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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

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 poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în 
ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în 
scopuri legate de Sistemul de informații privind vizele 
(05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))
(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05951/1/2021 – C9-0199/2021),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0302),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (A9-0000/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

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

1 JO C 23, 21.1.2021, p. 286.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 16 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere de actualizare a VIS. Comisia LIBE și-a 
adoptat proiectul de raport la 4 februarie 2019, iar la 13 martie 2019 Parlamentul European a 
adoptat poziția sa în primă lectură. 

Negocierile interinstituționale au început cu Parlamentul proaspăt ales în septembrie 2019, în 
vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură. În cursul acestor negocieri, cei doi 
colegiuitori au convenit, de asemenea, să abordeze și modificările aduse altor sisteme de 
informații, rezultate din noua funcționare a VIS, care a dus la împărțirea actelor legislative 
(așa-numite „modificări subsecvente”). Negocierile au fost încheiate cu succes la 8 decembrie 
2020. La 27 ianuarie 2021, Comisia LIBE a votat și a aprobat textul convenit în cadrul 
negocierilor interinstituționale.

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului adoptată la 27 mai 2021 reflectă 
întru totul acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale purtate la 
începutul celei de a doua lecturi, raportorul recomandă ca textul să fie aprobat de către 
Parlamentul European fără modificări, astfel încât regulamentul să poată fi adoptat rapid și să 
intre în vigoare cât mai curând posibil.


