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Stimate domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa cu privire la Propunerea 
Comisiei de Directivă de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce 
priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte 
Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a 
Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului, COM/2016) 7 final.

ECRIS este un sistem electronic eficient care conectează statele membre şi le permite să facă 
un schimb rapid şi eficient de informaţii cu privire la cazierele judiciare ale persoanelor 
condamnate în UE.

Propunerea Comisiei are ca scop îmbunătăţirea eficienţei sistemului ECRIS în ceea ce 
priveşte resortisanţii ţărilor terţe. Propunerea introduce un mecanism pentru identificarea 
eficientă a statelor membre care deţin informaţii cu privire la cazierele judiciare ale 
resortisanţilor ţărilor terţe condamnaţi. Acest lucru va încuraja statele membre să folosească 
ECRIS într-un mod mai sistematic în ceea ce priveşte resortisanţii ţărilor terţe şi, prin 
urmare, va duce la decizii mai bine documentate adoptate în cadrul procedurilor judiciare şi 
în alte contexte, în conformitate cu legislaţia naţională.

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru sprijinul acordat propunerii. Comisia 
salută accentul pus de Senat asupra protecţiei drepturilor fundamentale şi a obligaţiilor care 
revin statelor membre în temeiul dreptului lor intern.

In conformitate cu propunerea Comisiei, datele resortisanţilor ţărilor terţe condamnaţi sunt 
protejate în acelaşi mod ca şi datele resortisanţilor UE. în prezent, ECRIS conţine deja 
garanţii privind drepturile fundamentale care se aplică atât resortisanţilor ţărilor terţe, cât şi 
cetăţenilor UE. ECRIS facilitează schimbul de informaţii privind cazierele judiciare între 
statele membre. Legislaţia naţională a statelor membre se aplică, de asemenea, aspectelor 
enumerate la punctul III literele (b) şi (c) din opinia Senatului.

In prezent, propunerea este supusă procesului legislativ ce implică atât Parlamentul 
European, cât şi Consiliul.
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Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor exprimate de Senat şi aşteaptă cu 
interes continuarea, în viitor, a dialogului nostru politic.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

Věra Jourová 
Membru al Comisiei
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