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Instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale 
***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la 
propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale în scopul 
aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 
de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] și privind cererea autorităților de 
aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare cu datele EURODAC în 
scopul aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a 
Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă 
în spațiul de libertate, securitate și justiție (versiune reformată) (COM(2012)0254 – C7-
0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea modificată a Comisiei, prezentată Parlamentului European și 
Consiliului (COM(2012)0254),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 87 
alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia Comisia a înaintat propunerea către 
Parlament (C7-0148/2012),

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

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din 20 septembrie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, 
adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu 
articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 27 
martie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 
alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-
0432/2012),

1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.



A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio 
modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și întrucât, în 
ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare 
cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor existente, 
fără nicio modificare de fond;

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

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.
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Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2013 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în 
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 
de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de 
aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul 
asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 
de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice 
la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 603/2013.)


