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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
propunerea de regulament de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru 
înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea 
ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale 
Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării 
legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) 
nr. 1077/2011 [COM(2016) 194 final] şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu intitulată „Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în 
materie de frontiere şi securitate” [COM(2016) 205 final].

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor elementelor noi introduse de 
propunerea legislativă, care face parte din pachetul mai amplu privind frontierele inteligente 
şi abordează rolul sistemelor de informaţii în ceea ce priveşte consolidarea gestionării 
frontierelor externe, securitatea internă şi combaterea terorismului şi a criminalităţii 
organizate.

Comisia apreciază contribuţiile statelor membre la punerea în aplicare a proiectului-pilot 
desfăşurat în 2015 şi în special participarea României care a permis realizarea de teste 
specifice în diverse condiţii şi medii.

Comisia a luat act de solicitarea Camerei Deputaţilor de a aduce clarificări cu privire la 
anumite aspecte ale propunerii şi are plăcerea de a oferi, cu această ocazie, o serie de 
precizări care, consideră aceasta, vor răspunde solicitării adresate de Camera Deputaţilor.

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor scopurilor şi obiectivelor 
Comunicării privind sistemele de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de 
frontiere şi securitate. în ceea ce priveşte observaţia sa cu privire la analiza necesară a 
interoperabilităţii din punct de vedere tehnic, operaţional, juridic şi financiar, Comisia ar 
dori să sublinieze faptul că această analiză este prevăzută în comunicare.
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Referitor la domeniul de aplicare a sistemului de intrare/ieşire (considerentul 51, 
articolul 2), Comisia ar dori să reamintească Camerei Deputaţilor că principalul scop al 
sistemului de intrare/ieşire este să evalueze dacă un călător respectă condiţia de şedere de 
maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile în spaţiul Schengen. Prin urmare, 
domeniul de aplicare a sistemului de intrare/ieşire se limitează la resortisanţii ţărilor terţe 
admişi pentru o şedere de scurtă durată pe teritoriul statelor membre.

Cât despre metoda de calculare a duratei de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe 
[articolul 10 alineatul (4)] şi mecanismul de informare (articolul 11), sistemul de 
intrare/ieşire propus ar fi aplicabil tuturor membrilor spaţiului Schengen, inclusiv acelor 
state membre care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen la data începerii funcţionării 
sistemului de intrare/ieşire.

Sistemul de intrare/ieşire va genera o listă a „persoanelor care depăşesc termenul legal de 
şedere ”, adică a resortisanţilor ţărilor terţe a căror şedere nu respectă condiţia de şedere de 
maximum 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. în conformitate cu Actul de 
aderare al României şi atâta timp cât România nu aplică integral acquis-ul Schengen, 
şederile în România nu ar trebui să fie luate în considerare la calculul duratei de şedere 
autorizată în spaţiul Schengen. Prin urmare, un resortisant al unei ţări terţe al cărui nume ar 
urma să fie inclus în această listă nu poate fi în acelaşi timp prezent fizic pe teritoriul 
României. Intr-adevăr, prezenţa acestuia în România ar însemna că a părăsit teritoriul 
statelor membre care aplică acquis-ul Schengen în totalitate şi că nu mai este o persoană 
care depăşeşte termenul legal de şedere.

Cât despre solicitările Camerei Deputaţilor de combatere a fraudării documentelor de 
identitate, potrivit comunicării, „ Comisia va prezenta măsuri menite să sporească 
securitatea documentelor electronice şi gestionarea documentelor de identitate şi să 
intensifice lupta împotriva fraudării documentelor ”. Comisia intenţionează să prezinte aceste 
măsuri până la sfârşitul anului în curs.
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