celelalte 
sisteme de informații ale UE sau în datele 
Europol. Atunci când un răspuns pozitiv 
conduce la o decizie negativă, fără a 
aduce atingere restricțiilor existente în 
sistemul de informații al UE care a 
generat răspunsul pozitiv, solicitantul este 
informat în legătură cu sistemul care a 
generat răspunsul pozitiv în scopul 
asigurării dreptului solicitantului la o cale 
de atac efectivă.

Or. en

Amendamentul 81
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 25 alineatul (2), al 
articolului 28 alineatul (8) și al articolului 
29 alineatul (9), atunci când datele 
referitoare la răspunsurile pozitive sunt 
înregistrate în dosarul de cerere al ETIAS, 
se indică originea datelor. Aceasta include 
tipul alertei, cu excepția alertelor prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), sursa datelor 
(unul dintre celelalte sisteme de informații 
ale UE sau datele Europol), numărul unic 
de identificare utilizat în sursa datelor care 
a generat răspunsul pozitiv, precum și 
statul membru care a introdus sau a 
furnizat datele care au generat răspunsul 
pozitiv și, dacă sunt disponibile, data și ora 
la care datele au fost introduse în celelalte 
sisteme de informații ale UE sau în datele 
Europol.

În sensul articolului 25 alineatul (2), al 
articolului 28 alineatul (8) și al articolului 
29 alineatul (9), atunci când datele 
referitoare la răspunsurile pozitive sunt 
înregistrate în dosarul de cerere al ETIAS, 
se indică originea datelor. Aceasta include 
tipul alertei, cu excepția alertelor prevăzute 
la articolul 23 alineatul (1), sursa datelor 
(unul dintre celelalte sisteme de informații 
ale UE sau datele Europol), numărul unic 
de identificare utilizat în sursa datelor care 
a generat răspunsul pozitiv, precum și 
statul membru care a introdus sau a 
furnizat datele care au generat răspunsul 
pozitiv și, dacă sunt disponibile, data și ora 
la care datele au fost introduse în celelalte 
sisteme de informații ale UE sau în datele 
Europol. Atunci când un răspuns pozitiv 
conduce la o decizie negativă, solicitantul 
este informat cu privire la sistemul care a 
generat răspunsul pozitiv în scopul 
asigurării dreptului solicitantului la o cale 
de atac efectivă.

Or. en

Amendamentul 82
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolelor 6, 14 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226, un proces 
automat, care utilizează infrastructura de 
comunicații securizată prevăzută la 
articolul 6 alineatul (2) litera (d) din 
prezentul regulament, efectuează interogări 
în sistemul central al ETIAS și importă din 
acest sistem informațiile menționate la 

În sensul articolelor 6, 14, 17 și 18 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226, un proces 
automat, care utilizează infrastructura de 
comunicații securizată prevăzută la 
articolul 6 alineatul (2) litera (d) din 
prezentul regulament, efectuează interogări 
în sistemul central al ETIAS și importă din 
acest sistem informațiile menționate la 
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articolul 47 alineatul (2) din prezentul 
regulament, precum și numărul cererii și 
sfârșitul perioadei de valabilitate a unei 
autorizații de călătorie ETIAS și 
actualizează în consecință fișa de 
intrare/ieșire în EES.

articolul 47 alineatul (2) din prezentul 
regulament, precum și numărul cererii și 
sfârșitul perioadei de valabilitate a unei 
autorizații de călătorie ETIAS și 
actualizează în consecință fișa de 
intrare/ieșire sau fișa de refuz al intrării în 
EES.

Or. en

Amendamentul 83
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolelor 6, 14 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226, un proces 
automat, care utilizează infrastructura de 
comunicații securizată prevăzută la 
articolul 6 alineatul (2) litera (d) din 
prezentul regulament, efectuează interogări 
în sistemul central al ETIAS și importă din 
acest sistem informațiile menționate la 
articolul 47 alineatul (2) din prezentul 
regulament, precum și numărul cererii și 
sfârșitul perioadei de valabilitate a unei 
autorizații de călătorie ETIAS și 
actualizează în consecință fișa de 
intrare/ieșire în EES.

În sensul articolelor 6, 14 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226, un proces 
automat, care utilizează infrastructura de 
comunicații securizată prevăzută la 
articolul 6 alineatul (2) litera (d) din 
prezentul regulament, efectuează interogări 
în sistemul central al ETIAS și importă din 
acest sistem informațiile menționate la 
articolul 47 alineatul (2) literele (a)-(c) din 
prezentul regulament, precum și numărul 
cererii și sfârșitul perioadei de valabilitate 
a unei autorizații de călătorie ETIAS și 
actualizează în consecință fișa de 
intrare/ieșire în EES.

Or. en

Justificare

Aceasta dispoziție vizează respectarea limitării scopului în ceea ce privește stocarea datelor 
și evitarea înregistrării în EES a datelor suplimentare care nu sunt necesare pentru scopul 
său.

Amendamentul 84
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolelor 6, 14 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226, un proces 
automat, care utilizează infrastructura de 
comunicații securizată prevăzută la 
articolul 6 alineatul (2) litera (d) din 
prezentul regulament, efectuează interogări 
în sistemul central al ETIAS și importă din 
acest sistem informațiile menționate la 
articolul 47 alineatul (2) din prezentul 
regulament, precum și numărul cererii și 
sfârșitul perioadei de valabilitate a unei 
autorizații de călătorie ETIAS și 
actualizează în consecință fișa de 
intrare/ieșire în EES.

În sensul articolelor 6, 14 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226, un proces 
automat, care utilizează infrastructura de 
comunicații securizată prevăzută la 
articolul 6 alineatul (2) litera (d) din 
prezentul regulament, efectuează interogări 
în sistemul central al ETIAS și importă din 
acest sistem informațiile menționate la 
articolul 47 alineatul (2) literele (a)-(c) din 
prezentul regulament, precum și numărul 
cererii și sfârșitul perioadei de valabilitate 
a unei autorizații de călătorie ETIAS și 
actualizează în consecință fișa de 
intrare/ieșire în EES.

Or. en

Amendamentul 85
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), Uniunea 
Europeană și Interpol urmează să convină 
asupra unui acord de cooperare. Acest 
acord de cooperare prevede modalitățile de 
efectuare a schimbului de informații și 
garanții pentru protecția datelor cu caracter 
personal.

(2) În sensul alineatului (1), Uniunea 
Europeană și Interpol urmează să convină 
asupra unui acord de cooperare. Acest 
acord de cooperare prevede modalitățile de 
efectuare a schimbului de informații și 
garanții pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Prezentul acord de cooperare 
garantează, printre altele și în orice caz, 
că vor fi ținute toate evidențele relevante, 
că nicio informație nu este dezvăluită 
proprietarului datelor semnalării Interpol 
și că, în orice caz, nu vor avea loc 
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transferuri ulterioare de date.

Or. en

Amendamentul 86
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), Uniunea 
Europeană și Interpol urmează să convină 
asupra unui acord de cooperare. Acest 
acord de cooperare prevede modalitățile de 
efectuare a schimbului de informații și 
garanții pentru protecția datelor cu caracter 
personal.

(2) În sensul alineatului (1), Uniunea 
Europeană și Interpol urmează să convină 
asupra unui acord de cooperare. Acest 
acord de cooperare prevede modalitățile de 
efectuare a schimbului de informații și 
garanții pentru protecția vieții private și a 
datelor cu caracter personal. Acordul de 
cooperare garantează că vor fi ținute toate 
evidențele relevante, că nicio informație 
nu este dezvăluită țării care a declanșat 
semnalarea INTERPOL și că nu vor avea 
loc transferuri ulterioare de date cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 87
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), Uniunea 
Europeană și Interpol urmează să 
convină asupra unui acord de cooperare. 
Acest acord de cooperare prevede 
modalitățile de efectuare a schimbului de 

(2) Dacă nu este asigurată punerea în 
aplicare a alineatului (1), ETIAS nu 
efectuează interogări în bazele de date ale 
Interpol.
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informații și garanții pentru protecția 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 88
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), Uniunea 
Europeană și Interpol urmează să convină 
asupra unui acord de cooperare. Acest 
acord de cooperare prevede modalitățile de 
efectuare a schimbului de informații și 
garanții pentru protecția datelor cu caracter 
personal.

2. În sensul alineatului (1), Uniunea 
Europeană și Interpol urmează să convină 
asupra unui acord de cooperare. Acest 
acord de cooperare prevede modalitățile de 
efectuare a schimbului de informații și 
garanții pentru protecția datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu articolul 218 
din TFUE.

Or. en

Amendamentul 89
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 20 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) dacă solicitantul corespunde unei 
persoane ale cărei date sunt înregistrate în 
ECRIS-TCN pentru infracțiuni de terorism 
și alte infracțiuni grave;

(n) dacă solicitantul corespunde unei 
persoane ale cărei date sunt înregistrate în 
ECRIS-TCN pentru infracțiuni de terorism 
din ultimii 20 ani sau alte infracțiuni 
grave, menționate în anexa la prezentul 
regulament în ultimii zece ani, în cazul în 
care aceste infracțiuni sunt pasibile, în 
temeiul legislației naționale, de o 
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pedeapsă cu închisoarea sau de o măsură 
de siguranță privativă de libertate pentru 
o perioadă maximă de cel puțin trei ani;

Or. en

Amendamentul 90
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 20 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) dacă solicitantul corespunde unei 
persoane ale cărei date sunt înregistrate în 
ECRIS-TCN pentru infracțiuni de 
terorism și alte infracțiuni grave;

(n) dacă solicitantul corespunde unei 
persoane ale cărei date sunt înregistrate în 
ECRIS-TCN, care a fost condamnată 
pentru o infracțiune menționată în anexa 
la prezentul regulament, dacă 
infracțiunea respectivă este pasibilă, în 
temeiul legislației naționale, de o 
pedeapsă cu închisoarea sau de o măsură 
de siguranță privativă de libertate pentru 
o perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
ultimii zece ani și, în cazul infracțiunilor 
de terorism, în ultimii 20 ani.

Or. en

Justificare

Conform logicii anexei, care prevede limitarea temporală a relevanței datelor referitoare la 
condamnări, și întrucât statele membre nu dispun de un sistem armonizat privind perioadele 
de păstrare a datelor din cazierele juridice naționale, este esențial să se prevadă limitarea 
temporală a răspunsurilor pozitive care pot fi generate, nu numai limitarea tipului/gravității 
infracțiunii.

Amendamentul 91
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
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Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 20 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) dacă solicitantul corespunde unei 
persoane ale cărei date sunt înregistrate în 
ECRIS-TCN pentru infracțiuni de 
terorism și alte infracțiuni grave;

(n) dacă solicitantul corespunde unei 
persoane ale cărei date sunt înregistrate în 
ECRIS-TCN, care a fost condamnată 
pentru o infracțiune menționată în anexa 
la prezentul regulament, dacă 
infracțiunea respectivă este pasibilă, în 
temeiul legislației naționale, de o 
pedeapsă cu închisoarea sau de o măsură 
de siguranță privativă de libertate pentru 
o perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
ultimii zece ani și, în cazul infracțiunilor 
de terorism, în ultimii 20 ani.

Or. en

Amendamentul 92
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la articolul 20 alineatul (2), se 
adaugă următoarea literă:
„(na) dacă solicitantul este subiectul unei 
semnalări privind returnarea introdusă în 
SIS”

Or. en

Amendamentul 93
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La articolul 20 alineatul (2), 
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primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
Sistemul central al ETIAS lansează o 
interogare utilizând ESP pentru a 
compara datele relevante menționate la 
articolul 17 alineatul (2) literele (a), (aa), 
(b), (c), (d), (f), (g), (j), (k) și (m) și la 
articolul 17 alineatul (8) cu datele 
prezente într-o fișă, într-un dosar sau 
într-o semnalare înregistrată într-un 
dosar de cerere stocat în sistemul central 
al ETIAS, în SIS, în EES, în VIS, în 
Eurodac, în ECRIS-TCN, în datele 
Europol și în bazele de date SLTD și 
TDAWN ale Interpol.

Or. en

Amendamentul 94
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (1) se adaugă 
următoarea literă:
„(ca) o semnalare privind migranții ilegali 
care fac obiectul unei decizii de 
returnare”

Or. en

Amendamentul 95
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 23 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care comparația 
menționată la alineatul (1) indică unul sau 
mai multe răspunsuri pozitive, sistemul 
central al ETIAS transmite o notificare 
automată unității centrale a ETIAS. La 
primirea notificării, unitatea centrală a 
ETIAS are acces la dosarul de cerere și la 
orice dosare de cerere conexe pentru a 
verifica dacă datele cu caracter personal ale 
solicitantului corespund datelor cu caracter 
personal incluse în alerta care a generat 
acel răspuns pozitiv, iar, dacă se confirmă 
că datele corespund, sistemul central al 
ETIAS transmite o notificare automată 
către biroul SIRENE din statul membru 
care a introdus alerta. Biroul SIRENE în 
cauză verifică în continuare dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal 
conținute în alerta care a generat răspunsul 
pozitiv și ia măsurile care se impun.;

(2) În cazul în care comparația 
menționată la alineatul (1) indică unul sau 
mai multe răspunsuri pozitive, sistemul 
central al ETIAS transmite o notificare 
automată unității centrale a ETIAS. La 
primirea notificării, unitatea centrală a 
ETIAS are acces temporar la dosarul de 
cerere și la orice dosare de cerere conexe 
pentru a verifica dacă datele cu caracter 
personal ale solicitantului corespund 
datelor cu caracter personal incluse în 
semnalarea care a generat acel răspuns 
pozitiv, iar, dacă se confirmă că datele 
corespund, sistemul central al ETIAS 
transmite o notificare automată către biroul 
SIRENE din statul membru care a introdus 
semnalarea. Biroul SIRENE în 
cauză verifică în continuare dacă datele cu 
caracter personal ale solicitantului 
corespund datelor cu caracter personal 
conținute în alerta care a generat răspunsul 
pozitiv și ia măsurile care se impun.;

Or. en

Amendamentul 96
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 25a – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Articolul 4 din Regulamentul (UE) 
2018/1860 (returnări)

Or. en

Amendamentul 97
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 25a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitățile naționale ale ETIAS au, 
de asemenea, acces la registrele naționale 
ale cazierelor judiciare pentru a obține 
informații privind resortisanții unei țări 
terțe și apatrizii condamnați pentru o 
infracțiune de terorism sau pentru o altă 
infracțiune gravă, în scopurile menționate 
la alineatul (1).

(2) În măsura în care un răspuns 
pozitiv rezultă dintr-o verificare în temeiul 
articolului 20 alineatul (2) litera (n), 
personalul autorizat în mod 
corespunzător din unitățile naționale ale 
ETIAS are, de asemenea, acces, în 
conformitate cu dreptul intern, la 
registrele naționale de caziere judiciare ale 
statului lor membru respectiv pentru a 
obține informații privind resortisanții 
țărilor terțe și apatrizii condamnați pentru 
o infracțiune de terorism sau pentru orice 
altă infracțiune enumerată în anexa la 
prezentul regulament în scopurile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 98
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 25a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitățile naționale ale ETIAS au, 
de asemenea, acces la registrele naționale 
ale cazierelor judiciare pentru a obține 
informații privind resortisanții unei țări 
terțe și apatrizii condamnați pentru o 
infracțiune de terorism sau pentru o altă 
infracțiune gravă, în scopurile menționate 
la alineatul (1).

(2) Unitățile naționale ale ETIAS au, 
de asemenea, acces la registrele naționale 
ale cazierelor judiciare pentru a obține 
informații privind resortisanții unei țări 
terțe și apatrizii condamnați pentru o 
infracțiune de terorism sau pentru orice 
altă infracțiune gravă enumerată în anexa 
la Regulamentul (UE) 2018/1240, în 
scopurile menționate la alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 99
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 25a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitățile naționale ale ETIAS au, 
de asemenea, acces la registrele naționale 
ale cazierelor judiciare pentru a obține 
informații privind resortisanții unei țări 
terțe și apatrizii condamnați pentru o 
infracțiune de terorism sau pentru o altă 
infracțiune gravă, în scopurile menționate 
la alineatul (1).

(2) Unitățile naționale ale ETIAS au, 
de asemenea, acces, în conformitate cu 
dreptul intern, la registrele naționale ale 
cazierelor judiciare pentru a obține 
informații privind resortisanții unei țări 
terțe și apatrizii condamnați pentru o 
infracțiune de terorism sau pentru orice 
altă infracțiune gravă, în scopurile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 100
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La articolul 26 se introduce 
următorul alineat:
3a. În cazul răspunsurilor pozitive privind 
returnarea în SIS, unitatea națională a 
ETIAS din statul membru care 
prelucrează cererea:
(a) informează imediat statul membru 
emitent printr-un schimb de informații 
suplimentare, dacă decizia de returnare 
este însoțită de o interdicție de intrare. 
Statul membru emitent șterge imediat 
semnalarea privind returnarea și 
introduce o semnalare privind refuzul 
intrării și al șederii în temeiul 
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articolului 24 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2018/1861;
(b) informează imediat statul membru 
emitent printr-un schimb de informații 
suplimentare, pentru ca statul membru 
emitent să șteargă fără întârziere 
semnalarea privind returnarea, dacă 
decizia de returnare nu este însoțită de o 
interdicție de intrare.

Or. en

Amendamentul 101
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 38 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La articolul 38 alineatul (2), litera 
(c) se înlocuiește cu următorul text:
(c) o declarație privind motivele de refuz 
al autorizației de călătorie care indică 
motivele aplicabile dintre cele enumerate 
la articolul 37 alineatele (1) și (2), 
inclusiv informații cu privire la sistemul 
de informații care a generat un răspuns 
pozitiv care a dus la respingerea cererii, 
permițându-i solicitantului să introducă o 
cale de atac. Aceasta nu aduce atingere 
limitărilor privind exercitarea dreptului la 
informare prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 767/2008, în Regulamentul (UE) 
2017/2226, în Regulamentul (UE) 
2018/1861 și în Regulamentul (UE) 
2019/816;

Or. en

Justificare

În lumina dreptului la o cale de atac eficientă consacrat la articolul 47 din Carta UE și la 
articolul 13 din CEDO, solicitantul ar trebui să primească informații clare privind 
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motivul/motivele refuzului pentru a-și exercita în mod efectiv calea de atac și a contesta 
motivele refuzului. Este, așadar, esențial ca persoanele ale căror cereri au fost respinse să 
știe că există o evidență și care este sistemul de informații care a generat un răspuns pozitiv 
care a dus la respingerea cererii lor. Aceasta le va permite să își exercite drepturile 
individuale în temeiul Regulamentului privind ETIAS, dar și în temeiul instrumentelor 
juridice din alte sisteme de informații ale UE.

Amendamentul 102
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Articolul 45a
Centrul de asistență pentru transportatori
1.Un centru de asistență pentru 
transportatori se înființează în cadrul 
unității centrale a ETIAS pentru a sprijini 
transportatorii în punerea în aplicare a 
articolul 45 din prezentul regulament, a 
articolul 13 din Regulamentul (UE) 
2017/2226 [EES] și a articolul 45b din 
propunerea COM (2018) 302 [VIS].
2.Centrul de asistență pentru 
transportatori este responsabil pentru:
(a) înființarea și menținerea, în 
consultare cu statele membre, a unui 
registru central al transportatorilor de 
pasageri în scopuri comerciale la 
frontierele externe;
(b) acordarea de sprijin operațional și 
tehnic transportatorilor în legătură cu 
interogările care trebuie să fie efectuate 
pentru pasageri în conformitate cu 
articolul 45 din prezentul regulament, cu 
articolul 13 din Regulamentul (UE) 
2017/2226 [EES] și cu articolul 45b din 
propunerea COM (2018) 302 [VIS].
3.Personalul autorizat în mod 
corespunzător al Centrului de asistență 
pentru transportatori are acces la fișierele 
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stocate în CIR, în sistemul central al 
ETIAS, în sistemul central al EES și în 
sistemul central al VIS în scopul 
verificării statutului pasagerilor pentru a 
furniza sprijinul operațional menționat la 
alineatul (2) litera (b).
Comisia stabilește, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, normele privind 
înregistrarea transportatorilor menționați 
la alineatul (2) litera (a) și 
accesul personalului Centrului de 
asistență pentru transportatori menționat 
la alineatul (3) la ETIAS, EES și VIS.

Or. en

Amendamentul 103
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 69 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) La articolul 69 alineatul (1), se 
adaugă o nouă literă (ca):
(ca) datele utilizate prin intermediul 
interoperabilității cu alte sisteme de 
informații pentru prelucrarea cererilor, 
mai ales în cazurile de prelucrare 
manuală;

Or. en

Amendamentul 104
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 b (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 69 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Articolul 69 alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:
4. Aceste evidențe pot fi utilizate numai 
pentru a monitoriza admisibilitatea 
prelucrării datelor, pentru a asigura 
securitatea și integritatea datelor și pentru 
a asigura dreptul solicitantului la o cale 
de atac efectivă. Evidențele respective 
sunt protejate, prin măsuri 
corespunzătoare, împotriva accesului 
neautorizat. Acestea sunt șterse la un an 
de la expirarea perioadei de păstrare 
menționate la articolul 54, dacă nu sunt 
necesare pentru proceduri de 
monitorizare deja inițiate.

Or. en

Amendamentul 105
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 c (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 69 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) La articolul 69 se adaugă un nou 
alineat:
(4a) În sensul alineatului (4), Comisia, 
prin intermediul unui act delegat, 
definește modalitățile tehnice de punere în 
aplicare a acestuia.

Or. en

Amendamentul 106
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 – litera c
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Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 88 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Interoperabilitatea, menționată la 
articolul 11, cu sistemul ECRIS-TCN 
începe odată cu începerea funcționării 
[CIR], programată să aibă loc în 2022. 
ETIAS începe să funcționeze indiferent 
dacă este instituită sau nu 
interoperabilitatea cu sistemul ECRIS-
TCN.

(6) Interoperabilitatea, menționată la 
articolul 11, cu sistemul ECRIS-TCN 
începe odată cu începerea funcționării 
[CIR], programată să aibă loc în 2022.

Or. en

Amendamentul 107
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 – litera c
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 88 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) ETIAS începe să funcționeze 
indiferent dacă a fost încheiat sau nu un 
acord de cooperare între Uniunea 
Europeană și Interpol, astfel cum este 
menționat la articolul 12 alineatul (2), și 
indiferent dacă este posibilă sau nu 
interogarea bazelor de date ale Interpol.

(7) ETIAS începe să funcționeze, 
indiferent dacă este posibilă sau nu 
interogarea bazelor de date ale Interpol.

Or. en

Amendamentul 108
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 – litera c
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 88 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) ETIAS începe să funcționeze 
indiferent dacă a fost încheiat sau nu un 
acord de cooperare între Uniunea 
Europeană și Interpol, astfel cum este 
menționat la articolul 12 alineatul (2), și 
indiferent dacă este posibilă sau nu 
interogarea bazelor de date ale Interpol.

(7) ETIAS nu efectuează interogări în 
bazele de date ale Interpol înainte de 
intrarea în vigoare a unui acord de 
cooperare între Uniunea Europeană și 
Interpol, astfel cum este menționat la 
articolul 12 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 109
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Articolul 89 se modifică după cum 
urmează:
(a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 6 alineatul (4), 
articolul 11 alineatele (9) și (10), articolul 
17 alineatele (3), (5) și (6), articolul 18 
alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), 
articolul 31, articolul 33 alineatul (2), 
articolul 36 alineatul (4), articolul 39 
alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), 
articolul 69 alineatul (4a), articolul 83 
alineatele (1) și (3) și articolul 85 
alineatul (3) este conferită Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la 9 octombrie 
2018. Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune prelungirii respective cu cel puțin 
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trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.”;

Or. en

Amendamentul 110
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 b (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 89 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) (b) alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (4), articolul 11 
alineatele (9) și (10), articolul 17 
alineatele (3), (5) și (6), articolul 18 
alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), 
articolul 31, articolul 33 alineatul (2), 
articolul 36 alineatul (4), articolul 39 
alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), 
articolul 83 alineatele (1) și (3) și articolul 
85 alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în respectiva 
decizie. 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 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.

Or. en

Amendamentul 111
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 c (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 89 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) (c) alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (4), articolului 11 
alineatele (9) și (10), al articolului 17 
alineatul (3), (5) sau (6), al articolului 18 
alineatul (4), al articolului 27 alineatul 
(3), al articolului 31, al articolului 33 
alineatul (2), al articolului 36 alineatul 
(4), al articolului 39 alineatul (2), al 
articolului 54 alineatul (2), al articolului 
83 alineatul (1) sau (3) ori al articolului 
85 alineatul (3) intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 112
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 d (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 92 – alineatul 5 – litera -a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13d) 13a. La articolul 92 alineatul (5), 
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se introduce următoarea literă:
(-a) efectuarea de interogări în ECRIS-
TCN prin ETIAS;

Or. en

Amendamentul 113
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la VIS pentru consultarea datelor 
este rezervat în mod exclusiv personalului 
autorizat în mod corespunzător din cadrul 
autorităților fiecărui stat membru, inclusiv 
membrilor autorizați în mod 
corespunzător ai personalului unităților 
naționale ale ETIAS, care sunt desemnați 
în temeiul articolului 8 din Regulamentul 
(UE) 2018/1240 al Parlamentului 
European și al Consiliului*, care au 
competențele necesare în scopurile 
prevăzute la articolele 15-22, precum și 
personalului autorizat în mod 
corespunzător din cadrul autorităților 
naționale ale fiecărui stat membru și al 
organismelor UE care au competențele 
necesare în scopurile prevăzute la 
[articolul 20 și articolul 21 din 
Regulamentul 2018/xx privind 
interoperabilitatea], în măsura în care 
aceste date sunt necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor lor stabilite în 
funcție de respectivele obiective și în mod 
proporțional cu obiectivele urmărite.”

Accesul la VIS pentru consultarea datelor 
este rezervat în mod exclusiv personalului 
autorizat în mod corespunzător din cadrul 
autorităților naționale ale fiecărui stat 
membru și al organismelor UE care au 
competențe în ceea ce privește scopurile 
prevăzute la articolele 6a și 6b, articolele 
15-22 și articolul 22g, precum și scopurile 
prevăzute la articolele 20 și 21 din 
Regulamentul (UE) 2019/817 privind 
interoperabilitatea.

Or. en

Amendamentul 114
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Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolele 18b, 18c și 18d

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 115
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 18b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. De la începerea funcționării ETIAS, 
astfel cum este prevăzută la articolul 88 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, «CS-VIS» este conectat la 
instrumentul menționat la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240 pentru a 
permite prelucrarea automată menționată la 
articolul respectiv.

1. De la începerea funcționării ETIAS, 
astfel cum este prevăzută la articolul 88 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, «CS-VIS» este conectat la ESP 
pentru a permite prelucrarea automată 
menționată la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2019/817.

Or. en

Amendamentul 116
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 18b – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prelucrarea automată menționată la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 permite efectuarea verificărilor 
prevăzute la articolul 20 din regulamentul 
respectiv și a verificărilor ulterioare 
prevăzute la articolele 22 și 26 din 
regulamentul respectiv.   În scopul 
efectuării verificărilor menționate la 
articolul 20 alineatul (2) litera (i) din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, sistemul 
central al ETIAS utilizează instrumentul 
menționat la articolul 11 din 
regulamentul respectiv pentru a compara 
datele din ETIAS cu datele din VIS, în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv, utilizând 
tabelul de corespondență din anexa II.

2. Prelucrarea automată menționată la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 permite efectuarea verificărilor 
prevăzute la articolul 20 din regulamentul 
respectiv și a verificărilor ulterioare 
prevăzute la articolele 22 și 26 din 
regulamentul respectiv.

În scopul efectuării verificărilor menționate 
la articolul 20 alineatul (2) litera (i) din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, sistemul 
central al ETIAS utilizează ESP pentru a 
compara datele din ETIAS cu datele din 
VIS, în conformitate cu articolul 11 
alineatul (8) din regulamentul respectiv, 
utilizând tabelul de corespondență din 
anexa II.

Or. en

Amendamentul 117
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 18c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante din VIS și de a efectua căutări în 
aceste date în conformitate cu articolul 11 
alineatul (8) din regulamentul respectiv.

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante din VIS și de a efectua căutări în 
aceste date, într-un format care permite 
numai citirea, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (8) din regulamentul respectiv.

Or. en
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Amendamentul 118
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 18c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante din VIS și de a efectua căutări în 
aceste date în conformitate cu articolul 11 
alineatul (8) din regulamentul respectiv.

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, într-un format care permite 
numai citirea, dreptul de a accesa date 
relevante din VIS și de a efectua căutări în 
aceste date în conformitate cu articolul 11 
alineatul (8) din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 119
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 18c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante din VIS și de a efectua căutări în 

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, într-un format care permite 
numai citirea, dreptul de a accesa date 
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aceste date în conformitate cu articolul 11 
alineatul (8) din regulamentul respectiv.

relevante din VIS și de a efectua căutări în 
aceste date în conformitate cu articolul 11 
alineatul (8) din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 120
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 18d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Unitățile naționale ale ETIAS, 
desemnate în temeiul articolului 8 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) 2018/1240, au 
acces la VIS și pot consulta acest sistem, 
într-un format care permite numai citirea, 
în scopul examinării cererilor de autorizații 
de călătorie în temeiul articolului 8 
alineatul (2) din regulamentul respectiv. 
Unitățile naționale ale ETIAS pot consulta 
datele menționate la articolele 9-14 din 
prezentul regulament.

2. Unitățile naționale ale ETIAS, 
desemnate în temeiul articolului 8 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) 2018/1240, au 
acces temporar la VIS, într-un format care 
permite numai citirea, în scopul examinării 
cererilor de autorizații de călătorie în 
temeiul articolului 8 alineatul (2) din 
regulamentul respectiv. Unitățile naționale 
ale ETIAS pot consulta datele menționate 
la articolele 9-14 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 121
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Articolul 34a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se introduce următorul articol: eliminat
„Articolul 34a Ținerea evidențelor
În vederea consultărilor menționate la 
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articolul 18b din prezentul regulament, se 
ține evidența tuturor operațiunilor de 
prelucrare a datelor efectuate în cadrul 
VIS și al ETIAS în conformitate cu 
articolul 34 din prezentul regulament și 
cu articolul 69 din Regulamentul (UE) 
2018/1240.”

Or. en

Amendamentul 122
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 767/2008 [VIS]
Articolul 45ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 45ba (nou)
Centrul de asistență pentru transportatori
1.Un centru de asistență pentru 
transportatori se înființează în cadrul 
unității centrale a ETIAS pentru a sprijini 
transportatorii în punerea în aplicare a 
articolului 45 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 [ETIAS], a articolului 13 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226 [EES] și a 
articolului 45b din propunerea COM 
(2018) 302 [VIS].
2.Centrul de asistență pentru 
transportatori este responsabil pentru:
(a) înființarea și menținerea, în 
consultare cu statele membre, a unui 
registru central al transportatorilor de 
pasageri în scopuri comerciale la 
frontierele externe.
(b) acordarea de sprijin operațional și 
tehnic transportatorilor în legătură cu 
interogările care trebuie să fie efectuate 
pentru pasageri în conformitate cu 
articolul 45 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 [ETIAS], cu articolul 13 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226 [EES] și 
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cu articolul 45b din propunerea COM 
(2018) 302 [VIS].
3.Personalul autorizat în mod 
corespunzător al Centrului de asistență 
pentru transportatori are acces la fișierele 
stocate în CIR, în sistemul central al 
ETIAS, în sistemul central al EES și în 
sistemul central al VIS în scopul 
verificării statutului pasagerilor pentru a 
furniza sprijinul operațional menționat la 
alineatul (2) litera (b).
4. Comisia stabilește, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, normele 
privind înregistrarea transportatorilor 
menționați la alineatul (2) litera (a) și 
accesul la ETIAS, EES și VIS pentru 
personalul Centrului de asistență pentru 
transportatori menționat la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 123
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 767/2008
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anexa este numerotată „Anexa I” 
și se adaugă următoarea anexă:

eliminat

„Anexa II
Tabelul de corespondență menționat la 
articolul 18b
Datele menționate la articolul 17 alineatul 
(2) din Regulamentul nr. 2018/1240 
transmise de sistemul central al ETIAS”

Or. en

Amendamentul 124
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Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 8a – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se creează o fișă de 
intrare/ieșire a unui resortisant al unei țări 
terțe exonerat de obligația de a deține viză, 
procesul automat permite sistemului 
central al EES următoarele:

Atunci când se creează o fișă de 
intrare/ieșire sau o fișă de refuz al intrării 
unui resortisant al unei țări terțe exonerat 
de obligația de a deține viză, procesul 
automat permite sistemului central al EES 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 125
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 8a – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să actualizeze fișa de refuz al 
intrării în EES, în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (1) litera (b) din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 126
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(3a) Articolul 13a
Centrul de asistență pentru transportatori
1.Un centru de asistență pentru 
transportatori se înființează în cadrul 
unității centrale a ETIAS pentru a sprijini 
transportatorii în punerea în aplicare a 
articolului 45 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 [ETIAS], a articolului 13 din 
prezentul regulament și a articolului 45b 
din propunerea COM (2018) 302 [VIS].
2.Centrul de asistență pentru 
transportatori este responsabil pentru:
(a) înființarea și menținerea, în 
consultare cu statele membre, a unui 
registru central al transportatorilor de 
pasageri în scopuri comerciale la 
frontierele externe.
(b) acordarea de sprijin operațional și 
tehnic transportatorilor în legătură cu 
interogările care trebuie să fie efectuate 
pentru pasageri în conformitate cu 
articolul 45 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 [ETIAS], cu articolul 13 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226 [EES] și 
cu articolul 45b din propunerea COM 
(2018) 302 [VIS].
3.Personalul autorizat în mod 
corespunzător al Centrului de asistență 
pentru transportatori are acces la fișierele 
stocate în CIR, în sistemul central al 
ETIAS, în sistemul central al EES și în 
sistemul central al VIS în scopul 
verificării statutului pasagerilor pentru a 
furniza sprijinul operațional menționat la 
alineatul (2) litera (b).
Comisia stabilește, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, normele privind 
înregistrarea transportatorilor menționați 
la alineatul (2) litera (a) și accesul la 
ETIAS, EES și VIS pentru personalul 
Centrului de asistență pentru 
transportatori menționat la alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 127
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 25a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date din 
EES și de a efectua căutări în aceste date 
în conformitate cu articolul 11 alineatul 
(8) din regulamentul respectiv.

eliminat

(Acest amendament, care elimină accesul 
temporar direct al unităților centrale sau 
naționale la sistemele pentru care accesul 
nu era prevăzut inițial, se aplică tuturor 
părților relevante ale propunerii.)

Or. en

Justificare

Drepturile de acces la sistemele UE sunt reglementate în legislația originală referitoare la 
fiecare dintre ele. Folosirea interoperabilității sistemelor, deci simpla posibilitate de a avea 
acces direct pentru a acorda acces direct tuturor autorităților/utilizatorilor la toate sistemele, 
este periculoasă, dacă nu se respectă un principiu de limitare a scopului și de 
proporționalitate. În schimb, în cazul unui răspuns pozitiv generat de căutarea într-un anumit 
sistem, se aplică procedura normală de solicitare a accesului la date în numele respectivelor 
autorități, al căror acces la respectivul sistem nu era prevăzut inițial.

Amendamentul 128
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
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Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 25a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date din 
EES și de a efectua căutări în aceste date în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv.

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date din 
EES și de a efectua căutări în aceste date, 
într-un format care permite numai citirea, 
în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 129
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 25a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date din 
EES și de a efectua căutări în aceste date în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv.

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, într-un format care permite 
numai citirea, dreptul de a accesa date din 
EES și de a efectua căutări în aceste date în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv.

Or. en
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Amendamentul 130
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 25a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date din 
EES și de a efectua căutări în aceste date în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv.

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, într-un format care permite 
numai citirea, dreptul de a accesa date din 
EES și de a efectua căutări în aceste date în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 131
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele recuperate din EES în temeiul 
articolelor 24, 25, 26 și 27 pot fi păstrate în 
dosarele naționale, iar datele recuperate din 
EES în temeiul articolului 25a pot fi 
păstrate în dosarul de cerere ETIAS numai 
dacă acest lucru este necesar într-un caz 
individual, în conformitate cu scopul 
pentru care au fost recuperate și cu dreptul 
relevant al Uniunii, în special cu 
dispozițiile referitoare la protecția datelor, 
pentru o perioadă care să nu depășească 

Datele recuperate din EES în temeiul 
articolelor 24, 25, 26 și 27 pot fi păstrate în 
dosarele naționale, iar datele recuperate din 
EES în temeiul articolului 25a pot fi 
păstrate în dosarul de cerere ETIAS numai 
dacă acest lucru este necesar într-un caz 
individual, în conformitate cu scopul 
pentru care au fost recuperate și în 
conformitate cu dreptul relevant al 
Uniunii, în special cu dispozițiile 
referitoare la protecția datelor, pentru o 
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strictul necesar în cazul individual 
respectiv.

perioadă care să nu depășească strictul 
necesar în cazul individual respectiv.;

Or. en

Amendamentul 132
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 36a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante introduse în SIS și de a efectua 
căutări în aceste date. În cazul accesului 
și căutării în cauză se aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatele (4)-(8).

eliminat

Or. en

Amendamentul 133
Petar Vitanov, Isabel Santos, Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 36a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
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scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante introduse în SIS și de a efectua 
căutări în aceste date. În cazul accesului și 
căutării în cauză se aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatele (4)-(8).

scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante introduse în SIS și de a efectua 
căutări în aceste date, într-un format care 
permite numai citirea. În cazul accesului și 
căutării în cauză se aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatele (4)-(8).

Or. en

Amendamentul 134
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 36a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante introduse în SIS și de a efectua 
căutări în aceste date. În cazul accesului și 
căutării în cauză se aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatele (4)-(8).

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante introduse în SIS și de a efectua 
căutări în aceste date, într-un format care 
permite numai citirea. În cazul accesului și 
căutării în cauză se aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatele (4)-(8).

Or. en

Amendamentul 135
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Malik Azmani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Abir Al-Sahlani

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1861
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Articolul 36a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante introduse în SIS și de a efectua 
căutări în aceste date. În cazul accesului și 
căutării în cauză se aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatele (4)-(8).

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante introduse în SIS și de a efectua 
căutări în aceste date, într-un format care 
permite numai citirea. În cazul accesului și 
căutării în cauză se aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 36 alineatele (4)-(8).

Or. en


