
AM\1233566RO.docx PE693.797v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2020/0350(COD)

7.6.2021

AMENDAMENTELE
42 - 180
Proiect de raport
Javier Zarzalejos
(PE689.819v01-00)

Modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea 
și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării 
polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește 
introducerea de semnalări de către Europol

Propunere de regulament
(COM(2020)0791 – C9-0394/2020 – 2020/0350(COD))



PE693.797v01-00 2/80 AM\1233566RO.docx

RO

AM_Com_LegReport



AM\1233566RO.docx 3/80 PE693.797v01-00

RO

Amendamentul 42
Clare Daly

Propunere de regulament
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
Propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1862 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen (SIS) în domeniul 
cooperării polițienești și al cooperării 
judiciare în materie penală, în ceea ce 
privește introducerea de semnalări de 
către Europol.

Or. en

Amendamentul 43
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 44
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemul de informații Schengen 
(„SIS”) este un instrument esențial pentru 

(1) Sistemul de informații Schengen 
(„SIS”) este unul dintre instrumentele 
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menținerea unui nivel ridicat de securitate 
în spațiul de libertate, securitate și justiție 
al Uniunii, prin sprijinirea cooperării 
operaționale dintre autoritățile naționale 
competente, în special polițiștii de 
frontieră, poliție, autoritățile vamale, 
autoritățile din domeniul imigrației, 
autoritățile responsabile cu prevenirea, 
detectarea, investigarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor sau cu executarea 
sancțiunilor penale. Regulamentul (UE) 
2018/1862 al Parlamentului European și al 
Consiliului28 constituie temeiul juridic al 
SIS în ceea ce privește aspectele care intră 
în domeniul de aplicare al capitolelor 4 și 5 
din titlul V din partea a treia din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE).

existente pentru menținerea unui nivel 
ridicat de securitate în spațiul de libertate, 
securitate și justiție al Uniunii, prin 
sprijinirea cooperării operaționale dintre 
autoritățile naționale competente, în special 
polițiștii de frontieră, poliție, autoritățile 
vamale, autoritățile din domeniul 
imigrației, autoritățile responsabile cu 
prevenirea, detectarea, investigarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau cu 
executarea sancțiunilor penale. 
Regulamentul (UE) 2018/1862 al 
Parlamentului European și al Consiliului28 
constituie temeiul juridic al SIS în ceea ce 
privește aspectele care intră în domeniul de 
aplicare al capitolelor 4 și 5 din titlul V din 
partea a treia din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

_________________ _________________
28 Regulamentul (UE) 2018/1862 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen (SIS) în domeniul 
cooperării polițienești și al cooperării 
judiciare în materie penală, de modificare 
și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO 
L 312, 7.12.2018, p. 56).

28 Regulamentul (UE) 2018/1862 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen (SIS) în domeniul 
cooperării polițienești și al cooperării 
judiciare în materie penală, de modificare 
și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO 
L 312, 7.12.2018, p. 56).

Or. en

Amendamentul 45
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemul de informații Schengen 
(„SIS”) este un instrument esențial pentru 
menținerea unui nivel ridicat de securitate 

(1) Sistemul de informații Schengen 
(„SIS”) este un instrument important 
pentru menținerea unui nivel ridicat de 
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în spațiul de libertate, securitate și justiție 
al Uniunii, prin sprijinirea cooperării 
operaționale dintre autoritățile naționale 
competente, în special polițiștii de 
frontieră, poliție, autoritățile vamale, 
autoritățile din domeniul imigrației, 
autoritățile responsabile cu prevenirea, 
detectarea, investigarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor sau cu executarea 
sancțiunilor penale. Regulamentul (UE) 
2018/1862 al Parlamentului European și al 
Consiliului28 constituie temeiul juridic al 
SIS în ceea ce privește aspectele care intră 
în domeniul de aplicare al capitolelor 4 și 5 
din titlul V din partea a treia din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE).

securitate în spațiul de libertate, securitate 
și justiție al Uniunii, prin sprijinirea 
cooperării operaționale dintre autoritățile 
naționale competente, în special polițiștii 
de frontieră, poliție, autoritățile vamale, 
autoritățile din domeniul imigrației, 
autoritățile responsabile cu prevenirea, 
detectarea, investigarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor sau cu executarea 
sancțiunilor penale. Regulamentul (UE) 
2018/1862 al Parlamentului European și al 
Consiliului28 constituie temeiul juridic al 
SIS în ceea ce privește aspectele care intră 
în domeniul de aplicare al capitolelor 4 și 5 
din titlul V din partea a treia din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE).

_________________ _________________
28 Regulamentul (UE) 2018/1862 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen (SIS) în domeniul 
cooperării polițienești și al cooperării 
judiciare în materie penală, de modificare 
și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO 
L 312, 7.12.2018, p. 56).

28 Regulamentul (UE) 2018/1862 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen (SIS) în domeniul 
cooperării polițienești și al cooperării 
judiciare în materie penală, de modificare 
și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO 
L 312, 7.12.2018, p. 56).

Or. nl

Amendamentul 46
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol), instituită prin Regulamentul 
(UE) 2016/794 al Parlamentului European 

(3) Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol), instituită prin Regulamentul 
(UE) 2016/794 al Parlamentului European 
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și al Consiliului29, joacă un rol important în 
utilizarea SIS și în schimbul de informații 
suplimentare cu statele membre privind 
semnalările SIS. Cu toate acestea, în 
conformitate cu normele existente, numai 
autoritățile competente ale statelor membre 
pot să emită semnalări în SIS.

și al Consiliului29, joacă un rol important în 
valorificarea SIS pentru combaterea 
infracțiunilor grave și a terorismului și în 
schimbul de informații suplimentare cu 
statele membre privind semnalările SIS. Cu 
toate acestea, în conformitate cu normele 
existente, numai autoritățile competente ale 
statelor membre pot să emită semnalări în 
SIS.

_________________ _________________
29 Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

29 Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Or. en

Amendamentul 47
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol), instituită prin Regulamentul 
(UE) 2016/794 al Parlamentului European 
și al Consiliului29, joacă un rol important 
în utilizarea SIS și în schimbul de 
informații suplimentare cu statele membre 
privind semnalările SIS. Cu toate acestea, 
în conformitate cu normele existente, 
numai autoritățile competente ale statelor 
membre pot să emită semnalări în SIS.

(3) Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 
(Europol), instituită prin Regulamentul 
(UE) 2016/794 al Parlamentului European 
și al Consiliului29, ar putea juca un rol 
important în utilizarea SIS și în schimbul 
de informații suplimentare cu statele 
membre privind semnalările SIS. Cu toate 
acestea, numai autoritățile competente ale 
statelor membre pot să emită semnalări în 
SIS.

_________________ _________________
29 Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii 

29 Regulamentul (UE) 2016/794 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii 
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Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 
2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 
2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Or. en

Amendamentul 48
Franco Roberti, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere caracterul tot mai 
globalizat al infracțiunilor grave și al 
terorismului generat de intensificarea 
mobilității, informațiile pe care țările terțe 
și organizațiile internaționale, cum ar fi 
Organizația Internațională de Poliție 
Criminală și Curtea Penală 
Internațională, le obțin cu privire la 
infractori și teroriști sunt din ce în ce mai 
relevante pentru securitatea Uniunii. 
Aceste informații ar trebui să contribuie la 
eforturile ample de asigurare a securității 
interne în Uniunea Europeană. Unele dintre 
aceste informații sunt transmise numai 
Europol. Cu toate că Europol deține 
informații valoroase primite de la parteneri 
externi privind infractori periculoși și 
teroriști, acesta nu poate să emită semnalări 
în SIS. De asemenea, statele membre nu 
sunt întotdeauna în măsură să emită 
semnalări în SIS pe baza unor astfel de 
informații.

(4) Având în vedere caracterul tot mai 
globalizat al infracțiunilor grave și al 
terorismului generat de intensificarea 
mobilității, informațiile pe care țările terțe 
le obțin cu privire la infractori și teroriști 
sunt din ce în ce mai relevante pentru 
securitatea Uniunii. Aceste informații ar 
putea să contribuie la eforturile ample de 
asigurare a securității interne în Uniunea 
Europeană. Unele dintre aceste informații 
sunt transmise numai Europol. Cu toate că 
Europol deține informații valoroase primite 
de la parteneri externi privind infractori 
periculoși și teroriști, acesta nu poate să 
emită semnalări în SIS. De asemenea, 
statele membre nu sunt întotdeauna în 
măsură să emită semnalări în SIS pe baza 
unor astfel de informații.

Or. en

Amendamentul 49
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere caracterul tot mai 
globalizat al infracțiunilor grave și al 
terorismului generat de intensificarea 
mobilității, informațiile pe care țările terțe 
și organizațiile internaționale, cum ar fi 
Organizația Internațională de Poliție 
Criminală și Curtea Penală Internațională, 
le obțin cu privire la infractori și teroriști 
sunt din ce în ce mai relevante pentru 
securitatea Uniunii. Aceste informații ar 
trebui să contribuie la eforturile ample de 
asigurare a securității interne în Uniunea 
Europeană. Unele dintre aceste informații 
sunt transmise numai Europol. Cu toate că 
Europol deține informații valoroase primite 
de la parteneri externi privind infractori 
periculoși și teroriști, acesta nu poate să 
emită semnalări în SIS. De asemenea, 
statele membre nu sunt întotdeauna în 
măsură să emită semnalări în SIS pe baza 
unor astfel de informații.

(4) Având în vedere caracterul 
globalizat al infracțiunilor grave și al 
terorismului, informațiile pe care țările 
terțe și organizațiile internaționale, cum ar 
fi Organizația Internațională de Poliție 
Criminală și Curtea Penală Internațională, 
le obțin cu privire la infractori și teroriști 
pot fi relevante pentru securitatea Uniunii. 
Aceste informații ar trebui să contribuie la 
eforturile ample de asigurare a securității 
interne în Uniunea Europeană. Unele dintre 
aceste informații sunt transmise numai 
Europol. Cu toate că Europol poate deține 
informații valoroase primite de la parteneri 
externi, în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) litera (b) și cu articolul 25 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2016/794, privind persoane implicate într-
o infracțiune gravă sau un act de 
terorism, acesta nu ar trebui să emită 
semnalări în SIS.

Or. en

Amendamentul 50
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În vederea eliminării lacunelor din 
domeniul schimbului de informații privind 
infracțiunile grave și terorismul, în special 
privind luptătorii teroriști străini – 
monitorizarea deplasărilor acestora fiind 
esențială –, este necesar să se asigure 
faptul că Europol este în măsură să pună, în 
mod direct și în timp real, aceste informații 
la dispoziția agenților din prima linie din 
statele membre.

(5) În vederea eliminării lacunelor din 
domeniul schimbului de informații privind 
infracțiunile grave și terorismul, în special 
privind luptătorii teroriști străini – 
monitorizarea deplasărilor acestora, 
arestarea și urmărirea lor penală fiind 
esențiale –, este necesar să se asigure 
faptul că Europol este în măsură să pună, în 
mod direct și în timp real, aceste informații 
la dispoziția agenților din prima linie din 
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statele membre.

Or. nl

Amendamentul 51
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În vederea eliminării lacunelor din 
domeniul schimbului de informații privind 
infracțiunile grave și terorismul, în special 
privind luptătorii teroriști străini – 
monitorizarea deplasărilor acestora fiind 
esențială –, este necesar să se asigure 
faptul că Europol este în măsură să pună, 
în mod direct și în timp real, aceste 
informații la dispoziția agenților din prima 
linie din statele membre.

(5) În vederea eliminării lacunelor din 
domeniul schimbului de informații privind 
infracțiunile grave și terorismul, Europol 
ar trebui să fie în măsură să pună, în mod 
direct și în timp real, aceste informații la 
dispoziția statelor membre, deși astfel de 
competențe actualizate pot depăși 
dispozițiile articolului 88 din TFUE, care 
prevede temeiul juridic pentru Europol.

Or. en

Amendamentul 52
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, Europol ar trebui să 
fie autorizat să introducă semnalări în 
SIS în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/1862, cu respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale și a normelor 
privind protecția datelor.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 53
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Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, Europol ar trebui să 
fie autorizat să introducă semnalări în SIS 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/1862, cu respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale și a normelor 
privind protecția datelor.

(6) Prin urmare, Europol ar putea să fie 
autorizat să propună statelor membre să 
introducă semnalări în SIS în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/1862, cu 
respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale și a normelor privind 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 54
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Având în vedere lipsa controlului 
democratic asupra Europol, nu este de 
dorit să i se permită Europol să 
stabilească normele privind SIS. Aceasta 
nu diminuează importanța SIS. Ține de 
Europol să partajeze în mod 
corespunzător informațiile pe care le 
obține prin intermediul părților terțe cu 
statele membre vizate.

Or. nl

Amendamentul 55
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(7) În acest scop, ar trebui să se creeze 
în SIS o categorie specifică de semnalări, 
care să fie emisă exclusiv de Europol, 
pentru ca utilizatorii finali care efectuează 
o căutare în SIS să fie informați că 
persoana în cauză este suspectată de 
implicarea într-o infracțiune aflată în sfera 
de competență a Europol și pentru ca 
Europol să obțină confirmarea faptului că 
persoana care face obiectul semnalării a 
fost localizată.

(7) În acest scop, ar trebui să se creeze 
în SIS o categorie specifică de semnalări, 
care să permită autorităților competente 
ale statelor membre să raporteze că 
semnalarea a fost inițiată de Europol, 
pentru ca utilizatorii finali care efectuează 
o căutare în SIS să fie informați că 
persoana în cauză este suspectată de 
implicarea într-o infracțiune aflată în sfera 
de competență a Europol și pentru ca 
Europol să obțină confirmarea faptului că 
persoana care face obiectul semnalării a 
fost localizată.

Or. nl

Amendamentul 56
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În acest scop, ar trebui să se creeze 
în SIS o categorie specifică de semnalări, 
care să fie emisă exclusiv de Europol, 
pentru ca utilizatorii finali care efectuează 
o căutare în SIS să fie informați că 
persoana în cauză este suspectată de 
implicarea într-o infracțiune aflată în 
sfera de competență a Europol și pentru ca 
Europol să obțină confirmarea faptului că 
persoana care face obiectul semnalării a 
fost localizată.

(7) În acest scop, Europol ar putea să 
propună statelor membre să introducă în 
SIS o semnalare, pentru ca utilizatorii 
finali care efectuează o căutare în SIS să 
fie informați că persoana în cauză este 
suspectată sau acuzată de comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol și pentru ca Europol să obțină 
confirmarea faptului că persoana 
suspectată sau acuzată care face obiectul 
semnalării a fost localizată.

Or. en

Amendamentul 57
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a evalua dacă un caz concret 
este suficient de adecvat, de relevant și de 
important pentru a justifica introducerea 
unei semnalări în SIS și pentru a confirma 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor referitoare la 
persoana în cauză, Europol ar trebui să 
efectueze o evaluare individuală detaliată a 
fiecărui caz, inclusiv consultări 
suplimentare cu țara terță sau organizația 
internațională care a transmis datele 
privind persoana în cauză, precum și o 
analiză suplimentară a cazului, în special 
prin verificarea încrucișată a informațiilor 
care i-au fost transmise în raport cu 
informațiile pe care le deține deja în bazele 
sale de date, pentru a confirma exactitatea 
lor și a le completa cu alte date pe baza 
propriilor sale baze de date. În cadrul 
evaluării individuale detaliate ar trebui să 
se analizeze dacă există suficiente motive 
pentru a considera că persoana în cauză a 
comis sau a participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol sau va comite o astfel de 
infracțiune.

(8) Pentru a evalua, pe baza unor 
criterii obiective și în conformitate cu 
principiul necesității și al 
proporționalității, dacă un caz concret este 
suficient de adecvat, de relevant și de 
important pentru a justifica introducerea 
unei semnalări în SIS și pentru a confirma 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor referitoare la 
persoana în cauză, Europol ar trebui să 
efectueze o evaluare individuală detaliată a 
fiecărui caz, inclusiv consultări 
suplimentare cu țara terță, cu condiția 
îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
articolul 25 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 2016/794, sau cu 
organizația internațională, în conformitate 
cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) din 
regulamentul menționat, care a transmis 
datele privind persoana în cauză, precum și 
o analiză suplimentară a cazului, în special 
prin verificarea încrucișată a informațiilor 
care i-au fost transmise în raport cu 
informațiile pe care le deține deja în bazele 
sale de date, pentru a confirma exactitatea 
lor și a le completa cu alte date pe baza 
propriilor sale baze de date. În cadrul 
evaluării individuale detaliate ar trebui să 
se analizeze dacă există suficiente motive 
pentru a considera că persoana în cauză a 
comis sau a participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol sau există motive rezonabile și 
concrete de a considera că această 
persoană va comite o astfel de infracțiune.

Or. en

Amendamentul 58
Franco Roberti, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a evalua dacă un caz concret 
este suficient de adecvat, de relevant și de 
important pentru a justifica introducerea 
unei semnalări în SIS și pentru a confirma 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor referitoare la 
persoana în cauză, Europol ar trebui să 
efectueze o evaluare individuală detaliată a 
fiecărui caz, inclusiv consultări 
suplimentare cu țara terță sau organizația 
internațională care a transmis datele 
privind persoana în cauză, precum și o 
analiză suplimentară a cazului, în special 
prin verificarea încrucișată a informațiilor 
care i-au fost transmise în raport cu 
informațiile pe care le deține deja în bazele 
sale de date, pentru a confirma exactitatea 
lor și a le completa cu alte date pe baza 
propriilor sale baze de date. În cadrul 
evaluării individuale detaliate ar trebui să 
se analizeze dacă există suficiente motive 
pentru a considera că persoana în cauză a 
comis sau a participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol sau va comite o astfel de 
infracțiune.

(8) Pentru a evalua dacă un caz concret 
este suficient de adecvat, de relevant și de 
important pentru a justifica introducerea 
unei semnalări în SIS și pentru a confirma 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor referitoare la 
persoana în cauză, precum și că 
informațiile nu au fost obținute cu 
încălcarea drepturilor fundamentale ale 
persoanei și că nu au fost comunicate 
Europol în scopuri ilegale sau justificate 
de rațiuni politice, Europol ar trebui să 
efectueze o evaluare individuală detaliată a 
fiecărui caz, inclusiv consultări 
suplimentare cu țara terță care a transmis 
datele privind persoana în cauză, precum și 
o analiză suplimentară a cazului, în special 
prin verificarea încrucișată a informațiilor 
care i-au fost transmise în raport cu 
informațiile pe care le deține deja în bazele 
sale de date, pentru a confirma exactitatea 
lor și a le completa cu alte date pe baza 
propriilor sale baze de date. În cadrul 
evaluării individuale detaliate ar trebui să 
se analizeze dacă există suficiente motive 
pentru a considera că persoana în cauză a 
comis sau a participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol sau va comite o astfel de 
infracțiune.

Or. en

Amendamentul 59
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a evalua dacă un caz concret 
este suficient de adecvat, de relevant și de 
important pentru a justifica introducerea 
unei semnalări în SIS și pentru a confirma 

(8) Pentru a evalua dacă un caz concret 
este suficient de adecvat, de relevant și de 
important pentru a justifica introducerea 
unei semnalări în SIS și pentru a confirma 
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fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor referitoare la 
persoana în cauză, Europol ar trebui să 
efectueze o evaluare individuală detaliată a 
fiecărui caz, inclusiv consultări 
suplimentare cu țara terță sau organizația 
internațională care a transmis datele 
privind persoana în cauză, precum și o 
analiză suplimentară a cazului, în special 
prin verificarea încrucișată a informațiilor 
care i-au fost transmise în raport cu 
informațiile pe care le deține deja în bazele 
sale de date, pentru a confirma exactitatea 
lor și a le completa cu alte date pe baza 
propriilor sale baze de date. În cadrul 
evaluării individuale detaliate ar trebui să 
se analizeze dacă există suficiente motive 
pentru a considera că persoana în cauză a 
comis sau a participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol sau va comite o astfel de 
infracțiune.

fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor referitoare la 
persoana în cauză, Europol ar trebui să 
efectueze o evaluare individuală detaliată a 
fiecărui caz, inclusiv consultări 
suplimentare cu țara terță sau organizația 
internațională care a transmis datele 
privind persoana în cauză, consultări cu 
statele membre, precum și o analiză 
suplimentară a cazului, în special prin 
verificarea încrucișată a informațiilor care 
i-au fost transmise în raport cu informațiile 
pe care le deține deja în bazele sale de date, 
pentru a confirma exactitatea lor și a le 
completa cu alte date pe baza propriilor 
sale baze de date. În cadrul evaluării 
individuale detaliate ar trebui să se 
analizeze dacă există suficiente motive 
pentru a considera că persoana în cauză a 
comis sau a participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol sau va comite o astfel de 
infracțiune.

Or. en

Amendamentul 60
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a evalua dacă un caz concret 
este suficient de adecvat, de relevant și de 
important pentru a justifica introducerea 
unei semnalări în SIS și pentru a confirma 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor referitoare la 
persoana în cauză, Europol ar trebui să 
efectueze o evaluare individuală detaliată a 
fiecărui caz, inclusiv consultări 
suplimentare cu țara terță sau organizația 
internațională care a transmis datele 
privind persoana în cauză, precum și o 
analiză suplimentară a cazului, în special 

(8) Pentru a evalua dacă un caz concret 
este suficient de adecvat, de relevant și de 
important pentru a justifica introducerea 
unei semnalări în SIS și pentru a confirma 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor referitoare la 
persoana în cauză, Europol ar trebui să 
efectueze o evaluare individuală detaliată a 
fiecărui caz, inclusiv consultări 
suplimentare cu țara terță sau organizația 
internațională care a transmis datele 
privind persoana în cauză, precum și o 
analiză suplimentară a cazului, în special 
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prin verificarea încrucișată a informațiilor 
care i-au fost transmise în raport cu 
informațiile pe care le deține deja în bazele 
sale de date, pentru a confirma exactitatea 
lor și a le completa cu alte date pe baza 
propriilor sale baze de date. În cadrul 
evaluării individuale detaliate ar trebui să 
se analizeze dacă există suficiente motive 
pentru a considera că persoana în cauză a 
comis sau a participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol sau va comite o astfel de 
infracțiune.

prin verificarea încrucișată a informațiilor 
care i-au fost transmise în raport cu 
informațiile pe care le deține deja în bazele 
sale de date, pentru a garanta fiabilitatea 
datelor pe care le transmite și a le 
completa cu alte date pe baza propriilor 
sale baze de date. În cadrul evaluării 
individuale detaliate ar trebui să se 
analizeze dacă există suficiente motive 
pentru a considera că persoana în cauză a 
comis sau a participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol sau va comite o astfel de 
infracțiune.

Or. nl

Amendamentul 61
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Europol ar trebui să poată 
introduce o semnalare în SIS numai dacă 
persoana în cauză nu face deja obiectul 
unei semnalări emise în SIS de un stat 
membru. O altă condiție prealabilă pentru 
crearea unei astfel de semnalări ar trebui 
să fie aceea ca statele membre să nu 
ridice obiecții cu privire la emiterea 
semnalării în SIS. Prin urmare, este 
necesar să se stabilească norme privind 
obligațiile care îi revin Europol înainte de 
a introduce date în SIS, în special 
obligația de a consulta statele membre în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/794. De asemenea, statele membre 
ar trebui să poată solicita ștergerea unei 
semnalări introduse de Europol, în 
special dacă obțin informații noi despre 
persoana care face obiectul semnalării, 
dacă acest lucru este necesar din motive 
de securitate națională sau dacă este 
probabil ca semnalarea să reprezinte un 

eliminat
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risc pentru cercetări, investigații sau 
proceduri oficiale ori judiciare.

Or. nl

Amendamentul 62
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Europol ar trebui să poată 
introduce o semnalare în SIS numai dacă 
persoana în cauză nu face deja obiectul 
unei semnalări emise în SIS de un stat 
membru. O altă condiție prealabilă pentru 
crearea unei astfel de semnalări ar trebui să 
fie aceea ca statele membre să nu ridice 
obiecții cu privire la emiterea semnalării în 
SIS. Prin urmare, este necesar să se 
stabilească norme privind obligațiile care îi 
revin Europol înainte de a introduce date 
în SIS, în special obligația de a consulta 
statele membre în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/794. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
poată solicita ștergerea unei semnalări 
introduse de Europol, în special dacă obțin 
informații noi despre persoana care face 
obiectul semnalării, dacă acest lucru este 
necesar din motive de securitate națională 
sau dacă este probabil ca semnalarea să 
reprezinte un risc pentru cercetări, 
investigații sau proceduri oficiale ori 
judiciare.

(9) Europol ar trebui să poată propune 
statelor membre să introducă o semnalare 
în SIS numai dacă persoana în cauză 
suspectată sau acuzată nu face deja 
obiectul unei semnalări emise în SIS de un 
stat membru. O altă condiție prealabilă 
pentru crearea unei astfel de semnalări ar 
trebui să fie aceea ca statele membre să nu 
ridice obiecții cu privire la emiterea 
semnalării în SIS. Prin urmare, este necesar 
să se stabilească norme suplimentare 
privind obligațiile care îi revin Europol de 
a consulta statele membre în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/794. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
poată solicita ștergerea unei semnalări 
introduse, în special dacă obțin informații 
noi despre persoana suspectată sau 
acuzată care face obiectul semnalării, dacă 
acest lucru este necesar din motive de 
securitate națională, dacă este probabil ca 
semnalarea să reprezinte un risc pentru 
cercetări, investigații sau proceduri oficiale 
ori judiciare sau dacă semnalarea ar duce 
la o interferență disproporționată cu 
drepturile fundamentale ale persoanei în 
cauză. Europol ar trebui să justifice în 
mod corespunzător fiecare propunere 
adresată statelor membre pentru 
introducerea unei semnalări în SIS.

Or. en
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Amendamentul 63
Franco Roberti

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Europol ar trebui să poată introduce 
o semnalare în SIS numai dacă persoana în 
cauză nu face deja obiectul unei semnalări 
emise în SIS de un stat membru. O altă 
condiție prealabilă pentru crearea unei 
astfel de semnalări ar trebui să fie aceea ca 
statele membre să nu ridice obiecții cu 
privire la emiterea semnalării în SIS. Prin 
urmare, este necesar să se stabilească 
norme privind obligațiile care îi revin 
Europol înainte de a introduce date în SIS, 
în special obligația de a consulta statele 
membre în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/794. De asemenea, statele 
membre ar trebui să poată solicita ștergerea 
unei semnalări introduse de Europol, în 
special dacă obțin informații noi despre 
persoana care face obiectul semnalării, 
dacă acest lucru este necesar din motive de 
securitate națională sau dacă este probabil 
ca semnalarea să reprezinte un risc pentru 
cercetări, investigații sau proceduri oficiale 
ori judiciare.

(9) Europol ar trebui să poată introduce 
o semnalare în SIS numai dacă persoana în 
cauză nu face deja obiectul unei semnalări 
emise în SIS de un stat membru. O altă 
condiție prealabilă pentru crearea unei 
astfel de semnalări ar trebui să fie aceea ca 
statele membre să nu ridice obiecții cu 
privire la emiterea semnalării în SIS. Prin 
urmare, este necesar să se stabilească 
norme privind obligațiile care îi revin 
Europol înainte de a introduce date în SIS, 
în special obligația de a consulta statele 
membre în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/794. De asemenea, statele 
membre ar trebui să poată solicita ștergerea 
unei semnalări introduse de Europol, în 
special dacă au motive rezonabile pentru a 
considera că informațiile cuprinse în 
semnalare sunt inexacte sau obțin 
informații noi despre persoana care face 
obiectul semnalării, dacă acest lucru este 
necesar din motive de securitate națională 
sau dacă este probabil ca semnalarea să 
reprezinte un risc pentru cercetări, 
investigații sau proceduri oficiale ori 
judiciare.

Or. en

Amendamentul 64
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Europol ar trebui să țină evidențe 
ale evaluării individuale a fiecărui caz, care 

(10) Europol ar trebui să țină evidențe 
ale evaluării individuale a fiecărui caz, care 
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ar trebui să includă motivele introducerii 
semnalării, în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, automonitorizării și 
asigurării integrității și securității 
corespunzătoare a datelor. În conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/794, Europol 
ar trebui să coopereze cu Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor și să 
pună la dispoziție, la cerere, respectivele 
evidențe, astfel încât acestea să poată fi 
utilizate în scopul monitorizării 
operațiunilor de prelucrare.

ar trebui să includă motivele propunerii 
semnalării, în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, automonitorizării și 
asigurării integrității și securității 
corespunzătoare a datelor, asigurând 
totodată respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale consacrate în cartă și în 
normele privind protecția datelor în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1725, acordând o atenție deosebită 
persoanelor vulnerabile, inclusiv copiilor, 
minorilor neînsoțiți și altor persoane 
aflate într-o situație vulnerabilă, precum 
și persoanelor care solicită protecție 
internațională. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/794, Europol ar 
trebui să coopereze cu Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor și să îi 
pună la dispoziție respectivele evidențe, 
astfel încât acestea să poată fi utilizate în 
scopul monitorizării legalității 
operațiunilor de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 65
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Europol ar trebui să țină evidențe 
ale evaluării individuale a fiecărui caz, care 
ar trebui să includă motivele introducerii 
semnalării, în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, automonitorizării și 
asigurării integrității și securității 
corespunzătoare a datelor. În conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/794, Europol 
ar trebui să coopereze cu Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor și să 
pună la dispoziție, la cerere, respectivele 
evidențe, astfel încât acestea să poată fi 
utilizate în scopul monitorizării 

(10) Europol ar trebui să țină evidențe 
ale evaluării individuale a fiecărui caz 
pentru care solicită o semnalare din 
partea autorităților competente ale 
statelor membre, iar aceasta ar trebui să 
includă motivele introducerii semnalării, în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, automonitorizării și asigurării 
integrității și securității corespunzătoare a 
datelor. În conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/794, Europol ar trebui să 
coopereze cu Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și să pună la dispoziție, la 
cerere, respectivele evidențe, astfel încât 
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operațiunilor de prelucrare. acestea să poată fi utilizate în scopul 
monitorizării operațiunilor de prelucrare.

Or. nl

Amendamentul 66
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Europol ar trebui să țină evidențe 
ale evaluării individuale a fiecărui caz, care 
ar trebui să includă motivele introducerii 
semnalării, în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, automonitorizării și 
asigurării integrității și securității 
corespunzătoare a datelor. În conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/794, Europol 
ar trebui să coopereze cu Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor și să 
pună la dispoziție, la cerere, respectivele 
evidențe, astfel încât acestea să poată fi 
utilizate în scopul monitorizării 
operațiunilor de prelucrare.

(10) Europol ar trebui să țină evidențe 
ale evaluării individuale a fiecărui caz, care 
ar trebui să includă motivele introducerii 
semnalării, în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, automonitorizării și 
asigurării integrității și securității 
corespunzătoare a datelor. În conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/794, Europol 
ar trebui să coopereze cu Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor și să 
pună la dispoziția AEPD, la cerere, 
respectivele evidențe, astfel încât acestea 
să poată fi utilizate în scopul monitorizării 
operațiunilor de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 67
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesar să se stabilească 
norme în ceea ce privește ștergerea 
semnalărilor introduse în SIS de Europol. 
O semnalare ar trebui să fie păstrată 
numai pe durata necesară îndeplinirii 
scopului în care a fost introdusă. Prin 
urmare, este oportun să se stabilească 

eliminat
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criterii detaliate pentru a stabili când ar 
trebui să fie ștearsă semnalarea. O 
semnalare introdusă în SIS de Europol ar 
trebui ștearsă, în special, dacă un stat 
membru ridică obiecțiuni, dacă un stat 
membru introduce în SIS o altă 
semnalare referitoare la aceeași persoană 
sau dacă Europol constată că informațiile 
primite de la o țară terță sau o organizație 
internațională au fost incorecte sau i-au 
fost comunicate în scopuri ilegale, de 
exemplu dacă schimbul de informații 
privind persoana în cauză a avut la bază 
motive politice.

Or. nl

Justificare

Aceasta nu mai este necesară deoarece, deși semnalarea se încadrează într-o categorie nouă, 
specială, tot trebuie să fie prelucrată și ștearsă în conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
dreptul intern.

Amendamentul 68
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesar să se stabilească 
norme în ceea ce privește ștergerea 
semnalărilor introduse în SIS de Europol. 
O semnalare ar trebui să fie păstrată numai 
pe durata necesară îndeplinirii scopului în 
care a fost introdusă. Prin urmare, este 
oportun să se stabilească criterii detaliate 
pentru a stabili când ar trebui să fie ștearsă 
semnalarea. O semnalare introdusă în SIS 
de Europol ar trebui ștearsă, în special, 
dacă un stat membru ridică obiecțiuni, dacă 
un stat membru introduce în SIS o altă 
semnalare referitoare la aceeași persoană 
sau dacă Europol constată că informațiile 
primite de la o țară terță sau o organizație 
internațională au fost incorecte sau i-au 

(11) Este necesar să se stabilească 
norme suplimentare în ceea ce privește 
ștergerea semnalărilor introduse în SIS la 
propunerea Europol. O semnalare ar trebui 
să fie păstrată numai pe durata necesară 
îndeplinirii scopului în care a fost 
introdusă. Prin urmare, este oportun să se 
stabilească criterii detaliate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1725 pentru a stabili când ar trebui să 
fie ștearsă semnalarea. O astfel de 
semnalare ar trebui ștearsă, în special, dacă 
un stat membru ridică obiecțiuni, dacă un 
alt stat membru introduce în SIS o altă 
semnalare referitoare la aceeași persoană 
sau dacă Europol sau orice stat membru 
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fost comunicate în scopuri ilegale, de 
exemplu dacă schimbul de informații 
privind persoana în cauză a avut la bază 
motive politice.

constată că informațiile primite de la o țară 
terță sau o organizație internațională au 
fost incorecte sau i-au fost comunicate în 
scopuri ilegale, de exemplu dacă schimbul 
de informații privind persoana în cauză a 
avut la bază motive politice sau este în 
contradicție cu standardele internaționale 
privind drepturile omului.

Or. en

Amendamentul 69
Franco Roberti, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesar să se stabilească 
norme în ceea ce privește ștergerea 
semnalărilor introduse în SIS de Europol. 
O semnalare ar trebui să fie păstrată numai 
pe durata necesară îndeplinirii scopului în 
care a fost introdusă. Prin urmare, este 
oportun să se stabilească criterii detaliate 
pentru a stabili când ar trebui să fie ștearsă 
semnalarea. O semnalare introdusă în SIS 
de Europol ar trebui ștearsă, în special, 
dacă un stat membru ridică obiecțiuni, dacă 
un stat membru introduce în SIS o altă 
semnalare referitoare la aceeași persoană 
sau dacă Europol constată că informațiile 
primite de la o țară terță sau o organizație 
internațională au fost incorecte sau i-au 
fost comunicate în scopuri ilegale, de 
exemplu dacă schimbul de informații 
privind persoana în cauză a avut la bază 
motive politice.

(11) Este necesar să se stabilească 
norme în ceea ce privește ștergerea 
semnalărilor introduse în SIS de Europol. 
O semnalare ar trebui să fie păstrată numai 
pe durata necesară îndeplinirii scopului în 
care a fost introdusă. Prin urmare, este 
oportun să se stabilească criterii detaliate 
pentru a stabili când ar trebui să fie ștearsă 
semnalarea. O semnalare introdusă în SIS 
de Europol ar trebui ștearsă după 
expirarea semnalării, dacă un stat membru 
ridică obiecțiuni cu privire la o semnalare, 
dacă un stat membru introduce în SIS o 
altă semnalare referitoare la aceeași 
persoană sau dacă Europol constată, pe 
baza unor informații noi, că informațiile 
primite de la o țară terță au fost incorecte, 
că persoana nu mai este suspectată ca 
fiind implicată într-o activitate 
infracțională sau că informațiile i-au fost 
comunicate în scopuri ilegale, de exemplu 
dacă schimbul de informații privind 
persoana în cauză a avut la bază motive 
politice.

Or. en
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Amendamentul 70
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesar să se stabilească 
norme în ceea ce privește ștergerea 
semnalărilor introduse în SIS de Europol. 
O semnalare ar trebui să fie păstrată numai 
pe durata necesară îndeplinirii scopului în 
care a fost introdusă. Prin urmare, este 
oportun să se stabilească criterii detaliate 
pentru a stabili când ar trebui să fie ștearsă 
semnalarea. O semnalare introdusă în SIS 
de Europol ar trebui ștearsă, în special, 
dacă un stat membru ridică obiecțiuni, dacă 
un stat membru introduce în SIS o altă 
semnalare referitoare la aceeași persoană 
sau dacă Europol constată că informațiile 
primite de la o țară terță sau o organizație 
internațională au fost incorecte sau i-au 
fost comunicate în scopuri ilegale, de 
exemplu dacă schimbul de informații 
privind persoana în cauză a avut la bază 
motive politice.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 71
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Atunci când introduce semnalări 
în SIS, Europol ar trebui să respecte 
aceleași cerințe și obligații aplicabile 
statelor membre în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/1862 atunci 
când introduc semnalări în SIS. În 
special, Europol ar trebui să respecte 
standardele, protocoalele și procedurile 

eliminat
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tehnice comune stabilite pentru a se 
asigura compatibilitatea interfeței sale 
tehnice cu SIS central în vederea unei 
transmiteri prompte și eficace a datelor. 
Cerințele referitoare la normele generale 
privind prelucrarea datelor, 
proporționalitatea, calitatea datelor, 
securitatea datelor, raportarea și 
obligațiile legate de colectarea statisticilor 
aplicabile statelor membre atunci când 
introduc semnalări în SIS ar trebui să se 
aplice și Europol.

Or. nl

Amendamentul 72
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Atunci când introduce semnalări 
în SIS, Europol ar trebui să respecte 
aceleași cerințe și obligații aplicabile 
statelor membre în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/1862 atunci 
când introduc semnalări în SIS. În 
special, Europol ar trebui să respecte 
standardele, protocoalele și procedurile 
tehnice comune stabilite pentru a se 
asigura compatibilitatea interfeței sale 
tehnice cu SIS central în vederea unei 
transmiteri prompte și eficace a datelor. 
Cerințele referitoare la normele generale 
privind prelucrarea datelor, 
proporționalitatea, calitatea datelor, 
securitatea datelor, raportarea și 
obligațiile legate de colectarea statisticilor 
aplicabile statelor membre atunci când 
introduc semnalări în SIS ar trebui să se 
aplice și Europol.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 73
Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament și adaptarea necesară a 
actelor de punere în aplicare nu ar trebui 
să interfereze și nici să fie supuse 
termenelor prevăzute în Regulamentul 
2018/18621a, ci ar trebui adăugate noi 
termene pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, împreună cu 
obligații de raportare.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1862 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen (SIS) în domeniul 
cooperării polițienești și al cooperării 
judiciare în materie penală, de modificare 
și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 74
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Dat fiind faptul că obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
instituirea și reglementarea unei categorii 
specifice de semnalări emise în SIS de 
Europol pentru a face schimb de informații 

(14) Dat fiind faptul că obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
asigurarea posibilității ca Europol să 
propună statelor membre să introducă o 
semnalare specifică în SIS pentru a face 
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privind persoane care reprezintă o 
amenințare la adresa securității interne a 
Uniunii Europene, nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre, dar, 
având în vedere natura lor, acestea pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE). În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul menționat, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective.

schimb de informații privind persoane 
suspectate sau acuzate care au comis sau 
au participat la comiterea unei infracțiuni 
sau cu privire la care există motive 
rezonabile și concrete de a considera că 
vor comite o infracțiune aflată în sfera de 
competență a Europol, nu pot fi realizate 
în mod satisfăcător de statele membre, dar, 
având în vedere natura lor, acestea pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE). În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul menționat, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este strict necesar 
pentru realizarea acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 75
Rob Rooken

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Dat fiind faptul că obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
instituirea și reglementarea unei categorii 
specifice de semnalări emise în SIS de 
Europol pentru a face schimb de informații 
privind persoane care reprezintă o 
amenințare la adresa securității interne a 
Uniunii Europene, nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de statele membre, dar, 
având în vedere natura lor, acestea pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE). În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 

(14) Dat fiind faptul că obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
instituirea și reglementarea unei categorii 
specifice de semnalări emise în SIS de 
statele membre la propunerea Europol 
pentru a face schimb de informații privind 
persoane care reprezintă o amenințare la 
adresa securității interne a Uniunii 
Europene, nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de statele membre, dar, având 
în vedere natura lor, acestea pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE). În conformitate 
cu principiul proporționalității, astfel cum 
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articolul menționat, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective.

este enunțat la articolul menționat, 
prezentul regulament nu depășește ceea ce 
este necesar pentru realizarea acestor 
obiective.

Or. nl

Amendamentul 76
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
special, prezentul regulament respectă pe 
deplin protecția datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu articolul 8 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, vizând în același timp să asigure 
un mediu sigur pentru toate persoanele 
care își au reședința pe teritoriul Uniunii.

(15) Prezentul regulament respectă pe 
deplin drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în special în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În special, prezentul regulament 
respectă pe deplin protecția datelor cu 
caracter personal, în conformitate cu 
articolul 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725. Prezentul 
regulament vizează, de asemenea, să 
asigure un mediu sigur pentru toate 
persoanele din Uniune.

Or. en

Amendamentul 77
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul regulament stabilește, de 
asemenea, dispoziții privind arhitectura 
tehnică a SIS, privind responsabilitățile 
statelor membre, ale Agenției Uniunii 

2. Prezentul regulament stabilește, de 
asemenea, dispoziții privind arhitectura 
tehnică a SIS, privind responsabilitățile 
statelor membre, ale Agenției Uniunii 
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Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii („Europol”) și ale 
Agenției Uniunii Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), 
privind prelucrarea datelor, privind 
drepturile persoanelor vizate și privind 
răspunderea.

Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii („Europol”) și ale 
Agenției Uniunii Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), 
privind prelucrarea datelor, privind 
drepturile persoanelor vizate, privind 
răspunderea și responsabilitatea.

Or. en

Amendamentul 78
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 3 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 3 se adaugă următorul 
punct:

eliminat

„(22) «resortisant al unei țări terțe» 
înseamnă orice persoană care nu este 
cetățean al Uniunii, în sensul articolului 
20 alineatul (1) din TFUE, cu excepția 
persoanelor care beneficiază de dreptul la 
liberă circulație pe teritoriul Uniunii, în 
conformitate cu Directiva 2004/38/CE sau 
cu un acord între Uniune sau între 
Uniune și statele sale membre, pe de o 
parte, și o țară terță, pe de altă parte;”

Or. en

Amendamentul 79
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 24 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un stat membru 
consideră că faptul de a da curs unei 
semnalări introduse în conformitate cu 
articolul 26, 32, 36 sau 37a este 
incompatibil cu dreptul său intern, cu 
obligațiile sale internaționale sau cu 
interesele sale naționale esențiale, 
respectivul stat membru poate solicita ca 
semnalării să i se aplice un indicator de 
validitate, pentru ca acțiunea de urmat în 
baza semnalării să nu se desfășoare pe 
teritoriul său. Indicatoarele de validitate 
privind semnalările introduse în 
conformitate cu articolul 26, 32 sau 36 se 
adaugă de către biroul SIRENE al statului 
membru emitent; indicatoarele de validitate 
privind semnalările introduse în 
conformitate cu articolul 37a se adaugă de 
către Europol.

1. În cazul în care un stat membru 
consideră că faptul de a da curs unei 
semnalări introduse în conformitate cu 
articolul 26, 32, 36 sau 37a este 
incompatibil cu dreptul său intern, cu 
obligațiile sale internaționale sau cu 
interesele sale naționale esențiale, 
respectivul stat membru poate solicita ca 
semnalării să i se aplice un indicator de 
validitate, după ce a furnizat motivele 
pentru această decizie, pentru ca acțiunea 
de urmat în baza semnalării să nu se 
desfășoare pe teritoriul său. Indicatoarele 
de validitate privind semnalările introduse 
în conformitate cu articolul 26, 32 sau 36 
se adaugă de către biroul SIRENE al 
statului membru emitent; indicatoarele de 
validitate privind semnalările introduse în 
conformitate cu articolul 37a se adaugă de 
către Europol.

Or. en

Amendamentul 80
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un stat membru 
consideră că faptul de a da curs unei 
semnalări introduse în conformitate cu 
articolul 26, 32, 36 sau 37a este 
incompatibil cu dreptul său intern, cu 
obligațiile sale internaționale sau cu 
interesele sale naționale esențiale, 
respectivul stat membru poate solicita ca 
semnalării să i se aplice un indicator de 
validitate, pentru ca acțiunea de urmat în 
baza semnalării să nu se desfășoare pe 
teritoriul său. Indicatoarele de validitate 

1. În cazul în care un stat membru 
consideră că faptul de a da curs unei 
semnalări introduse în conformitate cu 
articolul 26, 32, 36 sau 37a este 
incompatibil cu dreptul său intern, cu 
obligațiile sale internaționale sau cu 
interesele sale naționale esențiale, 
respectivul stat membru poate solicita ca 
semnalării să i se aplice un indicator de 
validitate, după ce și-a justificat cererea, 
pentru ca acțiunea de urmat în baza 
semnalării să nu se desfășoare pe teritoriul 
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privind semnalările introduse în 
conformitate cu articolul 26, 32 sau 36 se 
adaugă de către biroul SIRENE al statului 
membru emitent; indicatoarele de validitate 
privind semnalările introduse în 
conformitate cu articolul 37a se adaugă de 
către Europol.

său. Indicatoarele de validitate privind 
semnalările introduse în conformitate cu 
articolul 26, 32 sau 36 se adaugă de către 
biroul SIRENE al statului membru emitent; 
indicatoarele de validitate privind 
semnalările introduse în conformitate cu 
articolul 37a se adaugă de către Europol.

Or. en

Amendamentul 81
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un stat membru 
consideră că faptul de a da curs unei 
semnalări introduse în conformitate cu 
articolul 26, 32, 36 sau 37a este 
incompatibil cu dreptul său intern, cu 
obligațiile sale internaționale sau cu 
interesele sale naționale esențiale, 
respectivul stat membru poate solicita ca 
semnalării să i se aplice un indicator de 
validitate, pentru ca acțiunea de urmat în 
baza semnalării să nu se desfășoare pe 
teritoriul său. Indicatoarele de validitate 
privind semnalările introduse în 
conformitate cu articolul 26, 32 sau 36 se 
adaugă de către biroul SIRENE al statului 
membru emitent; indicatoarele de 
validitate privind semnalările introduse în 
conformitate cu articolul 37a se adaugă 
de către Europol.

1. În cazul în care un stat membru 
consideră că faptul de a da curs unei 
semnalări introduse în conformitate cu 
articolul 26, 32, 36 sau 37a este 
incompatibil cu dreptul său intern, cu 
obligațiile sale internaționale sau cu 
interesele sale naționale esențiale, 
respectivul stat membru poate solicita ca 
semnalării să i se aplice un indicator de 
validitate, pentru ca acțiunea de urmat în 
baza semnalării să nu se desfășoare pe 
teritoriul său. Indicatoarele de validitate 
privind semnalările introduse în 
conformitate cu articolul 26, 32, 36 sau 
37a se adaugă de către biroul SIRENE al 
statului membru emitent.

Or. en

Amendamentul 82
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„(3) Dacă în cazuri extrem de urgente și 
de grave un stat membru emitent sau 
Europol solicită executarea acțiunii, 
statul membru de executare examinează 
dacă poate să autorizeze retragerea 
indicatorului de validitate aplicat la 
cererea sa. Dacă statul membru de 
executare este în măsură să facă acest 
lucru, ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că acțiunea de urmat poate să fie 
efectuată imediat.”

Or. en

Amendamentul 83
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Capitolul IXa – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Semnalări introduse de Europol referitoare 
la persoane de interes

Semnalări propuse de Europol referitoare 
la persoane suspectate sau acuzate de 
comiterea unei infracțiuni

Or. en

Amendamentul 84
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
 Regulamentul (UE) 2018/1862
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Capitolul IXa – Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Semnalări introduse de Europol referitoare 
la persoane de interes

Semnalări introduse la propunerea 
Europol referitoare la persoane de interes

Or. nl

Amendamentul 85
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Europol poate să introducă în SIS 
semnalări referitoare la persoane în scopul 
de a-i informa pe utilizatorii finali care 
efectuează o căutare în SIS despre o 
presupusă implicare a acestor persoane 
într-o infracțiune aflată în sfera sa de 
competență, în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (UE) 2016/794, precum 
și în scopul de a obține, în conformitate cu 
articolul 37b din prezentul regulament, 
informația că persoana în cauză a fost 
localizată.

1. Europol poate să propună statelor 
membre să introducă în SIS semnalări 
referitoare la persoane suspectate și 
acuzate în scopul de a-i informa pe 
utilizatorii finali care efectuează o căutare 
în SIS despre implicarea acestor persoane 
într-o infracțiune aflată în sfera sa de 
competență, în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (UE) 2016/794, precum 
și în scopul de a obține, în conformitate cu 
articolul 37b din prezentul regulament, 
informația că persoana în cauză a fost 
localizată. Ofițerul pentru drepturile 
fundamentale și responsabilul cu 
protecția datelor se implică ori de câte ori 
Europol utilizează această prerogativă. 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este informată și poate fi, de 
asemenea, implicată dacă se consideră 
necesar acest lucru.

Or. en

Amendamentul 86
Rob Rooken
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Europol poate să introducă în SIS 
semnalări referitoare la persoane în scopul 
de a-i informa pe utilizatorii finali care 
efectuează o căutare în SIS despre o 
presupusă implicare a acestor persoane 
într-o infracțiune aflată în sfera sa de 
competență, în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (UE) 2016/794, precum 
și în scopul de a obține, în conformitate cu 
articolul 37b din prezentul regulament, 
informația că persoana în cauză a fost 
localizată.

1. Europol poate solicita autorităților 
competente ale statelor membre să 
introducă în SIS semnalări referitoare la 
persoane, precum și să introducă o 
categorie specială care să indice că 
semnalarea în cauză a fost inițiată de 
Europol. Scopul este acela de a-i informa 
pe utilizatorii finali care efectuează o 
căutare în SIS despre o presupusă 
implicare a acestor persoane într-o 
infracțiune aflată în sfera sa de competență, 
în conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2016/794, precum și în 
scopul de a obține, în conformitate cu 
articolul 37b din prezentul regulament, 
informația că persoana în cauză a fost 
localizată.

Or. nl

Amendamentul 87
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Europol poate să introducă în SIS 
semnalări referitoare la persoane în scopul 
de a-i informa pe utilizatorii finali care 
efectuează o căutare în SIS despre o 
presupusă implicare a acestor persoane 
într-o infracțiune aflată în sfera sa de 
competență, în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (UE) 2016/794, precum 
și în scopul de a obține, în conformitate cu 
articolul 37b din prezentul regulament, 

1. Europol poate să introducă în SIS 
semnalări referitoare la persoane în scopul 
de a-i informa pe utilizatorii finali care 
efectuează o căutare în SIS despre o 
presupusă implicare a acestor resortisanți 
ai unor țări terțe într-o infracțiune aflată în 
sfera sa de competență, în conformitate cu 
articolul 3 din Regulamentul (UE) 
2016/794, precum și în scopul de a obține, 
în conformitate cu articolul 37b din 
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informația că persoana în cauză a fost 
localizată.

prezentul regulament, informația că 
persoana în cauză a fost localizată.

Or. en

Amendamentul 88
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Europol poate să introducă în SIS 
numai semnalări referitoare la persoane 
care sunt resortisanți ai unor țări terțe pe 
baza informațiilor primite de la o țară terță 
sau organizație internațională, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/794, 
în cazul în care informațiile se referă la 
următoarele categorii de persoane:

2. Europol poate să propună statelor 
membre să introducă în SIS o astfel de 
semnalare referitoare la persoane 
suspectate sau acuzate care sunt 
resortisanți ai unor țări terțe pe baza 
informațiilor primite de la o țară terță, sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolul 
25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2016/794, sau de la o organizație 
internațională, în conformitate cu articolul 
17 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(UE) 2016/794, în cazul în care 
informațiile se referă la următoarele 
categorii de persoane:

Or. en

Amendamentul 89
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
 Regulamentul (UE) 2018/1862
 Articolul 37a – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Europol poate să introducă în SIS 
numai semnalări referitoare la persoane 
care sunt resortisanți ai unor țări terțe pe 

2. Europol poate să solicite 
autorităților competente ale unui stat 
membru să introducă în SIS numai 
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baza informațiilor primite de la o țară terță 
sau organizație internațională, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/794, 
în cazul în care informațiile se referă la 
următoarele categorii de persoane:

semnalări referitoare la persoane care sunt 
resortisanți ai unor țări terțe și să introducă 
o categorie specială pentru aceste 
persoane pe baza informațiilor primite de 
la o țară terță sau organizație 
internațională, în conformitate cu articolul 
17 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(UE) 2016/794, în cazul în care 
informațiile se referă la următoarele 
categorii de persoane:

Or. nl

Amendamentul 90
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Europol poate să introducă în SIS 
numai semnalări referitoare la persoane 
care sunt resortisanți ai unor țări terțe pe 
baza informațiilor primite de la o țară terță 
sau organizație internațională, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/794, 
în cazul în care informațiile se referă la 
următoarele categorii de persoane:

2. Europol poate să introducă în SIS 
numai semnalări referitoare la persoane 
care sunt resortisanți ai unor țări terțe pe 
baza informațiilor primite de la o țară terță 
sau organizație internațională, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/794, 
în cazul în care, în urma unei evaluări 
individuale detaliate, a stabilit că 
informațiile se referă la următoarele 
categorii de persoane:

Or. en

Amendamentul 91
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Europol poate să introducă în SIS 
numai semnalări referitoare la persoane 
care sunt resortisanți ai unor țări terțe pe 
baza informațiilor primite de la o țară terță 
sau organizație internațională, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/794, 
în cazul în care informațiile se referă la 
următoarele categorii de persoane:

2. Europol poate să introducă în SIS 
numai semnalări referitoare la persoane 
care sunt resortisanți ai unor țări terțe pe 
baza informațiilor primite de la o țară terță, 
menționate la articolul 25 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) 2016/794, sau de 
la o organizație internațională, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/794, 
în cazul în care informațiile se referă la 
următoarele categorii de persoane:

Or. en

Amendamentul 92
Franco Roberti, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Europol poate să introducă în SIS 
numai semnalări referitoare la persoane 
care sunt resortisanți ai unor țări terțe pe 
baza informațiilor primite de la o țară terță 
sau organizație internațională, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/794, 
în cazul în care informațiile se referă la 
următoarele categorii de persoane:

2. Europol poate să introducă în SIS 
numai semnalări referitoare la persoane 
care sunt resortisanți ai unor țări terțe pe 
baza informațiilor primite de la o țară terță, 
în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/794, 
în cazul în care a apreciat că informațiile 
se referă la următoarele categorii de 
persoane:

Or. en

Amendamentul 93
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoane care sunt suspectate că au 
comis sau au participat la comiterea unei 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol, în conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2016/794, sau care au 
fost condamnate pentru o astfel de 
infracțiune;

(a) resortisanți ai unor țări terțe care 
sunt suspectați că au comis sau au 
participat la comiterea unei infracțiuni 
aflate în sfera de competență a Europol, în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2016/794, sau care au 
fost condamnați pentru o astfel de 
infracțiune;

Or. en

Amendamentul 94
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoane cu privire la care există 
indicii concrete sau motive rezonabile care 
justifică prezumția că vor comite 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol, în conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2016/794.

(b) resortisanți ai unor țări terțe cu 
privire la care există indicii concrete sau 
motive rezonabile care justifică prezumția 
că vor comite infracțiuni aflate în sfera de 
competență a Europol, în conformitate cu 
articolul 3 din Regulamentul (UE) 
2016/794.

Or. en

Amendamentul 95
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoane cu privire la care există (b) persoane cu privire la care există 



AM\1233566RO.docx 37/80 PE693.797v01-00

RO

indicii concrete sau motive rezonabile care 
justifică prezumția că vor comite 
infracțiuni aflate în sfera de competență a 
Europol, în conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2016/794.

motive concrete și rezonabile care justifică 
prezumția că vor comite infracțiuni aflate 
în sfera de competență a Europol, în 
conformitate cu articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2016/794.

Or. en

Amendamentul 96
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Malik Azmani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Europol poate să introducă în SIS o 
semnalare numai după ce a asigurat 
întreprinderea tuturor acțiunilor 
următoare:

3. Europol poate să introducă în SIS o 
semnalare numai după ce a stabilit că acest 
lucru este necesar și justificat, prin 
asigurarea întreprinderii tuturor acțiunilor 
următoare:

Or. en

Amendamentul 97
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
 Regulamentul (UE) 2018/1862
 Articolul 37a – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Europol poate să introducă în SIS o 
semnalare numai după ce a asigurat 
întreprinderea tuturor acțiunilor următoare:

3. Europol poate să solicite 
autorităților competente să introducă în 
SIS o semnalare la propunerea Europol 
numai după ce a asigurat întreprinderea 
tuturor acțiunilor următoare:

Or. nl
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Amendamentul 98
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Europol poate să introducă în SIS 
o semnalare numai după ce a asigurat 
întreprinderea tuturor acțiunilor următoare:

3. Europol asigură întreprinderea 
acțiunilor următoare:

Or. en

Amendamentul 99
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o analiză a datelor furnizate în 
conformitate cu alineatul (2) a confirmat 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor privind persoana 
în cauză, ceea ce a permis Europol să 
stabilească faptul că respectiva persoană se 
încadrează în domeniul de aplicare al 
alineatului (2), dacă este necesar, după ce 
a efectuat schimburi suplimentare de 
informații cu furnizorul de date, în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) 2016/794;

(a) o analiză a datelor furnizate în 
conformitate cu alineatul (2) a confirmat 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor privind persoana 
suspectată sau acuzată în cauză, ceea ce a 
permis Europol să stabilească faptul că 
respectiva persoană se încadrează în 
domeniul de aplicare al alineatului (2), 
după ce a efectuat schimburi suplimentare 
de informații, dacă este necesar și în 
conformitate cu dispozițiile Manualului 
SIRENE, cu furnizorul de date și cu 
condiția respectării cerințelor prevăzute la 
articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2016/794;

Or. en

Amendamentul 100
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Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o analiză a datelor furnizate în 
conformitate cu alineatul (2) a confirmat 
fiabilitatea sursei de informații și 
exactitatea informațiilor privind persoana 
în cauză, ceea ce a permis Europol să 
stabilească faptul că respectiva persoană se 
încadrează în domeniul de aplicare al 
alineatului (2), dacă este necesar, după ce a 
efectuat schimburi suplimentare de 
informații cu furnizorul de date, în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) 2016/794;

(a) o analiză individuală detaliată a 
datelor furnizate în conformitate cu 
alineatul (2) a confirmat fiabilitatea sursei 
de informații și exactitatea informațiilor 
privind persoana în cauză, ceea ce a permis 
Europol să stabilească faptul că respectiva 
persoană se încadrează în domeniul de 
aplicare al alineatului (2), dacă este 
necesar, după ce a efectuat schimburi 
suplimentare de informații cu furnizorul de 
date, în conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) 2016/794;

Or. en

Amendamentul 101
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o verificare a confirmat faptul că 
introducerea semnalării este necesară 
pentru realizarea obiectivelor Europol, 
astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2016/794;

(b) o verificare a confirmat faptul că 
semnalarea este strict necesară pentru 
realizarea obiectivelor Europol, astfel cum 
sunt prevăzute la articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2016/794;

Or. en

Amendamentul 102
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în urma unei căutări efectuate în 
SIS în conformitate cu articolul 48 din 
prezentul regulament, s-a constatat că nu 
există o semnalare referitoare la persoana 
în cauză;

(c) în urma unei căutări efectuate în 
SIS în conformitate cu articolul 48 din 
prezentul regulament, s-a constatat că nu 
există o semnalare referitoare la persoana 
suspectată sau acuzată în cauză;

Or. en

Amendamentul 103
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
 Regulamentul (UE) 2018/1862
 Articolul 37a – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o consultare, care implică 
schimbul de informații privind persoana 
în cauză cu statele membre participante la 
Regulamentul (UE) 2016/794 în 
conformitate cu articolul 7 din 
regulamentul menționat, a confirmat 
faptul că:

eliminat

(i) niciun stat membru nu și-a exprimat 
intenția de a introduce în SIS o semnalare 
referitoare la persoana în cauză;
(ii) niciun stat membru nu a formulat o 
obiecție motivată privind propunerea de 
introducere în SIS de către Europol a 
unei semnalări referitoare la persoana în 
cauză.

Or. nl

Amendamentul 104
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Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o consultare, care implică schimbul 
de informații privind persoana în cauză cu 
statele membre participante la 
Regulamentul (UE) 2016/794 în 
conformitate cu articolul 7 din 
regulamentul menționat, a confirmat faptul 
că:

(d) o consultare, care implică schimbul 
de informații privind persoana suspectată 
sau acuzată în cauză cu statele membre 
participante la Regulamentul (UE) 
2016/794 în conformitate cu articolul 7 din 
regulamentul menționat, a confirmat faptul 
că niciun stat membru nu a formulat o 
obiecție privind propunerea de 
introducere în SIS a unei semnalări 
referitoare la persoana suspectată sau 
acuzată în cauză.

Or. en

Amendamentul 105
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) niciun stat membru nu și-a 
exprimat intenția de a introduce în SIS o 
semnalare referitoare la persoana în 
cauză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 106
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
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Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) niciun stat membru nu a formulat 
o obiecție motivată privind propunerea de 
introducere în SIS de către Europol a 
unei semnalări referitoare la persoana în 
cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Europol ține evidențe detaliate 
privind introducerea semnalării în SIS și 
motivele acestei introduceri care să permită 
verificarea respectării cerințelor de fond și 
procedurale prevăzute la alineatele (1), (2) 
și (3). Aceste evidențe sunt puse la 
dispoziția Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor, la cerere.

4. Europol ține evidențe detaliate 
privind introducerea unei semnalări pe 
care a inițiat-o în SIS, care este 
înregistrată ca atare în categoria 
relevantă, și motivele acestei introduceri 
care să permită verificarea respectării 
cerințelor de fond și procedurale prevăzute 
la alineatele (1), (2) și (3). Aceste evidențe 
sunt puse la dispoziția Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor, la cerere.

Or. nl

Amendamentul 108
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Europol ține evidențe detaliate 
privind introducerea semnalării în SIS și 
motivele acestei introduceri care să permită 
verificarea respectării cerințelor de fond și 
procedurale prevăzute la alineatele (1), (2) 
și (3). Aceste evidențe sunt puse la 
dispoziția Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor, la cerere.

4. Europol ține evidențe detaliate 
privind introducerea semnalării în SIS și 
toate motivele acestei introduceri care să 
permită verificarea respectării cerințelor de 
fond și procedurale prevăzute la alineatele 
(1), (2) și (3). Aceste evidențe sunt puse la 
dispoziția Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor, la cerere.

Or. en

Amendamentul 109
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Europol ține evidențe detaliate 
privind introducerea semnalării în SIS și 
motivele acestei introduceri care să 
permită verificarea respectării cerințelor de 
fond și procedurale prevăzute la alineatele 
(1), (2) și (3). Aceste evidențe sunt puse la 
dispoziția Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor, la cerere.

4. Europol ține evidențe detaliate 
privind semnalarea în SIS și motivele 
pentru propunerea introducerii care să 
permită verificarea respectării cerințelor de 
fond și procedurale prevăzute la alineatele 
(1), (2) și (3). Aceste evidențe sunt puse la 
dispoziția Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor.

Or. en

Amendamentul 110
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Europol ține evidențe detaliate 
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privind propunerea de introducere a unei 
semnalări în SIS împotriva căreia un stat 
membru a formulat o obiecție motivată. 
Aceste evidențe sunt puse la dispoziție în 
scopul întocmirii raportului menționat la 
articolul 74 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Referitor la ideea că eu-LISA ar trebui să elaboreze statistici privind evidențele pentru 
propunerile de introducere de către Europol împotriva cărora un stat membru a formulat o 
obiecție motivată, pentru a colecta informații privind frecvența acestei practici.

Amendamentul 111
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Europol informează toate statele 
membre cu privire la introducerea 
semnalării în SIS, prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare 
efectuat în conformitate cu articolul 8 din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Europol informează toate statele 5. Europol informează toate statele 



AM\1233566RO.docx 45/80 PE693.797v01-00

RO

membre cu privire la introducerea 
semnalării în SIS, prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare 
efectuat în conformitate cu articolul 8 din 
prezentul regulament.

membre cu privire la introducerea unei 
semnalări în SIS, înregistrate în categoria 
semnalărilor propuse de Europol, prin 
intermediul schimbului de informații 
suplimentare efectuat în conformitate cu 
articolul 8 din prezentul regulament.

Or. nl

Amendamentul 113
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Semnalările privind persoanele 
menționate la alineatul (2) literele (a) și 
(b) sunt verificate și introduse în 
conformitate cu dreptul intern al statului 
membru emitent și cu cerințele și 
dispozițiile consacrate la articolele 36 și 
37 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 114
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Cerințele și obligațiile aplicabile 
statului membru emitent prevăzute la 
articolele 20, 21, 22, 42, 56, 59, 61, 62 și 
63 se aplică și Europol atunci când 
prelucrează date în SIS.

eliminat



PE693.797v01-00 46/80 AM\1233566RO.docx

RO

Or. nl

Justificare

Semnalările rămân sub autoritatea și responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul 115
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Cerințele și obligațiile aplicabile 
statului membru emitent prevăzute la 
articolele 20, 21, 22, 42, 56, 59, 61, 62 și 
63 se aplică și Europol atunci când 
prelucrează date în SIS.

6. Se aplică cerințele și obligațiile 
aplicabile statului membru emitent 
prevăzute la articolele 20, 21, 22, 42, 56, 
59, 61, 62 și 63.

Or. en

Amendamentul 116
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 a – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Ofițerul pentru drepturile 
fundamentale și responsabilul cu 
protecția datelor se implică ori de câte ori 
Europol utilizează SIS și în procedura de 
stabilire a motivelor pe baza cărora 
Europol propune introducerea unei 
semnalări în SIS. Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor este informată și 
poate fi, de asemenea, implicată dacă se 
consideră că acest lucru este necesar de la 
caz la caz.
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Or. en

Amendamentul 117
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37b – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu privire la o semnalare introdusă 
de Europol, statul membru de executare:

1. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu privire la o semnalare 
înregistrată în categoria semnalărilor 
propuse de Europol, statul membru de 
executare:

Or. nl

Amendamentul 118
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu privire la o semnalare introdusă 
de Europol, statul membru de executare:

1. În cazul obținerii unui rezultat 
pozitiv cu privire la o semnalare propusă 
de Europol, statul membru de executare:

Or. en

Amendamentul 119
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) colectează și comunică următoarele 
informații:

(a) colectează și comunică statului 
membru emitent și Europol următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 120
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) colectează și comunică următoarele 
informații:

(a) colectează și comunică imediat 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 121
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) faptul că persoana care face 
obiectul semnalării a fost localizată;

(i) faptul că persoana suspectată sau 
acuzată care face obiectul semnalării a fost 
localizată;

Or. en

Amendamentul 122
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
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Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) locul, ora și motivul efectuării 
controlului sau a verificării;

(ii) locul, ora și motivul efectuării 
controlului sau a verificării.

Or. en

Amendamentul 123
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în conformitate cu dreptul său 
intern, decide dacă se impune luarea 
oricăror măsuri suplimentare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Rob Rooken

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37b – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în conformitate cu dreptul său 
intern, decide dacă se impune luarea 
oricăror măsuri suplimentare.

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. nl
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Amendamentul 125
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Ofițerul pentru drepturile 
fundamentale și responsabilul cu 
protecția datelor sunt informați în cazul 
în care există un rezultat pozitiv cu privire 
la o semnalare introdusă de Europol. 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este informată și poate fi, de 
asemenea, implicată dacă se consideră că 
acest lucru este necesar de la caz la caz.

Or. en

Amendamentul 126
Sabrina Pignedoli

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
 Articolul 37 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statul membru de executare 
comunică Europol informațiile menționate 
la alineatul (1) litera (a) prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare.

2. Statul membru de executare 
comunică Europol informațiile menționate 
la alineatul (1) litera (a) prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare. 
Statul membru de executare face schimb 
de informații cu Europol pe baza unei 
evaluări în timp util a riscului imediat la 
adresa vieții sau a riscului pentru 
persoanele fizice, în special minori, de a 
suferi vătămări grave.

Or. en
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Amendamentul 127
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statul membru de executare 
comunică Europol informațiile menționate 
la alineatul (1) litera (a) prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare.

2. Statul membru de executare 
comunică informațiile menționate la 
alineatul (1) litera (a) prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare, în 
conformitate cu dispozițiile Manualului 
SIRENE.

Or. en

Amendamentul 128
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statul membru de executare 
comunică Europol informațiile menționate 
la alineatul (1) litera (a) prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare.

2. Statul membru de executare 
comunică imediat Europol informațiile 
menționate la alineatul (1) litera (a) prin 
intermediul schimbului de informații 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 129
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 37 b – alineatul 2 a (nou)



PE693.797v01-00 52/80 AM\1233566RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre de executare vor 
lua măsuri suplimentare în conformitate 
cu articolul 37 alineatele (3)-(7). Europol 
poate oferi sprijin în conformitate cu 
cerințele și obligațiile prevăzute de 
Regulamentul (UE) 2016/794.

Or. en

Amendamentul 130
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 48 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titlul se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

„Introducerea și prelucrarea datelor în 
SIS de către Europol”;

Or. en

Amendamentul 131
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care acest lucru este necesar 
pentru îndeplinirea mandatului său, 
Europol are dreptul de a accesa datele din 
SIS și de efectua căutări în aceste date, 
precum și de a introduce, de a actualiza și 
de a șterge semnalările prevăzute la 
articolul 37a din prezentul regulament. 

În cazul în care acest lucru este strict 
necesar și justificat în mod corespunzător 
pentru îndeplinirea mandatului său, 
precum și în consultare cu ofițerul pentru 
drepturile fundamentale și responsabilul 
cu protecția datelor, Europol are dreptul de 
a accesa datele din SIS și de a efectua 
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Europol introduce, actualizează și șterge 
date din SIS și efectuează căutări în 
datele SIS prin intermediul unei interfețe 
tehnice specifice. Interfața tehnică este 
creată și întreținută de Europol în 
conformitate cu standardele, protocoalele 
și procedurile tehnice comune definite la 
articolul 9 din prezentul regulament și 
permite conectarea directă la SIS central.

căutări în aceste date, precum și de a 
propune statelor membre să introducă 
semnalările prevăzute la articolul 37a din 
prezentul regulament, asigurând totodată 
respectarea drepturilor fundamentale și a 
normelor privind protecția datelor în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1725.

Or. en

Amendamentul 132
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articol 48 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europol face schimb de informații 
suplimentare în conformitate cu dispozițiile 
Manualului SIRENE. În acest scop, 
Europol asigură disponibilitatea 
informațiilor suplimentare referitoare la 
semnalările sale 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână.

De asemenea, Europol poate face schimb 
de informații suplimentare și poate solicita 
informații suplimentare în conformitate cu 
dispozițiile articolului 37b și ale 
Manualului SIRENE.

Or. en

Amendamentul 133
Franco Roberti

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articol 48 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europol face schimb de informații 
suplimentare în conformitate cu dispozițiile 
Manualului SIRENE. În acest scop, 

De asemenea, Europol poate face schimb 
de informații suplimentare și poate solicita 
informații suplimentare în conformitate cu 
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Europol asigură disponibilitatea 
informațiilor suplimentare referitoare la 
semnalările sale 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână.

dispozițiile Manualului SIRENE. În acest 
scop, Europol asigură disponibilitatea 
informațiilor suplimentare referitoare la 
semnalările sale 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână.

Or. en

Amendamentul 134
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera c
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Utilizarea de către Europol a 
informațiilor obținute în urma efectuării 
unei căutări în SIS sau în urma prelucrării 
unor informații suplimentare este 
condiționată de acordul statului membru 
care a furnizat informațiile fie în calitate de 
stat membru emitent, fie în calitate de stat 
membru de executare. Dacă statul membru 
permite utilizarea respectivelor informații, 
tratarea acestora de către Europol intră sub 
incidența Regulamentului (UE) 2016/794. 
Europol comunică aceste informații țărilor 
terțe și organismelor terțe numai cu 
acordul statului membru care le-a furnizat 
și cu respectarea deplină a dreptului 
Uniunii în materie de protecție a datelor.

4. Utilizarea de către Europol a 
informațiilor obținute în urma efectuării 
unei căutări în SIS sau în urma prelucrării 
unor informații suplimentare este 
condiționată de acordul statului membru 
care a furnizat informațiile fie în calitate de 
stat membru emitent, fie în calitate de stat 
membru de executare. Dacă statul membru 
permite utilizarea respectivelor informații, 
tratarea acestora de către Europol intră sub 
incidența Regulamentului (UE) 2016/794 
și a cerințelor și a garanțiilor prevăzute de 
Regulamentul (UE) 2018/1725. Europol 
comunică aceste informații țărilor terțe 
care fac obiectul condițiilor prevăzute la 
articolul 25 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 2018/1725, numai cu 
acordul statului membru care le-a furnizat 
și cu respectarea deplină a dreptului 
Uniunii în materie de protecție a datelor și 
a cartei. În cazul în care Europol 
utilizează și comunică informații obținute 
în urma unei căutări în SIS, sunt 
informați ofițerul pentru drepturile 
fundamentale și responsabilul cu 
protecția datelor.

Or. en
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Amendamentul 135
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera d
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 48 – alineatul 7 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Cel puțin o dată la patru ani, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor efectuează, în conformitate cu 
standardele internaționale de audit, un 
audit al operațiunilor de prelucrare a 
datelor efectuate de Europol în temeiul 
prezentului regulament.

7a. Cel puțin o dată la patru ani, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor efectuează, în conformitate cu 
standardele internaționale de audit, 
audituri regulate ale operațiunilor de 
prelucrare a datelor efectuate de Europol în 
temeiul prezentului regulament. 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor efectuează, de asemenea, audituri 
suplimentare specifice dacă consideră 
necesar acest lucru. Un raport privind 
acest audit se transmite Parlamentului 
European și grupului mixt de control 
parlamentar specializat prevăzut la 
articolul 51 din Regulamentul (UE) 
2016/794.

Or. en

Amendamentul 136
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – litera d
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 48 – alineatul 7 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Cel puțin o dată la patru ani, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor efectuează, în conformitate cu 
standardele internaționale de audit, un 
audit al operațiunilor de prelucrare a 
datelor efectuate de Europol în temeiul 

7a. Cel puțin o dată pe an, Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor 
efectuează, în conformitate cu standardele 
internaționale de audit, un audit al 
operațiunilor de prelucrare a datelor 
efectuate de Europol în temeiul prezentului 
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prezentului regulament. regulament.

Or. en

Amendamentul 137
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 53 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(-a) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

4. Un stat membru poate introduce o 
semnalare referitoare la o persoană în 
sensul articolului 32 alineatul (1) 
literele (c), (d) și (e) și al articolului 36 
pentru o perioadă de un an. Statul membru 
emitent reexaminează necesitatea de a 
păstra semnalarea în cadrul perioadei de un 
an.

4. Un stat membru poate introduce o 
semnalare referitoare la o persoană în 
sensul articolului 32 alineatul (1) 
literele (c), (d) și (e), al articolului 36 și al 
articolului 37a alineatul (1) pentru o 
perioadă de un an. Statul membru emitent 
reexaminează necesitatea de a păstra 
semnalarea în cadrul perioadei de un an.

Or. en

Amendamentul 138
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 53 – alineatul 5 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se introduce următorul 
alineat (5a):

eliminat

„5a.  Europol poate să introducă pentru 
o perioadă de un an o semnalare 
referitoare la o persoană în scopurile 
articolului 37a alineatul (1). Europol 
reexaminează necesitatea de a păstra 
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semnalarea în decursul perioadei 
menționate. După caz, Europol stabilește 
perioade de reexaminare mai scurte.”;

Or. en

Amendamentul 139
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 53 – alineatul 5 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Europol poate să introducă pentru o 
perioadă de un an o semnalare referitoare 
la o persoană în scopurile articolului 37a 
alineatul (1). Europol reexaminează 
necesitatea de a păstra semnalarea în 
decursul perioadei menționate. După caz, 
Europol stabilește perioade de reexaminare 
mai scurte.

5a. Europol poate să introducă pentru o 
perioadă de un an o semnalare referitoare 
la un resortisant al unei țări terțe în 
scopurile articolului 37a alineatul (1). 
Europol reexaminează necesitatea de a 
păstra semnalarea în decursul perioadei 
menționate. După caz, Europol stabilește 
perioade de reexaminare mai scurte.

Or. en

Amendamentul 140
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 53 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În decursul perioadei de 
reexaminare menționate la alineatele (2), 
(3), (4), (5) și (5a), statul membru emitent 
și, în cazul datelor cu caracter personal 
introduse în SIS în temeiul articolului 37a 
din prezentul regulament, Europol pot 
decide, în urma unei evaluări individuale 
cuprinzătoare care se înregistrează, să 

6. În decursul perioadei de 
reexaminare menționate la alineatele (2), 
(3), (4) și (5), statul membru emitent poate 
decide, în urma unei evaluări individuale 
cuprinzătoare care se înregistrează, să 
păstreze semnalarea referitoare la o 
persoană pentru o perioadă mai îndelungată 
decât perioada de reexaminare, în cazul în 
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păstreze semnalarea referitoare la o 
persoană pentru o perioadă mai îndelungată 
decât perioada de reexaminare, în cazul în 
care acest lucru se dovedește necesar și 
proporțional în raport cu scopurile în care 
a fost introdusă semnalarea. În aceste 
cazuri, alineatele (2), (3), (4), (5) și (5a) 
din prezentul articol se aplică și prelungirii. 
Orice astfel de prelungire se comunică CS-
SIS.

care acest lucru se dovedește necesar, 
proporțional și limitat la scopul în care a 
fost introdusă semnalarea. În aceste cazuri, 
alineatele (2), (3), (4) sau (5) din prezentul 
articol se aplică și prelungirii. Orice astfel 
de prelungire se comunică CS-SIS.

Or. en

Amendamentul 141
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 53 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Semnalările referitoare la persoane 
se șterg automat după expirarea perioadei 
de reexaminare menționate la alineatele 
(2), (3), (4), (5) și (5a), cu excepția cazului 
în care statul membru emitent sau, în 
cazul semnalărilor introduse în SIS în 
temeiul articolului 37a din prezentul 
regulament, Europol a informat CS-SIS 
cu privire la o prelungire efectuată în 
temeiul alineatului (6) din prezentul 
articol. CS-SIS informează automat statul 
membru emitent sau Europol despre 
ștergerea programată a datelor cu patru luni 
înaintea efectuării acesteia.

7. Semnalările referitoare la persoane 
se șterg automat după expirarea perioadei 
de reexaminare menționate la alineatele 
(2), (3), (4) și (5) sau a perioadei de 
prelungire menționate la alineatul (6). CS-
SIS informează imediat statul membru 
emitent sau Europol despre ștergerea 
programată a datelor cu patru luni înaintea 
efectuării acesteia și, de asemenea, după 
ștergerea datelor.

Or. en

Amendamentul 142
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
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Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 53 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Semnalările referitoare la persoane 
se șterg automat după expirarea perioadei 
de reexaminare menționate la alineatele 
(2), (3), (4), (5) și (5a), cu excepția cazului 
în care statul membru emitent sau, în cazul 
semnalărilor introduse în SIS în temeiul 
articolului 37a din prezentul regulament, 
Europol a informat CS-SIS cu privire la o 
prelungire efectuată în temeiul alineatului 
(6) din prezentul articol. CS-SIS 
informează automat statul membru emitent 
sau Europol despre ștergerea programată a 
datelor cu patru luni înaintea efectuării 
acesteia.

7. Semnalările referitoare la 
resortisanți ai unor țări terțe se șterg 
automat după expirarea perioadei de 
reexaminare menționate la alineatele (2), 
(3), (4), (5) și (5a), cu excepția cazului în 
care statul membru emitent sau, în cazul 
semnalărilor introduse în SIS în temeiul 
articolului 37a din prezentul regulament, 
Europol a informat CS-SIS cu privire la o 
prelungire efectuată în temeiul alineatului 
(6) din prezentul articol. CS-SIS 
informează automat statul membru emitent 
sau Europol despre ștergerea programată a 
datelor cu patru luni înaintea efectuării 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 143
Franco Roberti, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 53 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Statele membre și Europol 
întocmesc statistici privind numărul 
semnalărilor referitoare la persoane ale 
căror perioade de păstrare au fost 
prelungite în conformitate cu alineatul (6) 
din prezentul articol și le transmit, la 
cerere, autorităților de supraveghere 
menționate la articolul 69.

8. Statele membre și Europol 
întocmesc statistici privind numărul 
semnalărilor referitoare la persoane ale 
căror perioade de păstrare au fost 
prelungite în conformitate cu alineatul (6) 
din prezentul articol și le transmit, la 
cerere, autorităților de supraveghere 
menționate la articolul 69 și, în cazul 
Europol, Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor.

Or. en
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Amendamentul 144
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 55 – alineatul 6 a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Semnalările referitoare la persoane 
introduse de Europol în temeiul 
articolului 37a se șterg:

6a. Semnalările referitoare la persoane 
introduse în temeiul articolului 37a se 
șterg:

Or. en

Amendamentul 145
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 55 – alineatul 6 a – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) odată cu adoptarea de către 
autoritatea competentă a statului membru 
emitent a unei decizii de ștergere a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 146
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 55 – alineatul 6 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) atunci când Europol ia decizia de a 
le șterge, în special atunci când, după 

(b) atunci când statul membru emitent 
ia decizia de a le șterge, în special atunci 
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introducerea semnalării, acesta constată că 
informațiile primite în temeiul 
articolului 37a alineatul (2) au fost 
incorecte sau i-au fost comunicate în 
scopuri ilegale sau atunci când acesta 
constată că persoana care face obiectul 
semnalării nu se mai încadrează în 
domeniul de aplicare al articolului 37a 
alineatul (2) sau este informat de un stat 
membru în acest sens;

când, după introducerea semnalării, acesta 
constată că informațiile primite în temeiul 
articolului 37a alineatul (2) au fost 
incorecte sau au fost comunicate Europol 
în scopuri ilegale sau atunci când statul 
membru emitent constată că persoana care 
face obiectul semnalării nu se mai 
încadrează în domeniul de aplicare al 
articolului 37a alineatul (2) sau este 
informat de un stat membru sau de 
Europol în acest sens.

Or. en

Amendamentul 147
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 55 – alineatul 6 a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) atunci când un stat membru 
notifică Europol, prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare, 
faptul că este pe punctul de a introduce 
sau a introdus o semnalare referitoare la 
persoana care face obiectul semnalării 
emise de Europol;

eliminat

Or. en

Amendamentul 148
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 55 – alineatul 6 a – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) atunci când un stat membru care eliminat
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participă la Regulamentul (UE) 2016/794 
notifică Europol în conformitate cu 
articolul 7 din regulamentul menționat 
obiecția sa motivată cu privire la 
semnalare.

Or. en

Amendamentul 149
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 – litera b
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 56 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În ceea ce privește semnalările 
prevăzute la articolele 26, 32, 34, 36, 37a, 
38 și 40 din prezentul regulament, orice 
prelucrare a informațiilor în SIS în alte 
scopuri decât cele în care au fost introduse 
în SIS trebuie să aibă legătură cu un caz 
specific și să fie justificată de necesitatea 
de a preveni o amenințare iminentă și gravă 
la adresa ordinii publice și a siguranței 
publice, din motive grave de securitate 
națională sau în scopul prevenirii unei 
infracțiuni grave. În acest scop, se obține o 
autorizație prealabilă din partea statului 
membru emitent sau din partea Europol, 
dacă datele au fost introduse în temeiul 
articolului 37a din prezentul regulament.

5. În ceea ce privește semnalările 
prevăzute la articolele 26, 32, 34, 36, 37a, 
38 și 40 din prezentul regulament, orice 
prelucrare a informațiilor în SIS în alte 
scopuri decât cele în care au fost introduse 
în SIS trebuie să aibă legătură cu un caz 
specific și să fie justificată de necesitatea 
de a preveni o amenințare iminentă și gravă 
la adresa ordinii publice și a siguranței 
publice, din motive grave de securitate 
națională sau în scopul prevenirii unei 
infracțiuni grave. În acest scop, se obține o 
autorizație prealabilă din partea statului 
membru emitent.

Or. en

Amendamentul 150
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 61 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care, la momentul 
introducerii unei noi semnalări, se constată 
că există deja o semnalare în SIS 
referitoare la o persoană cu aceeași 
descriere a identității, biroul SIRENE 
contactează în termen de 12 ore statul 
membru emitent sau Europol, dacă 
semnalarea a fost introdusă în temeiul 
articolului 37a din prezentul regulament, 
prin intermediul schimbului de informații 
suplimentare, pentru a verifica încrucișat 
dacă cele două semnalări au ca obiect 
aceeași persoană.

1. În cazul în care, la momentul 
introducerii unei noi semnalări, se constată 
că există deja o semnalare în SIS 
referitoare la o persoană cu aceeași 
descriere a identității, biroul SIRENE 
contactează în termen de 12 ore statul 
membru emitent, prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare, 
pentru a verifica încrucișat dacă cele două 
semnalări au ca obiect aceeași persoană.

Or. en

Amendamentul 151
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care în urma verificării 
încrucișate se constată că noua semnalare 
și semnalarea existentă deja în SIS au ca 
obiect aceeași persoană, biroul SIRENE al 
statului membru emitent aplică procedura 
privind introducerea de semnalări multiple 
menționată la articolul 23. Prin derogare, 
Europol șterge semnalarea pe care a 
introdus-o, astfel cum se menționează la 
articolul 55 alineatul (6a) litera (c).

2. În cazul în care în urma verificării 
încrucișate se constată că noua semnalare 
și semnalarea existentă deja în SIS au ca 
obiect aceeași persoană, biroul SIRENE al 
statului membru emitent aplică procedura 
privind introducerea de semnalări multiple 
menționată la articolul 23.

Or. en

Amendamentul 152
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
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Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoanele vizate au posibilitatea 
de a exercita drepturile prevăzute la 
articolele 15, 16 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2016/679, în 
dispozițiile naționale de transpunere a 
articolului 14 și a articolului 16 
alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 
2016/680 și în capitolul IX din 
Regulamentul (UE) 2018/1725.

(1) Persoanele vizate au posibilitatea 
de a exercita drepturile prevăzute la 
articolele 15, 16 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2016/679, în 
dispozițiile naționale de transpunere a 
articolului 14 și a articolului 16 
alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 
2016/680 și în capitolul IX din 
Regulamentul (UE) 2018/1725, inclusiv 
dreptul de a obține ștergerea imediată a 
tuturor informațiilor introduse în sistem 
în cazurile prevăzute la articolul 55 
alineatul (6a).

Or. en

Amendamentul 153
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru, altul decât statul 
membru emitent, îi poate furniza persoanei 
vizate informații privind orice date cu 
caracter personal ale acesteia care sunt 
prelucrate numai dacă îi oferă mai întâi 
statului membru emitent posibilitatea de a-
și face cunoscută poziția. În cazul în care 
datele cu caracter personal au fost 
introduse în SIS de Europol, statul 
membru care a primit cererea o transmite 
fără întârziere Europol și, în orice caz, în 
termen de 5 zile de la primire, iar Europol 
prelucrează cererea în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/794 și cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725. În cazul 

(2) Un stat membru, altul decât statul 
membru emitent, îi poate furniza persoanei 
vizate informații privind orice date cu 
caracter personal ale acesteia care sunt 
prelucrate numai dacă îi oferă mai întâi 
statului membru emitent posibilitatea de a-
și face cunoscută poziția. Comunicarea 
dintre aceste state membre se realizează 
prin intermediul schimbului de informații 
suplimentare.
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în care Europol primește o cerere privind 
date cu caracter personal introduse în SIS 
de un stat membru, acesta o transmite 
fără întârziere statului membru emitent și, 
în orice caz, în termen de 5 zile de la 
primire. Comunicarea dintre aceste state 
membre, precum și dintre statele membre 
și Europol se realizează prin intermediul 
schimbului de informații suplimentare.

Or. en

Amendamentul 154
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un stat membru, în conformitate cu 
dreptul său intern, inclusiv cu legislația de 
transpunere a Directivei (UE) 2016/680 și, 
în cazul datelor cu caracter personal 
introduse în SIS în temeiul articolului 37a 
din prezentul regulament, Europol, în 
conformitate cu capitolul IX din 
Regulamentul (UE) 2018/1725, iau 
decizia de a nu furniza, integral sau parțial, 
informații persoanei vizate în măsura în 
care și atât timp cât o astfel de 
restricționare parțială sau integrală 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținând seama în mod corespunzător de 
drepturile fundamentale și de interesele 
legitime ale persoanei vizate în cauză, 
pentru:

(3) Un stat membru, în conformitate cu 
dreptul său intern, inclusiv cu legislația de 
transpunere a Directivei (UE) 2016/680, ia 
decizia de a nu furniza, integral sau parțial, 
informații persoanei vizate în măsura în 
care și atât timp cât o astfel de 
restricționare parțială sau integrală 
constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, 
ținând seama în mod corespunzător de 
drepturile fundamentale și de interesele 
legitime ale persoanei vizate în cauză, 
pentru:

Or. en

Amendamentul 155
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articol 67 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile menționate la primul paragraf, 
statul membru sau, în cazul datelor 
introduse în temeiul articolului 37a din 
prezentul regulament, Europol informează 
persoana vizată, în scris și fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la orice refuz sau 
restricționare a accesului, precum și cu 
privire la motivele refuzului sau ale 
restricționării. Aceste informații pot să nu 
fie furnizate atunci când comunicarea lor 
ar pune în pericol oricare dintre motivele 
prevăzute la literele (a)-(e) din primul 
paragraf al prezentului alineat. Statul 
membru sau, în cazul datelor cu caracter 
personal introduse în SIS în temeiul 
articolului 37a din prezentul regulament, 
Europol informează persoana vizată cu 
privire la posibilitatea de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
sau de a introduce o cale de atac.

În cazurile menționate la primul paragraf, 
statul membru informează persoana vizată, 
în scris și fără întârzieri nejustificate, cu 
privire la orice refuz sau restricționare a 
accesului, precum și cu privire la motivele 
refuzului sau ale restricționării. Statul 
membru informează persoana vizată cu 
privire la posibilitatea de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
sau de a introduce o cale de atac.

Or. en

Amendamentul 156
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articol 67 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru sau, în cazul datelor cu 
caracter personal introduse în SIS în 
temeiul articolului 37a din prezentul 
regulament, Europol justifică motivele de 
fapt sau de drept pe care se întemeiază 
decizia de a nu furniza informații persoanei 

Statul membru justifică motivele de fapt și 
de drept pe care se întemeiază decizia de a 
nu furniza informații persoanei vizate. 
Aceste informații se pun la dispoziția 
autorităților de supraveghere competente. 
În astfel de cazuri, persoana vizată are 
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vizate. Aceste informații se pun la 
dispoziția autorităților de supraveghere 
competente. În astfel de cazuri, persoana 
vizată are posibilitatea să își exercite 
drepturile și prin intermediul autorităților 
de supraveghere competente.

posibilitatea să își exercite drepturile, 
inclusiv dreptul de a introduce o cale de 
atac, și prin intermediul autorităților de 
supraveghere competente.

Or. en

Amendamentul 157
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 67 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma unei cereri de acces, de 
rectificare sau de ștergere, statul membru 
sau, în cazul datelor cu caracter personal 
introduse în SIS în temeiul articolului 37a 
din prezentul regulament, Europol 
informează persoana vizată cu privire la 
măsurile luate ca urmare a exercitării 
drepturilor prevăzute la prezentul articol, 
fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, 
în termen de o lună de la primirea cererii. 
Această perioadă poate fi prelungită cu 
două luni atunci când este necesar, ținându-
se seama de complexitatea și numărul 
cererilor. Statul membru sau, în cazul 
datelor cu caracter personal introduse în 
SIS în temeiul articolului 37a din 
prezentul regulament, Europol informează 
persoana vizată cu privire la orice astfel de 
prelungire, în termen de o lună de la 
primirea cererii, prezentând și motivele 
întârzierii. În cazul în care persoana vizată 
introduce cererea în format electronic, 
informațiile sunt furnizate, dacă este 
posibil, prin mijloace electronice, cu 
excepția cazului în care persoana vizată a 
solicitat ca informațiile să îi fie furnizate în 
alt mod.

(4) În urma unei cereri de acces, de 
rectificare sau de ștergere, statul membru 
informează persoana vizată cu privire la 
măsurile luate ca urmare a exercitării 
drepturilor prevăzute la prezentul articol, 
fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, 
în termen de o lună de la primirea cererii. 
Această perioadă poate fi prelungită cu 
două luni atunci când este necesar, ținându-
se seama de complexitatea și numărul 
cererilor. Statul membru informează 
persoana vizată cu privire la orice astfel de 
prelungire, în termen de o lună de la 
primirea cererii, prezentând și motivele 
întârzierii. În cazul în care persoana vizată 
introduce cererea în format electronic, 
informațiile sunt furnizate, dacă este 
posibil, prin mijloace electronice, cu 
excepția cazului în care persoana vizată a 
solicitat ca informațiile să îi fie furnizate în 
alt mod.
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Or. en

Amendamentul 158
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
privind căile de atac prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679 și în 
Directiva (UE) 2016/680, orice persoană 
poate să introducă o acțiune în fața oricărei 
autorități de supraveghere competente sau 
a unei instanțe judecătorești, în temeiul 
legislației oricărui stat membru, pentru a 
accesa, a rectifica, a șterge, a obține 
informații sau a obține despăgubiri în 
legătură cu o semnalare care o privește.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
privind căile de atac prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679 și în 
Directiva (UE) 2016/680, orice persoană 
poate să introducă o acțiune în fața oricărei 
autorități de supraveghere competente sau 
a unei instanțe judecătorești, în temeiul 
legislației oricărui stat membru, pentru a 
accesa, a rectifica, a șterge, a obține 
informații sau a obține despăgubiri în 
legătură cu o semnalare care o privește. 
Autoritatea de supraveghere competentă 
informează regulat persoana cu privire la 
progresele și rezultatul acțiunii.

Or. en

Amendamentul 159
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
privind căile de atac prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2018/1725, orice 
persoană poate depune o plângere la 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor pentru a accesa, a rectifica, a 

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
privind căile de atac prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2018/1725, orice 
persoană poate depune o plângere la 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor pentru a accesa, a rectifica, a 
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șterge, a obține informații sau a obține 
despăgubiri în legătură cu o semnalare 
care o privește introdusă de Europol.

șterge, a obține informații sau a obține 
despăgubiri în legătură cu informațiile 
care o privesc furnizate de Europol în 
conformitate cu articolul 37a alineatul 
(2). Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor informează reclamantul 
cu privire la evoluția și soluționarea 
plângerii, inclusiv cu privire la 
posibilitatea de a exercita o cale de atac 
judiciară în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/1725.

Or. en

Amendamentul 160
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atât statele membre, cât și Europol 
se angajează să execute hotărârile 
definitive pronunțate de instanțele 
judecătorești, de autoritățile sau de 
organismele menționate la alineatele (1) și 
(2) din prezentul articolul, fără a aduce 
atingere articolului 72.

(3) Statele membre se angajează să 
execute hotărârile definitive pronunțate de 
instanțele judecătorești, de autoritățile sau 
de organismele menționate la alineatele (1) 
și (2) din prezentul articol, fără a aduce 
atingere articolului 72.

Or. en

Amendamentul 161
Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și Europol prezintă (4) Statele membre și Europol prezintă 
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anual rapoarte Comitetului european pentru 
protecția datelor cu privire la:

anual rapoarte Comitetului european pentru 
protecția datelor și Parlamentului 
European cu privire la:

Or. en

Amendamentul 162
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și Europol prezintă 
anual rapoarte Comitetului european pentru 
protecția datelor cu privire la:

(4) Statele membre și Europol prezintă 
anual rapoarte Comitetului european pentru 
protecția datelor și Parlamentului 
European cu privire la:

Or. en

Amendamentul 163
Franco Roberti, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și Europol prezintă 
anual rapoarte Comitetului european pentru 
protecția datelor cu privire la:

(4) Statele membre prezintă anual 
rapoarte Comitetului european pentru 
protecția datelor și Europol prezintă anual 
rapoarte Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor cu privire la:

Or. en

Amendamentul 164
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și Europol prezintă 
anual rapoarte Comitetului european pentru 
protecția datelor cu privire la:

(4) Statele membre prezintă anual 
rapoarte Comitetului european pentru 
protecția datelor cu privire la:

Or. en

Amendamentul 165
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) orice observație privind cazurile de 
recunoaștere reciprocă a hotărârilor 
definitive pronunțate de instanțele 
judecătorești sau de autoritățile altor state 
membre privind semnalările introduse de 
statul membru emitent sau de Europol.

(g) orice observație privind cazurile de 
recunoaștere reciprocă a hotărârilor 
definitive pronunțate de instanțele 
judecătorești sau de autoritățile altor state 
membre privind semnalările introduse de 
statul membru emitent.

Or. en

Amendamentul 166
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Malik Azmani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) numărul semnalărilor referitoare 
la persoane ale căror perioade de păstrare 
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au fost prelungite în conformitate cu 
articolul 53 alineatele (6) și (8).

Or. en

Amendamentul 167
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rapoartele primite de la statele 
membre și de la Europol se includ în 
raportul comun menționat la articolul 71 
alineatul (4).

(5) Rapoartele primite de la statele 
membre și de la Europol se includ integral 
în raportul comun menționat la articolul 71 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 168
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 68 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rapoartele primite de la statele 
membre și de la Europol se includ în 
raportul comun menționat la articolul 71 
alineatul (4).

(5) Rapoartele primite de la statele 
membre se includ în raportul comun 
menționat la articolul 71 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 169
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
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Articolul 1 – punctul 11 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 71 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul

(11a) La articolul 71, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

4. Comitetul european pentru protecția 
datelor transmite anual Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei un raport 
comun privind activitățile de supraveghere 
coordonată.

4. Comitetul european pentru protecția 
datelor transmite anual Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și 
grupului mixt de control parlamentar 
specializat prevăzut la articolul 51 din 
Regulamentul (UE) 2016/794 un raport 
comun privind activitățile de supraveghere 
coordonată.

Or. en

Amendamentul 170
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articol 72 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru, Europol sau eu-LISA 
este exonerat(ă), integral sau parțial, de 
răspundere dacă dovedește că nu este 
răspunzător (răspunzătoare) de 
evenimentul care a provocat prejudiciul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 171
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 72 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acțiunile în despăgubiri împotriva 
unui stat membru pentru prejudiciile 
menționate la alineatele (1) și (2) sunt 
reglementate de dreptul intern al 
respectivului stat membru. Acțiunile în 
despăgubiri împotriva Europol pentru 
prejudiciile menționate la alineatele (1) 
și (2) intră sub incidența Regulamentului 
(UE) 2016/794 și al condițiilor prevăzute 
în tratate. Acțiunile în despăgubiri 
împotriva eu-LISA pentru prejudiciile 
menționate la alineatele (1) și (2) intră sub 
incidența condițiilor prevăzute în tratate.

(3) Acțiunile în despăgubiri împotriva 
unui stat membru pentru prejudiciile 
menționate la alineatele (1) și (2) sunt 
reglementate de dreptul intern al 
respectivului stat membru. Acțiunile în 
despăgubiri împotriva Europol pentru 
prejudiciile menționate la alineatele (1) 
și (2) intră sub incidența Regulamentului 
(UE) 2016/794 și al condițiilor prevăzute 
în tratate. Orice persoană care a suferit un 
prejudiciu material sau moral ca urmare 
a unei încălcări a Regulamentului (UE) 
2016/794 are dreptul să obțină 
despăgubiri în conformitate cu articolul 
65 din Regulamentul (UE) 2018/1725. 
Acțiunile în despăgubiri împotriva eu-
LISA pentru prejudiciile menționate la 
alineatele (1) și (2) intră sub incidența 
condițiilor prevăzute în tratate.

Or. en

Amendamentul 172
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 74 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. eu-LISA întocmește statistici 
zilnice, lunare și anuale care prezintă 
numărul de înregistrări pentru fiecare 
categorie de semnalări, atât defalcate – pe 
fiecare stat membru și, respectiv, Europol –
, cât și agregate. De asemenea, eu-LISA 
furnizează rapoarte anuale privind numărul 
de rezultate pozitive pentru fiecare 
categorie de semnalări, numărul de 
accesări ale SIS în scopul efectuării de 
căutări, precum și în scopul introducerii, 
actualizării sau ștergerii unei semnalări, 
atât defalcate – pe fiecare stat membru și, 

3. eu-LISA întocmește statistici 
zilnice, lunare și anuale care prezintă 
numărul de înregistrări pentru fiecare 
categorie de semnalări, atât defalcate – pe 
fiecare stat membru și, respectiv, Europol –
, cât și agregate. De asemenea, eu-LISA 
furnizează rapoarte anuale privind numărul 
de rezultate pozitive pentru fiecare 
categorie de semnalări, numărul de 
accesări ale SIS în scopul efectuării de 
căutări, precum și în scopul introducerii, 
actualizării sau ștergerii unei semnalări, 
atât defalcate – pe fiecare stat membru și, 
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respectiv, Europol –, cât și agregate. 
Statisticile întocmite nu conțin date cu 
caracter personal. Raportul statistic anual 
se publică.

respectiv, Europol –, cât și agregate. De 
asemenea, eu-LISA întocmește zilnic, 
lunar și anual statistici care prezintă 
numărul de înregistrări propuse de 
Europol, împotriva cărora un stat 
membru a formulat o obiecție motivată, 
pentru fiecare stat membru și clasificate 
în funcție de motivul furnizat. Statisticile 
întocmite nu conțin date cu caracter 
personal. Raportul statistic anual se 
publică.

Or. en

Amendamentul 173
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 74 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. eu-LISA întocmește statistici 
zilnice, lunare și anuale care prezintă 
numărul de înregistrări pentru fiecare 
categorie de semnalări, atât defalcate – pe 
fiecare stat membru și, respectiv, Europol 
–, cât și agregate. De asemenea, eu-LISA 
furnizează rapoarte anuale privind numărul 
de rezultate pozitive pentru fiecare 
categorie de semnalări, numărul de 
accesări ale SIS în scopul efectuării de 
căutări, precum și în scopul introducerii, 
actualizării sau ștergerii unei semnalări, 
atât defalcate – pe fiecare stat membru și, 
respectiv, Europol –, cât și agregate. 
Statisticile întocmite nu conțin date cu 
caracter personal. Raportul statistic anual 
se publică.

3. eu-LISA întocmește statistici 
zilnice, lunare și anuale care prezintă 
numărul de înregistrări pentru fiecare 
categorie de semnalări, atât defalcate – pe 
fiecare stat membru, cât și agregate. De 
asemenea, eu-LISA furnizează rapoarte 
anuale privind numărul de rezultate 
pozitive pentru fiecare categorie de 
semnalări, numărul de accesări ale SIS în 
scopul efectuării de căutări, precum și în 
scopul introducerii, actualizării sau 
ștergerii unei semnalări, atât defalcate – pe 
fiecare stat membru, cât și agregate. 
Statisticile întocmite nu conțin date cu 
caracter personal. Raportul statistic anual 
se publică. Statisticile privind semnalările 
bazate pe informațiile Europol sunt 
incluse în programarea multianuală a 
Europol și în programul anual de lucru al 
acestuia.

Or. en
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Amendamentul 174
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Se introduce următorul articol 
78a:
„Articolul 78a
Raportarea
Comisia prezintă, până la [trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], Parlamentului European și 
Consiliului o evaluare a impactului și o 
evaluare a punerii în aplicare a 
dispozițiilor privind introducerea 
semnalărilor în SIS de către Europol. 
Raportul evaluează impactul acestor 
dispoziții asupra drepturilor și libertăților 
fundamentale consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale, precum și 
valoarea adăugată a acestora.”

Or. en

Amendamentul 175
Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 79 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(13a) La articolul 79, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

3. Comisia monitorizează îndeaproape 
desfășurarea procesului care conduce la 
îndeplinirea treptată a condițiilor prevăzute 

3. Comisia monitorizează îndeaproape 
desfășurarea procesului care conduce la 
îndeplinirea treptată a condițiilor prevăzute 
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la alineatul (2) și informează Parlamentul 
European și Consiliul în legătură cu 
rezultatul verificărilor menționate la 
alineatul respectiv.

la alineatele (2) și (7) și informează 
Parlamentul European și Consiliul în 
legătură cu rezultatul verificărilor 
menționate la alineatul respectiv.

Or. en

Amendamentul 176
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) La articolul 79, se introduce 
următorul alineat (7):

eliminat

„(7) Comisia adoptă o decizie de 
stabilire a datei la care Europol începe să 
introducă, să actualizeze și să șteargă date 
în SIS în temeiul prezentului regulament, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul [XXX], după verificarea 
îndeplinirii următoarelor condiții:
(a) actele de punere în aplicare 
adoptate în temeiul prezentului 
regulament au fost modificate în măsura 
necesară pentru aplicarea prezentului 
regulament, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul [XXX];
(b) Europol a notificat Comisiei faptul 
că a luat măsurile tehnice și procedurale 
necesare pentru a prelucra date în SIS și 
pentru a efectua schimburi de informații 
suplimentare în temeiul prezentului 
regulament, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul [XXX];
(c) eu-LISA a notificat Comisiei 
finalizarea cu succes a tuturor 
activităților de testare în ceea ce privește 
CS-SIS și interacțiunea dintre CS-SIS și 
interfața tehnică a Europol menționată la 
articolul 48 alineatul (1) din prezentul 
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regulament, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul [XXX].
Această decizie se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.”

Or. en

Amendamentul 177
Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
 Regulamentul (UE) 2018/1862
 Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia adoptă o decizie de 
stabilire a datei la care Europol începe să 
introducă, să actualizeze și să șteargă date 
în SIS în temeiul prezentului regulament, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul [XXX], după verificarea 
îndeplinirii următoarelor condiții:

7. Cel târziu la [un an de la intrarea 
în vigoare], Comisia adoptă o decizie de 
stabilire a datei la care Europol începe să 
introducă, să actualizeze și să șteargă date 
în SIS în temeiul prezentului regulament, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul [XXX], după verificarea 
îndeplinirii următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 178
Franco Roberti

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia adoptă o decizie de 
stabilire a datei la care Europol începe să 
introducă, să actualizeze și să șteargă date 
în SIS în temeiul prezentului regulament, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul [XXX], după verificarea 

7. Comisia adoptă o decizie de 
stabilire a datei la care Europol poate 
începe să introducă, să actualizeze și să 
șteargă semnalări în SIS, în temeiul 
prezentului regulament, astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul [XXX], după 
verificarea îndeplinirii următoarelor 
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îndeplinirii următoarelor condiții: condiții:

Or. en

Amendamentul 179
Patryk Jaki

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia adoptă o decizie de 
stabilire a datei la care Europol începe să 
introducă, să actualizeze și să șteargă date 
în SIS în temeiul prezentului regulament, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul [XXX], după verificarea 
îndeplinirii următoarelor condiții:

7. Comisia adoptă o decizie de 
stabilire a datei de la care Europol poate 
începe să introducă, să actualizeze și să 
șteargă semnalări în SIS în temeiul 
prezentului regulament, astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul [XXX], după 
verificarea îndeplinirii următoarelor 
condiții:

Or. en

Justificare

Ar trebui depuse eforturi de coordonare între Comisia Europeană și Agenția 
Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, 
precum și Europol, astfel încât eventualele modificări pentru utilizatorii naționali să nu 
necesite programe naționale separate, inclusiv multiple subproiecte în cadrul fiecărei 
autorități și al fiecărui serviciu. Ar trebui să se adopte o poziție conform căreia punerea în 
aplicare a modificărilor pentru Europol coincide, fie cu reformarea SIS, fie cu proiectul de 
interoperabilitate.

Amendamentul 180
Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (UE) 2018/1862
Articolul 79 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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7a. Cel târziu la [șase luni de la 
intrarea în vigoare a regulamentului de 
modificare], Europol notifică Comisiei 
faptul că a luat măsurile tehnice și 
procedurale necesare pentru a prelucra 
date în SIS și pentru a efectua schimburi 
de informații suplimentare în temeiul 
prezentului regulament, astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul [xxx/xxxx].

Or. en


