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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 

evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 

simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 

proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 

final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 

lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 

tehnice în cauză. 

 

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 

urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 

indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 

preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 

dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 

evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 

fragmente sunt semnalate prin simbolul [...]. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) 

(COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2011)0873), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (d) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de 

către Comisie (C7-0506/2011), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul 

Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care 

se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 

Comisiei pentru bugete (A7-0000/2012), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Practica călătoriei în vase mici și 

neadecvate pentru transportul pe mare a 

contribuit la o creștere dramatică a 

numărului de migranți care se îneacă la 
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frontierele maritime externe de sud. 

EUROSUR ar trebui să îmbunătățească 

în mod considerabil capacitatea 

operațională și tehnică a agenției și a 

statelor membre de a detecta și urmări 

aceste nave mici, care să ducă, pe termen 

mediu, la o scădere considerabilă a 

numărului de migranți și refugiați care își 

pierd viața pe mare. 

Or. en 

Justificare 

Este important să se evidențieze rolul EUROSUR în salvarea vieților migranților pe mare. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Prezentul regulament solicită ca 

agenția să-și îmbunătățească cooperarea 

și schimbul de informații cu alte organe și 

agenții ale Uniunii, cum ar fi Agenția 

Europeană de Siguranță Maritimă și 

Centrul Satelitar al UE, în scopul 

utilizării optime a informațiilor, 

capacităților și sistemelor existente care 

sunt deja disponibile la nivel european. 

Or. en 

Justificare 

Este necesar ca toate agențiile și organele Uniunii să contribuie la buna funcționare a 

EUROSUR, în cadrul mandatului acestora. 
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Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Pentru a se asigura că informațiile 

cuprinse  în EUROSUR sunt cât mai 

complete și actualizate cu putință, în 

special în ceea ce privește situația din 

țările terțe, agenția ar trebui să coopereze 

cu Serviciul european pentru acțiune 

externă iar delegațiile și oficiile Uniunii 

Europene ar trebui să furnizeze 

EUROSUR toate informațiile relevante 

pentru aceasta. 

Or. en 

Justificare 

Uniunea Europeană, prin intermediul Serviciului european pentru acțiune externă, are 

reprezentanțe în întreaga lume, iar informațiile de care acestea dispun, inclusiv cele 

referitoare la tendințele în materie de migrație și fluxuri, ar trebui puse la dispoziția 

EUROSUR. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 9a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Prezentul regulament include 

dispoziții privind cooperarea cu țările terțe 

vecine, deoarece o cooperare și un schimb 

de informații permanente și bine 

structurate cu aceste țări, în special în 

regiunea mediteraneană, este un factor 

esențial pentru atingerea obiectivelor 

EUROSUR. Este esențial ca orice 

cooperare și schimb de informații între 

statele membre și țările terțe vecine să se 

desfășoare cu respectarea deplină a 

drepturilor fundamentale, cum ar fi 

obligația de a oferi un refugiu sigur 
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persoanelor care au nevoie de protecție 

internațională. 

Or. en 

Justificare 

Cooperarea cu țările terțe vecine este necesară pentru buna funcționare a rețelei EUROSUR, 

cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Punerea în aplicare a prezentului 

regulament nu aduce atingere separării 

competențelor între Uniune și statele 

membre și nu afectează obligațiile care 

revin statelor membre în temeiul 

Convenției Națiunilor Unite asupra 

dreptului mării, Convenției internaționale 

privind siguranța vieții pe mare, Convenției 

internaționale privind căutarea și salvarea 

pe mare, Convenției Națiunilor Unite 

împotriva criminalității transnaționale 

organizate și al Protocolului adițional 

împotriva traficului ilegal de migranți pe 

cale terestră, a aerului și pe mare, 

Convenției privind statutul refugiaților, 

Convenției pentru protecția drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, 

precum și în temeiul altor instrumente 

internaționale relevante. 

(16) Punerea în aplicare a prezentului 

regulament nu afectează obligațiile care 

revin statelor membre în temeiul 

Convenției Națiunilor Unite asupra 

dreptului mării, Convenției internaționale 

privind siguranța vieții pe mare, Convenției 

internaționale privind căutarea și salvarea 

pe mare, Convenției Națiunilor Unite 

împotriva criminalității transnaționale 

organizate și al Protocolului adițional 

împotriva traficului ilegal de migranți pe 

cale terestră, a aerului și pe mare, 

Convenției privind statutul refugiaților, 

Convenției pentru protecția drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, 

precum și în temeiul altor instrumente 

internaționale relevante. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să fie exprimat mai clar faptul că statele membre ar trebui să-și respecte obligațiile 

internaționale în conformitate cu dreptul maritim internațional. 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament stabilește un cadru 

comun pentru schimbul de informații și 

cooperarea între statele membre și agenție 

în vederea îmbunătățirii conștientizării 

situației și capacității de reacție la 

frontierele externe ale statelor membre și 

ale Uniunii Europene, denumit în 

continuare Sistemul european de 

supraveghere a frontierelor (EUROSUR). 

Prezentul regulament stabilește un cadru 

comun pentru schimbul de informații și 

cooperarea între statele membre și agenție 

în vederea îmbunătățirii conștientizării 

situației și capacității de reacție, prevenirii 

migrației ilegale și combaterii 

criminalității transfrontaliere la 

frontierele externe ale statelor membre și 

ale Uniunii Europene, denumit în 

continuare Sistemul european de 

supraveghere a frontierelor (EUROSUR). 

Or. en 

Justificare 

Principalele trei obiective ale prezentului regulament ar trebui evidențiate în primul articol, 

care definește obiectul regulamentului. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Prezentul regulament nu aduce 

atingere legislației Uniunii în materie de 

azil și returnare. 

Or. en 

Justificare 

Este important să se scoată în evidență faptul că aplicarea regulamentului nu aduce atingere 

aplicării altor acte legislative ale Uniunii. 
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prezentul regulament nu se aplică 

măsurilor operaționale, procedurale și 

juridice adoptate ulterior interceptării. 

(2) Prezentul regulament nu se aplică 

măsurilor procedurale și juridice adoptate 

ulterior interceptării. 

Or. en 

Justificare 

Informațiile cu caracter operațional nu sunt excluse din sfera de aplicare a prezentului 

regulament. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre și agenția respectă 

drepturile fundamentale, inclusiv cerințele 

privind protecția datelor cu caracter 

personal, în aplicarea prezentului 

regulament. Statele membre și agenția 

acordă prioritate drepturilor speciale ale 

copiilor, victimelor traficului, persoanelor 

care au nevoie de asistență medicală de 

urgență, persoanelor care au nevoie de 

protecție internațională, persoanelor aflate 

în dificultate pe mare și altor persoane 

aflate într-o situație deosebit de 

vulnerabilă. 

(3) Statele membre și agenția respectă 

drepturile fundamentale, inclusiv 

principiul nereturnării și cerințele privind 

protecția datelor cu caracter personal, în 

aplicarea prezentului regulament. Statele 

membre și agenția acordă prioritate 

drepturilor speciale ale copiilor, victimelor 

traficului, persoanelor care au nevoie de 

asistență medicală de urgență, persoanelor 

care au nevoie de protecție internațională, 

persoanelor aflate în dificultate pe mare și 

altor persoane aflate într-o situație deosebit 

de vulnerabilă. 

Or. en 

Justificare 

Principiul nereturnării ar trebui scos în evidență ca parte a drepturilor pe care statele 

membre și agenția trebuie să le respecte. 
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Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „conștientizarea situației” înseamnă 

capacitatea de a monitoriza, detecta, 

identifica, urmări și înțelege activitățile 

transfrontaliere pentru a identifica motive 

rezonabile pentru măsurile de control pe 

baza combinării cunoștințelor existente cu 

informațiile noi; 

(a) „conștientizarea situației” înseamnă 

capacitatea de a monitoriza, detecta, 

identifica, urmări și înțelege activitățile 

transfrontaliere pentru a identifica motive 

rezonabile pentru măsurile de control pe 

baza cunoștințelor existente și a 

informațiilor noi; 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament are ca obiectiv să clarifice propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) „incident” înseamnă un eveniment 

referitor la un risc potențial pentru viețile 

migranților, trecerea ilegală a frontierei 

sau criminalitatea transfrontalieră în 

apropiere sau la frontierele externe ale 

unui stat membru; 

Or. en 

Justificare 

Este important să se definească termenul „incident”, având în vedere că este utilizat pe tot 

cuprinsul propunerii. 
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – litera fb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fb) „interceptare” înseamnă toate 

măsurile luate de către un stat membru în 

scopul prevenirii, întreruperii sau stopării 

circulației persoanelor care trec 

frontierele externe fără a deține 

documentele necesare. 

Or. en 

Justificare 

Deoarece regulamentul nu se aplică după interceptare, acesta trebuie să cuprindă o definiție 

clară a acestui termen. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Fiecare stat membru cu frontiere 

externe terestre și maritime desemnează, 

operează și menține un centrul național de 

coordonare pentru supravegherea 

frontierelor, care coordonează și efectuează 

schimbul de informații între toate 

autoritățile care au responsabilități în ceea 

ce privește supravegherea frontierelor 

externe la nivel național, precum și cu 

celelalte centre naționale de coordonare și 

cu agenția. Statul membru transmite 

Comisiei o notificare privind instituirea 

centrului, aceasta informând imediat 

celelalte state membre și agenția. 

(1) Fiecare stat membru desemnează, 

operează și menține un centrul național de 

coordonare pentru supravegherea 

frontierelor, care coordonează și efectuează 

schimbul de informații între toate 

autoritățile care au responsabilități în ceea 

ce privește supravegherea frontierelor 

externe la nivel național, precum și cu 

celelalte centre naționale de coordonare și 

cu agenția. Statul membru transmite 

Comisiei o notificare privind instituirea 

centrului, aceasta informând imediat 

celelalte state membre și agenția. 

Or. en 
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Justificare 

Toate statele membre, nu numai cele cu frontiere terestre și maritime, ar trebui să dispună de 

un centru național de coordonare pentru a coordona schimburile de informații în cadrul 

EUROSUR. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Fără a aduce atingere articolului 16, 

centrul național de coordonare este punctul 

unic de contact pentru schimbul de 

informații și cooperarea cu alte centre 

naționale de coordonare și cu agenția. 

(2) Fără a aduce atingere articolului 16, 

centrul național de coordonare este punctul 

unic de contact pentru schimbul de 

informații și cooperarea în cadrul 

EUROSUR cu alte centre naționale de 

coordonare și cu agenția. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să fie exprimat cu claritate faptul că centrul național de coordonare ar trebui să fie 

punctul unic de contact cu agenția în ceea ce privește EUROSUR, dar că alte puncte de 

contact pot exista în cadrul altor rețele. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În conformitate cu legislația 

națională, statele membre pot atribui 

centrelor naționale de coordonare 

respective responsabilitatea de a coordona 

schimburile de informații și cooperarea 

cu privire la supravegherea frontierelor 

aeriene și de a efectua verificări la 

punctele de trecere a frontierei. 

Or. en 
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Justificare 

Faptul că supravegherea frontierelor aeriene și controalele la punctele de trecere a frontierei 

sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament nu împiedică centrele 

naționale de coordonare să aibă responsabilitatea și a acestor sarcini. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) gestionarea, stocarea și prelucrarea în 

condiții de siguranță a informațiilor 

sensibile neclasificate; 

(c) gestionarea, stocarea, transmiterea și 

prelucrarea în condiții de siguranță a 

informațiilor sensibile neclasificate; 

Or. en 

Justificare 

Referirea la „transmitere" lipsește din acest punct din propunerea Comisiei, însă este cuprins 

în punctul următor. Ar trebui adăugat și aici. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Agenția și centrele naționale de 

coordonare fac schimb reciproc, 

prelucrează și stochează informații 

sensibile neclasificate și clasificate în 

cadrul rețelei de comunicare, în 

conformitate cu normele și standardele 

care aplică principiile de bază și 

standardele comune ale Deciziei Comisiei 

2001/844/CE de modificare a 

regulamentului său de procedură sau 

echivalente cu acestea. 

(3) În conformitate cu articolul 11d din 

Regulamentul (CE) nr. 2007/2004, 

agenția face schimb, prelucrează și 

stochează informații sensibile neclasificate 

și clasificate în cadrul rețelei de 

comunicații, în conformitate cu Decizia 

Comisiei 2001/844/CE de modificare a 

regulamentului său de procedură. 

Or. en 
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Justificare 

Pentru claritate, dispozițiile referitoare la agenție și la centrele naționale de coordonare (a se 

vedea AM 18) ar trebui să fie separate. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Centrele naționale de coordonare fac 

schimb, prelucrează și stochează 

informații sensibile neclasificate și 

clasificate în cadrul rețelei de 

comunicații, cu respectarea normelor și 

standardelor  echivalente Deciziei 

Comisiei nr. 2001/844/CE de modificare a 

regulamentului său de procedură. 

Or. en 

Justificare 

Pentru claritate, dispozițiile referitoare la agenție (a se vedea AM 17) și la centrele naționale 

de coordonare ar trebui să fie separate. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Centrul național de coordonare 

alcătuiește și menține un tabloul situațional 

național pentru a furniza tuturor 

autorităților cu responsabilități în ceea ce 

privește supravegherea frontierelor la nivel 

național informații eficace, exacte și 

oportune, relevante pentru prevenirea 

migrației ilegale și a infracționalității 

transfrontaliere la frontierele externe ale 

statului membru respectiv. 

(1) Centrul național de coordonare 

alcătuiește și menține un tabloul situațional 

național pentru a furniza tuturor 

autorităților cu responsabilități în ceea ce 

privește supravegherea frontierelor la nivel 

național informații eficace, exacte și 

oportune, relevante pentru protejarea vieții 

migranților, prevenirea migrației ilegale și 

a infracționalității transfrontaliere la 

frontierele externe ale statului membru 
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respectiv. 

Or. en 

Justificare 

Obiectivul protejării vieții migranților trebuie pus în evidență aici împreună cu celelalte două 

obiective. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) centrele naționale de coordonare din 

alte state membre și din țări terțe; 

(g) centrele naționale de coordonare din 

alte state membre; 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere faptul că nu toate țările terțe dispun de un centru național de coordonare, 

este mai clar să se separe această dispoziție (vezi AM 21) de referirea la centrele de 

coordonare ale altor state membre. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) autoritățile din țări terțe; 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere faptul că nu toate țările terțe dispun de un centru național de coordonare, ar 

trebui să se clarifice faptul că informațiile pot proveni de la orice autoritate dintr-o țară 

terță. 
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Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) rețelele regionale cu țări terțe 

învecinate, precum rețeaua SEAHORSE 

Atlantic, rețeaua SEAHORSE Marea 

Mediterană, rețeaua CoastNet de 

cooperare privind controlul frontalier în 

regiunea Mării Baltice, Centrul de 

coordonare și informare la frontiera 

Mării Negre și alte rețele regionale 

înființate la frontierele externe terestre; 

(h) intensificarea cooperării cu țări terțe 

învecinate; 

Or. en 

Justificare 

Lista nu este exhaustivă și ar putea să nu fie completă dacă sunt înființate alte rețele. Ar 

trebui eliminată. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) sistemele de raportare a navelor, 

precum Sistemul de identificare automată 

(Automated Identification System, AIS) și 

Sistemul de monitorizare a navelor 

(Vessel Monitoring System, VMS). Datele 

provenite de la aceste sisteme sunt obținute 

la nivel național de la autoritățile naționale 

competente și de la centrele de 

monitorizare privind pescuitul. 

(i) sistemele de raportare ale navelor. 

Datele provenite de la aceste sisteme sunt 

obținute la nivel național de la autoritățile 

naționale competente și de la centrele de 

monitorizare privind pescuitul. 

Or. en 

Justificare 

Lista nu este exhaustivă și ar putea să nu fie completă dacă sunt înființate alte sisteme. Ar 
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trebui eliminată. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) un substrat referitor la situațiile de criză 

care conține informații privind catastrofele 

naturale și cele provocate de om, accidente 

și orice alte situații de criză apărute la 

frontierele externe ale statului membru în 

cauză sau în apropierea acestora, care ar 

putea avea un impact semnificativ asupra 

controlului frontierelor externe; 

(c) un substrat referitor la situațiile de criză 

care conține informații privind catastrofele 

naturale și cele provocate de om, accidente, 

crize politice sau umanitare și orice alte 

situații de criză apărute la frontierele 

externe ale statului membru în cauză sau în 

apropierea acestora, care ar putea avea un 

impact semnificativ asupra controlului 

frontierelor externe; 

Or. en 

Justificare 

Situațiile de criză ar trebui definite mai precis, iar definiția ar trebui să includă în mod 

specific crizele politice și umanitare. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Agenția alcătuiește și menține un tablou 

situațional european pentru a furniza 

centrelor naționale de coordonare 

informații și analize relevante pentru 

prevenirea migrației ilegale și a 

infracționalității transfrontaliere la 

frontierele externe ale statelor membre.  

(1) Agenția alcătuiește și menține un tablou 

situațional european pentru a furniza 

centrelor naționale de coordonare 

informații și analize relevante pentru 

protejarea vieții migranților și prevenirea 

migrației ilegale și a infracționalității 

transfrontaliere la frontierele externe ale 

statelor membre.  

Or. en 
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Justificare 

Obiectivul protejării vieții migranților trebuie pus în evidență aici împreună cu celelalte două 

obiective. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) tablouri situaționale naționale, inclusiv 

informații de bază primite în temeiul 

articolului 9 alineatul (8); 

(a) tablouri situaționale naționale, inclusiv 

informații de bază primite în temeiul 

articolului 9 alineatul (5) litera (a); 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament are ca obiectiv să corecteze o eroare de trimitere în propunerea 

Comisiei.  

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) delegațiile și oficiile Uniunii 

Europene; 

Or. en 

Justificare 

Delegațiile și oficiile UE ar trebui să-și aducă contribuția la EUROSUR prin furnizarea către 

agenție a informațiilor de care dispun, care sunt pertinente pentru tabloul situațional 

european al EUROSUR. 

 



 

PE491.337v02-00 20/33 PR\908005RO.doc 

RO 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) incidente legate de migrația ilegală și 

infracționalitatea transfrontalieră, precum 

și situații de criză sau orice alte evenimente 

incluse în tabloul comun al informațiilor 

privind zona prefrontalieră, dacă au un 

impact moderat sau semnificativ asupra 

frontierelor externe ale statelor membre; 

(b) incidente legate de migrația ilegală și 

infracționalitatea transfrontalieră, precum 

și situații de criză sau orice alte evenimente 

incluse în tabloul comun al informațiilor 

privind zona prefrontalieră, care au un 

impact moderat sau semnificativ asupra 

frontierelor externe ale statelor membre; 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament urmărește să armonizeze formularea cu restul propunerii, care face 

referire la un impact „mediu” sau „ridicat”.  

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) un substrat referitor la resursele proprii, 

care conține informații despre poziția, ora, 

cursul, viteza, starea și tipul resurselor care 

participă la operațiunile comune ale 

agenției sau care sunt la dispoziția agenției 

și planul de mobilizare, inclusiv zona de 

operare, orarul patrulelor și codurile de 

comunicare;  

(a) un substrat referitor la resursele proprii, 

care conține informații despre poziția, ora, 

cursul, viteza, starea și tipul resurselor care 

participă la operațiunile comune și 

proiectele pilot ale agenției sau care sunt la 

dispoziția agenției și planul de mobilizare, 

inclusiv zona de operare, orarul patrulelor 

și codurile de comunicare;  

Or. en 

Justificare 

Informațiile referitoare la proiectele pilot desfășurate de Frontex ar trebui, de asemenea, 

incluse în tabloul situațional european. 
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Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) un substrat referitor la operațiuni, care 

conține informații despre operațiunile 

comune coordonate de agenție, inclusiv 

mandatul, locul, starea și durata misiunii, 

informații despre statele membre și alți 

actori implicați, rapoarte situaționale 

zilnice și săptămânale, date statistice și 

pachete de informare pentru presă; 

(b) un substrat referitor la operațiuni, care 

conține informații despre operațiunile 

comune și proiectele pilot coordonate de 

agenție, inclusiv mandatul, locul, starea și 

durata misiunii, informații despre statele 

membre și alți actori implicați, rapoarte 

situaționale zilnice și săptămânale, date 

statistice și pachete de informare pentru 

presă; 

Or. en 

Justificare 

Informațiile referitoare la proiectele pilot desfășurate de Frontex ar trebui, de asemenea, 

incluse în tabloul situațional european. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Agenția alcătuiește și menține un tablou 

comun al informațiilor privind zona 

prefrontalieră pentru a furniza centrelor 

naționale de coordonare informații și 

analize privind zona prefrontalieră, 

relevante pentru prevenirea migrației 

ilegale și a infracționalității grave și a 

criminalității organizate la frontierele 

externe ale statelor membre și în țările terțe 

învecinate. 

(1) Agenția alcătuiește și menține un tablou 

comun al informațiilor privind zona 

prefrontalieră pentru a furniza centrelor 

naționale de coordonare informații și 

analize privind zona prefrontalieră, 

relevante pentru protejarea vieții 

migranților, prevenirea migrației ilegale și 

a infracționalității grave și a criminalității 

organizate la frontierele externe ale statelor 

membre și în țările terțe învecinate. 

Or. en 
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Justificare 

Obiectivul protejării vieții migranților trebuie pus în evidență aici împreună cu celelalte două 

obiective. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) delegațiile și oficiile Uniunii 

Europene; 

Or. en 

Justificare 

Delegațiile și oficiile UE ar trebui să-și aducă contribuția la EUROSUR prin furnizarea către 

agenție a informațiilor de care dispun, care sunt pertinente pentru tabloul comun al 

informațiilor privind zona prefrontalieră al EUROSUR. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Stratul evenimentelor al tabloului 

comun al informațiilor privind zona 

prefrontalieră include informații privind: 

orice incident, situație de criză și orice alt 

eveniment din zona prefrontalieră, care ar 

putea avea un impact moderat sau 

semnificativ asupra migrației ilegale și 

infracționalității transfrontaliere la 

frontierele externe ale statelor membre.  

(4) Stratul evenimentelor al tabloului 

comun al informațiilor privind zona 

prefrontalieră include informații privind: 

orice incident, situație de criză și orice alt 

eveniment din zona prefrontalieră, care ar 

putea avea un impact moderat sau 

semnificativ asupra migrației ilegale și 

infracționalității transfrontaliere la 

frontierele externe ale statelor membre. 

Nivelul impactului este acordat de 

agenție.  

Or. en 
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Justificare 

Acest amendament urmărește să armonizeze formularea cu restul propunerii, care face 

referire la un impact „mediu” sau „ridicat”. De asemenea, acesta fuzionează alineatele (4) și 

(5), care sunt repetitive. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Agenția atribuie un nivel unic de 

impact indicativ fiecărui incident din 

stratul evenimentelor al tabloului comun 

al informațiilor privind zona 

prefrontalieră. Agenția informează 

centrele naționale de coordonare cu 

privire la orice incident din zona 

prefrontalieră căruia i-a fost atribuit un 

nivel de impact mediu sau ridicat. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Acest alineat este fuzionat în alineatul (4) (a se vedea AM 33), având în vedere că acestea 

sunt repetitive. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sistemele de raportare a navelor, 

precum Sistemul de Identificare 

Automată (Automated Identification 

System, AIS) și sistemul de monitorizare a 

navelor (Vessel Monitoring System, 

VMS), în limitele legale date ale acestora; 

(a) sistemele de raportare ale navelor în 

limitele legale date ale acestora; 

Or. en 
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Justificare 

Lista nu este exhaustivă și ar putea să nu fie completă dacă sunt înființate alte sisteme. Ar 

trebui eliminată. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 12a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 (1) Tabloul situațional național poate fi 

utilizat pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal în măsura în care este 

necesar pentru obiectivele EUROSUR, în 

conformitate cu Directiva 95/46/CE, actul 

legislativ național care o implementează și 

alte acte legislative naționale relevante.  

 (2) Tabloul situațional european comun și 

tabloul comun al informațiilor privind 

zona prefrontalieră pot fi utilizate doar 

pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal: 

 (a) pentru numerele de înmatriculare ale 

vehiculelor, navelor și altor ambarcațiuni, 

care sunt prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu 

Directiva 95/46/CE; 

 (b) în măsura permisă de articolul 11c din 

Regulamentul (CE) nr 2007/2004. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei a făcut referire la posibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal 

prin intermediul EUROSUR numai în considerentul 7. Un articol care să reglementeze 

această chestiune trebuie să fie inclus în text și ar trebui să stabilească condiții stricte pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 



 

PR\908005RO.doc 25/33 PE491.337v02-00 

 RO 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Comisia Europeană și agențiile UE care 

îi pot furniza agenției informațiile relevante 

pentru menținerea tabloului situațional 

european și a tabloului comun al 

informațiilor privind zona prefrontalieră; 

(c) Comisia Europeană, Serviciul 

european pentru acțiune externă, BESA 
și alte agenții ale UE care îi pot furniza 

agenției informațiile relevante pentru 

menținerea tabloului situațional european 

și a tabloului comun al informațiilor 

privind zona prefrontalieră 

Or. en 

Justificare 

Atât Serviciul european pentru acțiune externă, cât și BESA ar trebui menționate în mod 

specific, având în vedere faptul că pot furniza informații utile și pertinente. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Agențiile și centrele menționate la 

alineatul (2) pot utiliza informațiile primite 

în contextul EUROSUR, în limitele 

cadrelor lor juridice și în conformitate cu 

drepturile fundamentale. 

(5) Agențiile și centrele menționate la 

alineatul (2) utilizează informațiile primite 

în contextul EUROSUR, în limitele 

cadrelor lor juridice și în conformitate cu 

drepturile fundamentale. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie clarificat faptul că informațiile primite trebuie utilizate cu respectarea drepturilor 

fundamentale.  
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Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 17a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Cooperarea cu Irlanda și Regatul Unit 

 (1) Schimbul de informații și cooperarea 

cu Irlanda și Regatul Unit, privind 

protecția vieții migranților și prevenirea 

migrației ilegale și a criminalității 

transfrontaliere la frontierele externe pot 

avea loc pe bază de acorduri bilaterale 

sau multilaterale între Irlanda și Regatul 

Unit și unul sau mai multe state membre 

vecine. Centrele naționale de coordonare 

ale statelor membre sunt punctul de 

contact pentru schimbul de informații 

între rețeaua menționată la articolul 7 și 

Irlanda și Regatul Unit. Aceste acorduri 

sunt notificate Comisiei. 

 (2) Acordurile la care se face referire la 

alineatul (1) se limitează la următorul 

schimb de informații între centrul 

național de coordonare al unui stat 

membru și Irlanda și Regatul Unit: 

 (a) informațiile conținute în tabloul 

situațional național al unui stat membru, 

în măsura în care au fost transmise 

agenției pentru a fi utilizate de tabloul 

situațional european și de tabloul comun 

al informațiilor privind zona 

prefrontalieră; 

 (b) informațiile colectate de către Irlanda 

și Regatul Unit, care sunt relevante 

pentru obiectivele tabloului situațional 

european și tabloului comun al 

informațiilor privind zona prefrontalieră; 

 (c) informațiile prevăzute la articolul 9 

alineatul (9). 

 (3) Înainte ca informațiile să poată fi 

distribuite Irlandei și Regatului Unit în 

temeiul acordului, este necesară 
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aprobarea prealabilă a oricărui alt stat 

membru care a furnizat informații în 

cadrul EUROSUR și care nu este parte la 

niciunul dintre acordurile menționate la 

alineatul (1). 

 (4) Transmiterea mai departe sau altă 

comunicare a informațiilor către țări terțe 

sau alte părți terțe sunt interzise. 

 (5) Acordurile la care se face referire la 

alineatul (1) prevăd că Irlanda și Regatul 

Unit suportă toate costurile financiare 

care decurg din participarea lor la 

EUROSUR. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui introdusă o dispoziție specifică referitoare la Regatul Unit și Irlanda, în 

conformitate cu dispozițiile prevăzute pentru țările terțe vecine, ținând seama de faptul că 

acestea nu participă ca atare la rețeaua EUROSUR. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Schimbul de informații și cooperarea cu 

țările terțe învecinate pentru prevenirea 

migrației ilegale și a infracționalității 

transfrontaliere pot avea loc pe baza unor 

acorduri bilaterale sau multilaterale între 

unul sau mai multe state membre și una sau 

mai multe țări terțe învecinate în cauză. 

Centrele naționale de coordonare ale 

statelor membre sunt punctul de contact 

pentru schimbul de informații între rețeaua 

menționată la articolul 7 și rețelele 

regionale stabilite cu țările terțe învecinate. 

(1) Schimbul de informații și cooperarea cu 

țările terțe învecinate pentru protejarea 

vieții migranților și prevenirea migrației 

ilegale și a infracționalității transfrontaliere 

pot avea loc pe baza unor acorduri 

bilaterale sau multilaterale între unul sau 

mai multe state membre și una sau mai 

multe țări terțe învecinate în cauză. 

Centrele naționale de coordonare ale 

statelor membre sunt punctul de contact 

pentru schimbul de informații între rețeaua 

menționată la articolul 7 și rețelele 

regionale stabilite cu țările terțe învecinate. 

Aceste acorduri sunt notificate Comisiei.  

Or. en 
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Justificare 

Obiectivul protejării vieții migranților trebuie pus în evidență aici împreună cu celelalte două 

obiective. Comisia trebuie informată cu privire la acordurile bilaterale sau multilaterale 

încheiate de statele membre în cadrul EUROSUR.  

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Aceste acorduri respectă legislația 

aplicabilă a Uniunii, inclusiv Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, dreptul internațional pertinent, 

inclusiv Convenția de la Geneva privind 

statutul refugiaților din 28 iulie 1951, 

obligațiile legate de accesul la protecție 

internațională, în special principiul 

nereturnării, precum și drepturile 

fundamentale.  

Or. en 

Justificare 

Trebuie subliniat faptul că acordurile cu țări terțe trebuie să respecte legislația pertinentă în 

materie de drepturile omului. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Orice schimb de date cu caracter 

personal cu țări terțe este interzis.  

Or. en 
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Justificare 

Schimbul de date cu caracter personal prin intermediul EUROSUR este permis, cu garanții 

specifice (a se vedea articolul 12a), dar schimbul de date cu caracter personal cu țările terțe 

trebuie interzis. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Transmiterea mai departe sau altă 

comunicare a informațiilor către țări terțe 

sau alte părți terțe sunt interzise. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie subliniat faptul că țărilor terțe care au acorduri cu statele membre în cadrul 

EUROSUR nu le este permis să transmită mai departe altor țări terțe sau părți terțe 

informațiile pe care le primesc.  

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru orice schimb de informații cu 

țări terțe privind informații care decurg din 

serviciul pentru aplicarea comună a 

instrumentelor de supraveghere se aplică 

legislația și normele care reglementează 

aceste instrumente și sisteme, precum și 

dispozițiile relevante ale Directivei 

95/46/CE și ale Regulamentului (CE) nr. 

45/2001. 

(5) Pentru orice schimb cu țări terțe privind 

informații care decurg din utilizarea 

comună a instrumentelor de supraveghere 

se aplică legislația și normele care 

reglementează aceste instrumente și 

sisteme. 

Or. en 
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Justificare 

Având în vedere că schimbul de date cu caracter personal cu țări terțe este interzis, nu este 

nevoie de o trimitere la instrumentele de protecție a datelor cu caracter personal. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Agenția prezintă un raport privind 

funcționarea EUROSUR la 1 octombrie 

2015 și, ulterior, la fiecare doi. 

(2) Agenția prezintă un raport privind 

funcționarea EUROSUR Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei până la 

1 octombrie 2015 și, ulterior, la fiecare doi 

ani. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie clarificat faptul că raportul Frontex ar trebui trimis tuturor celor trei instituții.  

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Comisia prezintă o evaluare generală a 

EUROSUR Parlamentului European și 

Consiliului la 1 octombrie 2016 și, ulterior, 

la fiecare patru ani. Această evaluare 

include o examinare a rezultatelor obținute 

în raport cu obiectivele și o evaluare a 

validității raționamentului de bază, a 

aplicării regulamentului în statele membre 

și de către agenție și a respectării 

drepturilor fundamentale. Această evaluare 

este însoțită, după caz, de propuneri 

adecvate de modificare a prezentului 

regulament.  

(3) Comisia prezintă o evaluare generală a 

EUROSUR Parlamentului European și 

Consiliului până la 1 octombrie 2016 și, 

ulterior, la fiecare patru ani. Această 

evaluare include o examinare a rezultatelor 

obținute în raport cu obiectivele și o 

evaluare a validității raționamentului de 

bază, a aplicării regulamentului în statele 

membre și de către agenție și a respectării 

drepturilor fundamentale, inclusiv în ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal. Aceasta include și o evaluare a 

viabilității includerii în EUROSUR a 

supravegherii frontierelor aeriene și 

controalelor la punctele de trecere a 
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frontierei. Această evaluare este însoțită, 

după caz, de propuneri adecvate de 

modificare a prezentului regulament.  

Or. en 

Justificare 

Evaluarea efectuată de Comisie ar trebui să includă o evaluare a prelucrării datelor cu 

caracter personal. Aceasta include și o evaluare a viabilității includerii în mandatul 

EUROSUR a supravegherii frontierelor aeriene și controalelor la punctele de trecere a 

frontierei.  

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Articolul 5 alineatul (1) se aplică 

celorlalte state membre cu frontiere 

externe terestre și maritime (Belgia, 

Germania, Țările de Jos și Suedia) de la 1 

octombrie 2014. 

(4) Articolul 5 alineatul (1) se aplică 

celorlalte state membre de la 1 octombrie 

2014. 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere că toate statele membre ar trebui să creeze centre naționale de coordonare, 

această prevedere trebuie extinsă la toate statele membre. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Libera circulație este un principiu definitoriu al Uniunii Europene, iar posibilitatea ca fiecare 

cetățean să se deplaseze în interiorul Uniunii Europene fără a fi supus unor controale la 

frontierele interne este una dintre realizările sale cele mai de succes. Numeroase persoane 

folosesc această libertate, iar opinia publică a exprimat în repetate rânduri opinia potrivit 

căreia libera circulație reprezintă unul dintre cele mai importante beneficii ale Uniunii. Pentru 

economia noastră, de asemenea, libera circulație este esențială pentru succesul pieței unice. 

Schengen nu poate fi anulat. Mai degrabă, acesta ar trebui consolidat printr-o mai bună 

gestionare a frontierelor externe ale UE, care asigură încredere reciprocă deplină între statele 

membre 

 

Din acest motiv, raportorul sprijină, în general, propunerea Comisiei. Schimburile de 

informații și îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și dintre agențiile implicate sunt 

etape esențiale în vederea unei mai bune repartizări a sarcinilor în gestionarea frontierelor 

externe ale UE. Ele sunt, de asemenea, cruciale pentru a sprijini statele membre să respecte 

legislația maritimă internațională și să salveze viețile migranților. 

 

Raportorul dorește să pună accentul pe următoarele aspecte:  

1) Domeniul de aplicare al directivei  

Raportorul favorizează includerea zonelor pre-frontaliere în EUROSUR, inclusiv a punctelor 

de trecere a frontierei/aeroporturilor, dar consideră că acest lucru ar trebui făcut într-o etapă 

ulterioară. Pentru moment, acest lucru ar trebui să rămână facultativ pentru statele membre. El 

susține, de asemenea, introducerea unei clauze de revizuire, cu un raport de evaluare a 

impactului acestei includeri și prin care să se propună, eventual, modificări la regulament. 

 

2) Cooperarea cu alte agenții 

Raportorul sprijină în mod ferm cooperarea cu alte agenții, în special Europol, Biroul 

European de Sprijin pentru Azil (BESA), Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă 

(AESM), Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (AECP) și Centrul Satelitar 

European (CSE). 

 

3) Cooperarea cu țările terțe 

Raportorul consideră că statele membre ar trebui să coopereze cu țările terțe vecine pentru a 

proteja viețile migranților, a preveni migrația ilegală și a combate criminalitatea 

transfrontalieră. Aceste acorduri sunt notificate Comisiei. 

 

4) Participarea Regatului Unit și a Irlandei 

Raportorul sprijină posibilitatea ca Regatul Unit și Irlanda să participe la EUROSUR. 

Cooperarea ar trebui să se desfășoare pe baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale între 

Irlanda și Regatul Unit și unul sau mai multe state membre vecine. 

 

5) Datele cu caracter personal 

Raportorul insistă asupra faptului că datele cu caracter personal ar trebui să fie transmise și 

prelucrate prin intermediul EUROSUR numai atunci când este necesar și în cazuri justificate 

în mod corespunzător, cu garanțiile corespunzătoare. El consideră, de asemenea, că niciun fel 
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de date cu caracter personal nu ar trebui să fie transmise țărilor terțe. 

 

6) Definiții  

Raportorul a depus mai multe amendamente pentru a defini mai bine anumite concepte, cum 

ar fi „incident” sau „interceptare”. El insistă, de asemenea, să se definească mai bine situațiile 

de deosebită presiune și subliniază faptul că evaluarea impactului „scăzut”, „mediu” și 

„ridicat” ar trebui să se facă la nivelul Frontex. 

 

7) Coordonare 

Raportorul sprijină desemnarea, în fiecare stat membru, a unui singur centru național de 

coordonare însărcinat cu cooperarea cu EUROSUR, permițând, în același timp, un anumit 

grad de flexibilitate în ce privește organizarea regională internă a statelor membre. 

 

8) Drepturi fundamentale 

Raportorul introduce unele trimiteri la legislația pertinentă a UE în materie de azil (inclusiv la 

principiul nereturnării) și returnare, care ar trebui să se aplice în urma interceptării. 

 

9) Responsabilitate 

Raportorul este în favoarea includerii unei clauze care să prevadă revizuirea la fiecare patru 

ani și trimiterea unui raport către Parlamentul European. 


