
PR\1210350RO.docx PE655.702v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2019/0002(COD)

2.9.2020

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații 
ale UE în scopuri legate de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 
2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor pentru aviz: Jeroen Lenaers



PE655.702v01-00 2/35 PR\1210350RO.docx

RO

PR_COD_1amCom

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

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate 
de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) 
nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861 
COM(2019)0004
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0004),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b) 
și (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea 
a fost prezentată de către Comisie (C8-0024/2019),

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

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(A9-0000/2020),

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

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
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stabilire a condițiilor de acces la celelalte 
sisteme de informații ale UE în scopuri 
legate de ETIAS și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1240, 
a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a 
Regulamentului (UE) 2017/2226 și a 
Regulamentului (UE) 2018/1861

stabilire a condițiilor de acces la celelalte 
sisteme de informații ale UE în scopuri 
legate de ETIAS și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1240, 
a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a 
Regulamentului (UE) 2017/2226, a 
Regulamentului (UE) 2018/1861 și a 
Regulamentului (UE) 2019/817

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Portalul european de căutare 
(ESP), instituit prin Regulamentul (UE) 
2019/817 al Parlamentului European și al 
Consiliului 1a, va permite compararea 
datelor stocate în ETIAS cu datele stocate 
în orice alt sistem prin intermediul unei 
singure căutări.
______________
1a. Regulamentul (UE) 2019/817 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2019 privind instituirea unui 
cadru pentru interoperabilitatea dintre 
sistemele de informații ale UE în 
domeniul frontierelor și al vizelor și de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 
2018/1726 și (UE) 2018/1861 ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului și a Deciziilor 2004/512/CE și 
2008/633/JAI ale Consiliului (JO L 135, 
22.5.2019, p. 27).

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura îndeplinirea 
integrală a obiectivelor ETIAS, precum și 
pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor 
Sistemului de informații Schengen („SIS”), 
este necesar să se includă în sfera 
verificărilor automate o nouă categorie de 
semnalări introdusă prin revizuirea recentă 

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

a SIS, și anume semnalările referitoare la 
persoanele care trebuie să facă obiectul 
controalelor prin interviu și semnalările 
referitoare la resortisanții țărilor terțe 
care fac obiectul unei decizii de returnare.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Se adaugă un nou 
considerent 24a:
(24a) Pentru a putea compara corect și 
fiabil datele cu caracter personal din 
cadrul cererilor de autorizații de călătorie 
menționate în Regulamentul (UE) 
2018/1240 cu datele existente într-o fișă, 
într-un dosar sau într-o semnalare 
înregistrată într-un sistem de informații al 
UE sau într-o bază de date a UE, în datele 
Europol sau în bazele de date ale Interpol, 
este esențial să se asigure faptul că datele 
utilizate și consultate în ETIAS exacte, 
actualizate și de înaltă calitate. În 
conformitate cu obligațiile care îi revin în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/817, 
Agenția Uniunii Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) 
are un rol important în monitorizarea 
calității datelor și în elaborarea de 
rapoarte periodice de analiză a datelor, 
astfel încât statul membru de origine să 
fie în măsură să verifice datele și să ia 
măsurile de remediere necesare. Comisia 
ar trebui să evalueze rapoartele periodice 
privind calitatea datelor pe care le 
furnizează către eu-LISA în temeiul 
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Regulamentului (UE) 2019/817 și ar 
trebui să emită recomandări adresate 
statelor membre, după caz.

Or. en

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 4 – litera ea (nouă)

Textul în vigoare Amendamentul

(1a) La articolul 4, alineatul (1) litera 
(e) se înlocuiește cu următorul text:

(e) sprijină îndeplinirea obiectivelor 
SIS referitoare la alertele privind 
resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat 
intrarea și șederea, alertele privind 
persoanele căutate pentru a fi arestate în 
vederea predării sau a extrădării, 
persoanele dispărute, alertele privind 
persoanele căutate în vederea participării la 

„(e) sprijină îndeplinirea obiectivelor 
SIS referitoare la alertele privind 
resortisanții țărilor terțe cărora li s-a refuzat 
intrarea și șederea, alertele privind 
persoanele căutate pentru a fi arestate în 
vederea predării sau a extrădării, 
persoanele dispărute, alertele privind 
persoanele căutate în vederea participării la 
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o procedură judiciară și alertele privind 
persoanele supuse unor controale discrete 
sau al unor controale specifice;

o procedură judiciară și alertele privind 
persoanele supuse unor controale discrete 
sau al unor controale specifice și alertele 
referitoare la resortisanții țărilor terțe 
care fac obiectul unei decizii de 
returnare;”

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În special, sistemul central al ETIAS se 
bazează pe componentele de hardware și 
software ale sistemului central al EES în 
scopul creării unui registru partajat de date 
de identitate pentru stocarea datelor 
alfanumerice de identitate atât ale 
solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, 
cât și ale resortisanților țărilor terțe 
înregistrați în EES. Datele alfanumerice de 
identitate ale solicitanților din cadrul 
sistemului ETIAS care sunt stocate în 
registrul partajat de date de identitate fac 
parte din sistemul central al ETIAS. [Acest 
registru partajat de date de identitate 
reprezintă baza pentru implementarea 
registrului comun de date de identitate 
(«CIR») instituit prin Regulamentul 
privind interoperabilitatea.]

„În special, sistemul central al ETIAS se 
bazează pe componentele de hardware și 
software ale sistemului central al EES în 
scopul creării unui registru partajat de date 
de identitate pentru stocarea datelor 
alfanumerice de identitate atât ale 
solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, 
cât și ale resortisanților țărilor terțe 
înregistrați în EES. Datele alfanumerice de 
identitate ale solicitanților din cadrul 
sistemului ETIAS care sunt stocate în 
registrul partajat de date de identitate fac 
parte din sistemul central al ETIAS. Acest 
registru partajat de date de identitate 
reprezintă baza pentru implementarea 
registrului comun de date de identitate 
(«CIR») instituit prin articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2019/817.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest lucru nu aduce atingere menținerii 
separării logice dintre datele din EES și 
cele din ETIAS și a accesului la cele două 
tipuri de date definit în regulamentele de 
instituire a respectivelor sisteme de 
informații.”

Acest lucru nu aduce atingere menținerii 
separării logice dintre datele din EES și 
cele din ETIAS și a accesului la cele două 
tipuri de date definit în regulamentele de 
instituire a respectivelor sisteme de 
informații, în conformitate cu articolul 18 
din Regulamentul (UE) 2019/817.”;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

[Interoperabilitatea se bazează pe portalul 
european de căutare («ESP»), instituit 
prin articolul 6 din Regulamentul (UE) 
2018/XXX (interoperabilitate). În cursul 
unei perioade de tranziție, înainte ca ESP 
să fie disponibil, prelucrarea automată se 
bazează pe un instrument elaborat de eu-
LISA în sensul prezentului alineat. Acest 
instrument este utilizat ca bază pentru 
dezvoltarea și implementarea ESP, în 
conformitate cu articolul 52 din 
regulamentul respectiv].

Interoperabilitatea se bazează pe ESP de 
la data la care încep operațiunile, astfel 
cum sunt definite la articolul 72 
alineatul (1a) din Regulamentul (UE) 
2019/817, în scopul prelucrării automate 
menționate la articolul 20, articolul 23, 
articolul 24 alineatul (6) litera (c) 
punctul (ii), articolul 41 și articolul 54 
alineatul (1) litera (b) din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 11

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

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

4. În scopul efectuării verificărilor 
menționate la articolul 20 alineatul (2) 
litera (c) și litera (m) punctul (ii) și 
litera (o) și la articolul 23, prelucrarea 
automată menționată la articolul 11 
alineatul (1) permite sistemului central al 
ETIAS să efectueze interogări în SIS 
instituit prin Regulamentele (UE) 
2018/18611a (verificări la frontiere) și (UE) 
2018/18601b (returnări) al Parlamentului 
European și al Consiliului cu următoarele 
date menționate la articolul 17 alineatul (2) 
literele (a)-(d) și la articolul 17 alineatul (2) 
litera (k):

________________
1a. Regulamentul (UE) 2018/1861 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen (SIS) în domeniul 
verificărilor la frontiere, de modificare a 
Convenției de punere în aplicare a 
Acordului Schengen și de modificare și 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1987/2006 (JO L 312, 7.12.2018, 
p. 14).
1b. Regulamentul (UE) 2018/1860 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea 
Sistemului de informații Schengen pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală 
(JO L 312, 7.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 11 – alineatul 6 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În scopul efectuării verificărilor 
menționate la articolul 20 alineatul (2) 
litera (n), prelucrarea automată menționată 
la articolul 11 alineatul (1) permite 
sistemului central al ETIAS să efectueze 
interogări ale datelor ECRIS-TCN [din 
CIR], instituit prin [Regulamentul (UE) 
2018/XXX], cu următoarele date 
menționate la articolul 17 alineatul (2) 
literele (a)-(d):

6. În scopul efectuării verificărilor 
menționate la articolul 20 alineatul (2) 
litera (n), prelucrarea automată menționată 
la articolul 11 alineatul (1) permite 
sistemului central al ETIAS să efectueze 
interogări ale datelor ECRIS-TCN [din 
CIR], instituit prin [Regulamentul (UE) 
2019/818, cu următoarele date menționate 
la articolul 17 alineatul (2) literele (a)-(d):

Or. en

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) țara nașterii;

Or. en

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. Se obține un răspuns pozitiv atunci 
când toate datele sau unele dintre datele din 
dosarul de cerere din ETIAS care sunt 
utilizate pentru interogare corespund în 
totalitate sau parțial datelor existente într-o 
fișă, într-o alertă sau într-un dosar din 
celelalte sisteme de informații ale UE 
consultate. Comisia adoptă acte delegate 
în conformitate cu articolul 89 pentru a 
defini corespondența parțială, inclusiv 
gradul de probabilitate.

Or. en

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolelor 6, 14 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2017/2226, un proces 
automat, care utilizează infrastructura de 
comunicații securizată prevăzută la 

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

articolul 6 alineatul (2) litera (d) din 
prezentul regulament, efectuează interogări 
în sistemul central al ETIAS și importă din 
acest sistem informațiile menționate la 
articolul 47 alineatul (2) din prezentul 
regulament, precum și numărul cererii și 
sfârșitul perioadei de valabilitate a unei 
autorizații de călătorie ETIAS și 
actualizează în consecință fișa de 
intrare/ieșire sau fișa de refuz al intrării în 
EES.”

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(6a) La articolul 20 alineatul (2), 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

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

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

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 20 – alineatul 2 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La articolul 20 alineatul (2), se 
adaugă următoarea literă:
„(na) dacă solicitantul este subiectul 
unei semnalări privind returnarea 
introdusă în SIS”.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 23 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se adaugă următorul punct:
„(ca) o semnalare privind resortisanții 
țărilor terțe supuși unei decizii de 
returnare”;

Or. en

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Articolul 4 din Regulamentul (UE) 
2018/1860 (returnări);
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Or. en

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11 a (nou)
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 26 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) La articolul 26, se introduce 
următorul alineat:
3a. Atunci când prelucrarea automată 
în temeiul articolului 20 alineatul (2) 
litera (o) a raportat un rezultat pozitiv și a 
identificat că un solicitant face obiectul 
unei semnalări privind returnarea 
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introduse în SIS însoțită de o decizie de 
interzicere a intrării menționată la 
articolul 4 alineatul (1) litera (z) din 
Regulamentul (UE) 2018/1860, unitatea 
națională a ETIAS informează statul 
membru emitent cu privire la aceasta, iar 
statul membru emitent urmează 
procedura prevăzută la articolul 8 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) 2018/1860. În urma acestei 
proceduri, prelucrarea automată se repetă 
pentru a reexamina dosarul de cerere.

Or. en

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(a) au intrat în vigoare modificările 
necesare ale actelor juridice de instituire a 
sistemelor de informații ale UE menționate 
la articolul 11, prin care se stabilește 
interoperabilitatea acestora, în sensul 
articolului 11 din prezentul regulament, cu 
sistemul de informații al ETIAS, cu 
excepția reformării Eurodac;”;

„(a) au intrat în vigoare modificările 
necesare ale actelor juridice de instituire a 
sistemelor de informații ale UE menționate 
la articolul 11, prin care se stabilește 
interoperabilitatea acestora, în sensul 
articolului 11 din prezentul regulament, cu 
sistemul de informații al ETIAS, cu 
excepția reformării Regulamentului (UE) 
nr. 603/2013 (Eurodac);”;

Or. en

Amendamentul 24

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

(13a) Articolul 89 se modifică după cum 
urmează:
(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

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

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

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul în vigoare Amendamentul

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

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 6 alineatul (4), 
articolul 17 alineatele (3), (5) și (6), 
articolul 18 alineatul (4), articolul 27 

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 6 alineatul (4), 
articolul 11 alineatul (9), articolul 17 
alineatele (3), (5) și (6), articolul 18 
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alineatul (3), articolul 31, articolul 33 
alineatul (2), articolul 36 alineatul (4), 
articolul 39 alineatul (2), articolul 54 
alineatul (2), articolul 83 alineatele (1) și 
(3) și articolul 85 alineatul (3) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), 
articolul 31, articolul 33 alineatul (2), 
articolul 36 alineatul (4), articolul 39 
alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), 
articolul 83 alineatele (1) și (3) și articolul 
85 alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
specificate în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 
aduce atingere actelor delegate care sunt 
deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 a (nou) – litera c
Regulamentul (UE) 2018/1240
Articolul 89 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

(c) Alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (4), al articolului 17 
alineatul (3), (5) sau (6), al articolului 18 
alineatul (4), al articolului 27 alineatul (3), 
al articolului 31, al articolului 33 alineatul 
(2), al articolului 36 alineatul (4), al 
articolului 39 alineatul (2), al articolului 54 
alineatul (2), al articolului 83 alineatul (1) 
sau (3) ori al articolului 85 alineatul (3) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecțiuni în termen de două 
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 

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

informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) La articolul 92 alineatul (5), se 
introduce următoarea literă:
(-a) consultarea ECRIS-TCN cu 
ajutorul ETIAS;

Or. en

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„2. Accesul la VIS pentru consultarea 
datelor este rezervat în mod exclusiv 
personalului autorizat în mod 
corespunzător din cadrul autorităților 
fiecărui stat membru, inclusiv membrilor 
autorizați în mod corespunzător ai 
personalului unităților naționale ale 
ETIAS, care sunt desemnați în temeiul 
articolului 8 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 al Parlamentului European și al 
Consiliului*, care au competențele 
necesare în scopurile prevăzute la articolele 
15-22, precum și personalului autorizat în 

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

necesare în scopurile prevăzute la articolele 
15-22, precum și personalului autorizat în 
mod corespunzător din cadrul autorităților 
naționale ale fiecărui stat membru și al 
organismelor, birourilor și agențiilor 
Uniunii care au competențele necesare în 
scopurile prevăzute la articolul 20 și 
articolul 21 din Regulamentul (UE) 
2019/817 privind interoperabilitatea], în 
măsura în care aceste date sunt necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor lor stabilite în 
funcție de respectivele obiective și în mod 
proporțional cu obiectivele urmărite.”

Or. en

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 30

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

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

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

Or. en

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care o verificare 
efectuată de unitatea centrală a ETIAS 
confirmă corespondența dintre datele 
înregistrate în dosarul de cerere ETIAS și 
datele din EES sau în cazul în care persistă 
îndoieli, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 26 din Regulamentul (UE) 
2018/1240, fără a aduce atingere 
articolului 24 din Regulamentul (UE) 
2018/1240.

2. În cazul în care o verificare 
efectuată de unitatea centrală a ETIAS în 
conformitate cu articolul 22 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240 confirmă 
corespondența dintre datele înregistrate în 
dosarul de cerere ETIAS și datele din VIS 
sau în cazul în care persistă îndoieli, se 
aplică procedura prevăzută la articolul 26 
din Regulamentul (UE) 2018/1240.

Or. en

Amendamentul 32

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

1. Pentru consultarea VIS, unitățile 
naționale ale ETIAS utilizează aceleași 
date alfanumerice ca cele utilizate pentru 
prelucrarea automată menționată la 
articolul 18b alineatul (2).

1. Pentru consultarea VIS, unitățile 
naționale ale ETIAS menționate la 
articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) 2018/1240 utilizează aceleași date 
alfanumerice ca cele utilizate pentru 
prelucrarea automată menționată la 
articolul 18b alineatul (2) din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 34

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

Ținerea evidențelor Ținerea evidențelor în scopul 
interoperabilității cu ETIAS

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 6 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:
(ka) asistă la identificare minorilor 
care sunt victime ale traficului de ființe 
umane.

Or. en

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un proces automat, care utilizează 
infrastructura de comunicații securizată 
prevăzută la articolul 6 alineatul (2) litera 
(d) din Regulamentul (UE) 2018/1240, 
permite EES să creeze sau să actualizeze 
fișa de intrare/ieșire sau fișa de refuz al 
intrării din EES pentru un resortisant al 
unei țări terțe exonerat de obligația de a 
deține viză, în conformitate cu articolele 14 
și 17 din prezentul regulament.

Un proces automat, care utilizează 
infrastructura de comunicații securizată 
prevăzută la articolul 6 alineatul (2) litera 
(d) din Regulamentul (UE) 2018/1240, 
permite EES să creeze sau să actualizeze 
fișa de intrare/ieșire sau fișa de refuz al 
intrării din EES pentru un resortisant al 
unei țări terțe exonerat de obligația de a 
deține viză, în conformitate cu 
articolele 14, 17 și 18 din prezentul 
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regulament.

Or. en

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să actualizeze fișa de intrare/ieșire 
în EES, în conformitate cu articolul 18 
alineatul (1) litera (b) din prezentul 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 8 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. De la începerea funcționării ETIAS, 
astfel cum este prevăzută la articolul 88 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, sistemul central al EES este 
conectat la instrumentul menționat la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 pentru a permite prelucrarea 
automată menționată la articolul respectiv.

1. De la începerea funcționării ETIAS, 
astfel cum este prevăzută la articolul 88 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, sistemul central al EES este 
conectat la ESP pentru a permite 
prelucrarea automată menționată la 
articolul respectiv.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 8 b – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul efectuării verificărilor menționate 
la articolul 20 alineatul (2) literele (g) și (h) 
din Regulamentul (UE) 2018/1240, 
sistemul central al ETIAS utilizează 
instrumentul menționat la articolul 11 din 
regulamentul respectiv pentru a compara 
datele din ETIAS cu datele din EES, în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv, utilizând 
tabelul de corespondență din anexa III.

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

Or. en
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) 2017/2226
Articolul 25a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care o verificare 
efectuată de unitatea centrală a ETIAS 
confirmă corespondența dintre datele 
înregistrate în dosarul de cerere ETIAS și 
datele din EES sau în cazul în care persistă 
îndoieli, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 26 din Regulamentul (UE) 
2018/1240.

2. În cazul în care o verificare 
efectuată de unitatea centrală a ETIAS în 
temeiul articolului 22 din Regulamentul 
(UE) 2018/1240 confirmă corespondența 
dintre datele înregistrate în dosarul de 
cerere ETIAS și datele din EES sau în 
cazul în care persistă îndoieli, se aplică 
procedura prevăzută la articolul 26 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 18 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Păstrarea înregistrărilor în scopul 
interoperabilității cu ETIAS în sensul 
articolului 11 din Regulamentul (UE) 
2018/1240

Ținerea evidențelor în scopul 
interoperabilității cu ETIAS

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 34 – paragraful 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„(g) prelucrarea manuală a cererilor 
ETIAS de către unitatea națională a 
ETIAS, în temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240.”

„(h) prelucrarea manuală a cererilor 
ETIAS de către unitatea națională a 
ETIAS, în temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240.”

Or. en

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Unitatea centrală a ETIAS, 
instituită în cadrul Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2018/1240, are, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt 
conferite prin Regulamentul (UE) 
2018/1240, dreptul de a accesa date 
relevante introduse în SIS și de a efectua 
căutări în aceste date în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (8) din regulamentul 
respectiv. În cazul accesului și căutării în 
cauză se aplică dispozițiile prevăzute la 
articolul 36 alineatele (4)-(8).

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 36 a – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere articolului 24 
din Regulamentul (UE) 2018/1240, în 
cazul în care o verificare efectuată de 
unitatea centrală a ETIAS confirmă 
corespondența datelor înregistrate în 
dosarul de cerere ETIAS cu o semnalare 
din SIS, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 26 din Regulamentul (UE) 
2018/1240.

2. Fără a aduce atingere articolului 24 
din Regulamentul (UE) 2018/1240, în 
cazul în care o verificare efectuată în 
temeiul articolului 22 din Regulamentul 
(UE) 2018/1240 de unitatea centrală a 
ETIAS confirmă corespondența datelor 
înregistrate în dosarul de cerere ETIAS cu 
o semnalare din SIS sau în cazul în care 
persistă îndoieli, se aplică procedura 
prevăzută la articolul 26 din Regulamentul 
(UE) 2018/1240.

Or. en

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. De la începerea funcționării ETIAS, 
astfel cum este prevăzută la articolul 88 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, sistemul central al SIS este 
conectat la instrumentul menționat la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 pentru a permite prelucrarea 
automată menționată la articolul respectiv.

1. De la începerea funcționării ETIAS, 
astfel cum este prevăzută la articolul 88 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, sistemul central al SIS este 
conectat la ESP pentru a permite 
prelucrarea automată menționată la 
articolul respectiv.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 36 b – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prelucrarea automată menționată 
la articolul 11 din Regulamentul (UE) 
2018/1240 permite verificările prevăzute 
la articolul 20, la articolul 24 alineatul (6) 
litera (c) punctul (ii), la articolul 41 și la 
articolul 54 alineatul (1) litera (b) și 
verificările ulterioare prevăzute la 
articolele 22 și 26 din regulamentul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 36 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În scopul efectuării verificărilor 
menționate la articolul 20 alineatul (2) 
litera (c), litera (m) punctul (ii) și litera (o) 
din Regulamentul (UE) 2018/1240, 
sistemul central al ETIAS utilizează 
instrumentul menționat la articolul 11 din 
regulamentul respectiv pentru a compara 
datele menționate la articolul 11 alineatul 
(4) din Regulamentul (UE) 2018/1240 cu 
datele din SIS, în conformitate cu articolul 
11 alineatul (8) din regulamentul respectiv.

2. În scopul efectuării verificărilor 
menționate la articolul 20 alineatul (2) 
litera (c) și litera (m) punctul (ii), la 
articolul 24 alineatul (6) litera (c) 
punctul (ii) și la articolul 54 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, sistemul central al ETIAS 
utilizează ESP pentru a compara datele 
menționate la articolul 11 alineatul (4) din 
Regulamentul 2018/1240 cu datele din SIS, 
în conformitate cu articolul 11 alineatul (8) 
din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) 2018/1861
Articolul 36 b – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care se introduce în SIS 
o nouă semnalare, menționată la articolul 
41 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, sistemul central transmite 
informațiile referitoare la această 
semnalare, utilizând prelucrarea automată 
și instrumentul menționat la articolul 11 
din respectivul regulament, sistemului 
central al ETIAS pentru a verifica dacă 
această nouă semnalare corespunde unei 
autorizații de călătorie existente.”

3. În cazul în care se introduce în SIS 
o nouă semnalare, menționată la articolul 
41 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, sistemul central transmite 
informațiile referitoare la această 
semnalare, utilizând prelucrarea automată 
și ESP, sistemului central al ETIAS pentru 
a verifica dacă această nouă semnalare 
corespunde unei autorizații de călătorie 
existente.”

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Modificări aduse Regulamentului (UE) 
2019/817 (interoperabilitate în domeniul 
cooperării polițienești)
La articolul 72 se introduce următorul 
alineat:
„1a. Fără a aduce atingere 
alineatului (1) din prezentul articol, în 
scopul prelucrării automate prevăzute la 
articolul 20, articolul 23, articolul 24 
alineatul (6) litera (c) punctul (ii), 
articolul 41 și articolul 54 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 
2018/1240, ESP începe operațiunile, 
limitate la acele scopuri, de îndată ce sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 88 din Regulamentul (UE) 
2018/1240.”

Or. en



PR\1210350RO.docx 33/35 PE655.702v01-00

RO

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la data 
stabilită în conformitate cu articolul 96 al 
doilea paragraf din Regulamentul (UE) 
2018/1240.

eliminat

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul și conținutul propunerii

După adoptarea, în septembrie 2018, de către Consiliu și Parlamentul European, a două acte 
legislative de instituire a ETIAS - Regulamentul de instituire a Sistemului european de 
informații și de autorizare privind călătoriile („ETIAS”)1 și o modificare a Regulamentului 
privind Europol în scopul instituirii ETIAS2 - Comisia și-a prezentat propunerile de așa-numite 
modificări care decurg din ETIAS.

Regulamentul privind ETIAS prevede, la articolul 11 alineatul (2), că: „Modificările actelor 
juridice de instituire a sistemelor de informații ale UE care sunt necesare pentru stabilirea 
interoperabilității lor cu ETIAS, precum și adăugarea dispozițiilor corespunzătoare la prezentul 
regulament fac obiectul unui instrument juridic separat.” Pe această bază, la 7 ianuarie 2019, 
Comisia a prezentat două propuneri diferite de modificări subsecvente care au avut ca scop 
stabilirea modificărilor tehnice necesare pentru instituirea completă a sistemului ETIAS prin 
modificarea actelor juridice referitoare la consultarea ETIAS de către sistemele de tehnologie 
a informațiilor ale UE, precum și stabilirea unor dispoziții corespunzătoare și modificarea 
Regulamentului privind ETIAS în consecință (2019/0001 (COD) și 2019/0002 (COD)).

În plus, în conformitate cu Comunicarea din aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai 
puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”, dezvoltarea ETIAS trebuie să 
se bazeze pe reutilizarea componentelor de hardware și software elaborate pentru EES. Aceasta 
este și abordarea urmată de propunerile legislative privind interoperabilitatea sistemelor de 
informații. Dezvoltarea tehnică a registrului comun de date de identitate și a portalului european 
de căutare, astfel cum este prevăzută de propunerile legislative privind interoperabilitatea 
sistemelor de informații, ar urma să se bazeze pe componentele EES/ETIAS. Astfel, propunerile 
prezintă modificări care trebuie să fie aduse Regulamentului privind ETIAS pentru a preciza că 
sistemul central al ETIAS ar urma să se bazeze pe componentele de hardware și software ale 
sistemului central al EES pentru a crea un registru partajat de date de identitate pentru stocarea 
datelor alfanumerice de identitate atât ale solicitanților din cadrul sistemului ETIAS, cât și ale 
resortisanților țărilor terțe înregistrați în EES.

Procedură

Deoarece propunerile Comisiei nu au fost însoțite de evaluări ale impactului și pentru a evalua 
în mod corespunzător propunerile și pentru a pregăti prezentul proiect de raport, decizia a fost 
luată de coordonatorii grupurilor politice pentru a solicita o evaluare de impact de substituție, 
pregătită de serviciile de cercetare ale Parlamentului European (EPRS), care a fost încheiată și 
prezentată Comisiei LIBE în decembrie 2019.

Raportorul subliniază importanța de a avea evaluări de impact pentru a evalua cu atenție și a 

1 Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire 
a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 
(JO L 236, 19.9.2018, p. 1).
2 Regulamentul (UE) 2018/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de 
modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de 
autorizare privind călătoriile (ETIAS) (JO L 236, 19.9.2018, p. 72).
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analiza corespunzător noile propuneri legislative, precum și relevanța lor ca factor care 
contribuie la calitatea procesului de legiferare.

În plus, pentru a completa informațiile, s-a solicitat avizul Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale, al Serviciului european pentru protecția datelor și al Comitetului european 
pentru protecția datelor.

Poziția raportorului

Raportorul salută, în general, propunerile de modificări subsecvente ale Sistemului european 
de informații și de autorizare privind călătoriile. Cu toate acestea, raportorul consideră că sunt 
posibile îmbunătățiri în ceea ce privește unele articole modificate și în conformitate cu 
recomandările evaluării impactului de substituție efectuată de Serviciul de Cercetare al 
Parlamentului European.

El sprijină raționamentul general și principalele elemente ale propunerilor Comisiei, 
recunoscând că propunerile sunt o consecință și o obligație legală în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului 2018/1240 (Regulamentul privind ETIAS) care a fost convenit de colegiuitori. 
Verificările automate prevăzute de Regulamentul privind ETIAS pot fi efectuate numai dacă 
sistemul central al ETIAS este în măsură să comunice cu alte sisteme de informații ale UE. 
Propunerile stabilesc elementele tehnice necesare pentru compararea datelor cu caracter 
personal din diferitele aplicații cu datele din registre, dosare sau alerte înregistrate în sistemele 
de informații și bazele de date ale UE, având în vedere interoperabilitatea sistemelor de 
informații pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației.

Având în vedere faptul că propunerile Comisiei au fost prezentate la 7 ianuarie 2019, în timp 
ce negocierile interinstituționale referitoare la propunerile privind interoperabilitatea și la 
propunerea privind ECRIS-TCN erau încă în curs de desfășurare, a fost necesar să se 
actualizeze propunerile Comisiei în conformitate cu acordurile privind dosarele care au fost 
adoptate între timp.

În conformitate cu recomandările făcute în evaluarea de impact de substituție elaborată de 
Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, au fost aduse îmbunătățiri suplimentare în 
ceea ce privește procedura de înregistrare a resortisanților țărilor terțe care au fost condamnați 
pentru acte de terorism sau pentru infracțiuni penale grave. În plus, dispozițiile privind 
monitorizarea și statisticile au fost consolidate astfel încât să se asigure că Comisia va trebui să 
evalueze periodic consultarea sistemului ECRIS-TCN de către sistemul ETIAS și să informeze 
Parlamentul European și AEPD. În cele din urmă, raportorul consideră că definiția 
corespondenței parțiale dintre registrele sistemelor de informații ale UE printr-un act de punere 
în aplicare nu este adecvată. În ceea ce privește impactul potențial semnificativ asupra 
drepturilor vieții private și asupra protecției datelor cu caracter personal, este mai oportun ca, 
printr-un act delegat, să se asigure o supraveghere adecvată din partea Parlamentului European, 
în conformitate cu dispoziții similare care există în regulamentele privind interoperabilitatea.

În cele din urmă, raportorul consideră că consultarea sistemelor de informații Schengen (SIS) 
are o valoare adăugată și pentru semnalările privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul 
unei decizii de returnare. Consultarea SIS pentru acest tip de semnalare într-un stadiu incipient, 
înainte ca resortisantul țării terțe să se prezinte la frontiera unui stat membru, va fi în beneficiul 
statului membru și al resortisantului țării terțe.


