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Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la două propuneri de
regulamente privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații la
scară largă din UE
(Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD
www.edps.europa.eu)
(2018/C 233/07)
Provocările stringente din prezent referitoare la securitate și la gestionarea frontierelor necesită o utilizare mai inteligentă
a informațiilor de care autoritățile publice competente dispun deja. Acest lucru a determinat Comisia Europeană să lan
seze un proces pentru asigurarea interoperabilității dintre sistemele de informații la scară largă (existente și viitoare) ale
UE în materie de migrație, azil și securitate. În decembrie 2017, Comisia a emis două propuneri de regulamente privind
instituirea unui cadru legal de interoperabilitate între sistemele de informații la scară largă ale UE.

Cu condiția să fie pusă în aplicare într-un mod bine gândit și respectând pe deplin drepturile fundamentale, inclusiv
drepturile la confidențialitate și la protecția datelor, interoperabilitatea poate fi un instrument util pentru a aborda
nevoile legitime ale autorităților competente care utilizează sisteme de informații la scară largă și pentru a contribui la
dezvoltarea schimbului eficient și eficace de informații. Interoperabilitatea nu este exclusiv sau în principal o alegere
tehnică, ci este mai degrabă o alegere politică, aceasta putând avea consecințe legale și societale profunde, care nu pot fi
ascunse în spatele unor aparente modificări tehnice. Decizia legiuitorului UE de a face sistemele de informații la scară
largă interoperabile nu numai că ar afecta permanent și profund structura și modul de funcționare al acestora, dar ar
schimba, de asemenea, modul în care principiile legale au fost interpretate în acest domeniu până în prezent și, astfel, ar
marca un „punct în care nu mai există cale de întoarcere”.

Deși este posibil ca interoperabilitatea să fi fost avută în vedere inițial doar ca instrument care facilitează utilizarea siste
melor, propunerile ar introduce noi posibilități de accesare și de utilizare a datelor stocate în diferitele sisteme pentru
a combate frauda de identitate, pentru a facilita controalele de identitate, precum și pentru a simplifica accesul auto
rităților de aplicare a legii la sistemele de informații care nu intră în sfera asigurării respectării legii.

În special, propunerile creează o nouă bază de date centralizată, care ar cuprinde informații despre milioane de resorti
sanți ai țărilor terțe, inclusiv datele biometrice ale acestora. Din cauza amplorii și a naturii datelor care urmează să fie
stocate în această bază de date, consecințele oricărei încălcări a securității datelor ar putea afecta grav un număr
potențial foarte mare de persoane. Dacă aceste informații ar ajunge vreodată pe mâini nepotrivite, baza de date ar putea
deveni un instrument periculos împotriva drepturilor fundamentale. Prin urmare, este esențial să se instituie garanții
legale, tehnice și organizatorice solide. De asemenea, este nevoie de atenție deosebită, atât în ceea ce privește scopurile
bazei de date, cât și condițiile și modurile de utilizare a acesteia.

În acest context, AEPD subliniază importanța clarificării suplimentare a amplorii problemei fraudei de identitate în rân
dul resortisanților țărilor terțe, pentru a garanta că măsura propusă este adecvată și proporțională. Posibilitatea de
a consulta baza de date centralizată pentru a facilita controalele de identitate pe teritoriul statelor membre ar trebui
încadrată mai strict.

AEPD înțelege nevoia autorităților de aplicare a legii de a beneficia de cele mai bune instrumente posibile pentru
a identifica rapid autorii actelor de terorism și ai altor infracțiuni grave. Cu toate acestea, facilitarea accesului auto
rităților de aplicare a legii la sistemele de informații care nu intră în sfera asigurării respectării legii (respectiv la
informații obținute de autorități în alte scopuri decât aplicarea legii), chiar și într-o măsură limitată, este departe de a fi
nesemnificativă din punct de vedere al drepturilor fundamentale. Accesul de rutină ar reprezenta, într-adevăr, o încălcare
gravă a principiului limitării scopului. Prin urmare, AEPD solicită menținerea unor garanții efective în ceea ce privește
respectarea drepturilor fundamentale ale resortisanților țărilor terțe.

În final, AEPD dorește să sublinieze că, atât în termeni juridici, cât și în termeni tehnici, propunerile adaugă un nivel
suplimentar de complexitate la sistemele existente, precum și la cele care sunt încă în curs de elaborare, având implicații
precise care sunt dificil de evaluat în această etapă. Această complexitate va avea implicații nu doar pentru protecția
datelor, ci și pentru guvernanța și supravegherea sistemelor. Implicațiile precise pentru drepturile și libertățile care se află
în centrul proiectului UE sunt dificil de evaluat în această etapă. Din aceste motive, AEPD solicită o dezbatere mai amplă
despre viitorul schimbului de informații în UE, despre guvernanța acestora și modurile în care se pot proteja drepturile
fundamentale în acest context.
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1. INTRODUCERE
1.1. Context
1.

În aprilie 2016, Comisia a adoptat o comunicare intitulată Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în
materie de frontiere și securitate (1) inițiind o discuție referitoare la modul în care Uniunea Europeană ar putea îmbu
nătăți gestionarea frontierelor și securitatea internă.

2.

În iunie 2016, ca urmare a comunicării, Comisia a înființat un grup de experți la nivel înalt pentru sistemele de
informații și interoperabilitate. Grupul de experți la nivel înalt a avut sarcina de a aborda provocările juridice,
tehnice și operaționale legate de asigurarea interoperabilității între sistemele centrale ale UE în materie de frontiere
și securitate (2).

3.

Grupul de experți la nivel înalt a prezentat recomandări mai întâi în raportul său interimar din decembrie 2016 (3)
și ulterior în raportul său final din mai 2017 (4). AEPD a fost invitată să participe la lucrările grupului de experți la
nivel înalt și a publicat o declarație cu privire la conceptul interoperabilității în materie de migrație, azil și securi
tate, care este inclusă în raportul final al grupului de experți la nivel înalt.

4.

Pe baza comunicării din 2016 și a recomandărilor grupului de experți la nivel înalt, Comisia a propus o nouă
abordare, în care toate sistemele centralizate de informații ale UE în materie de securitate, frontiere și gestionare
a migrației să fie interoperabile (5). Comisia și-a anunțat intenția de a depune eforturi pentru a crea un portal
european de căutare, un serviciu comun de comparare a datelor biometrice și un registru comun de date de
identitate.

5.

La 8 iunie 2017, Consiliul a salutat punctul de vedere al Comisiei și calea de urmat propusă pentru a realiza
interoperabilitatea sistemelor de informații până în 2020 (6). La 27 iulie 2017, Comisa a lansat o consultare
publică referitoare la interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE pentru frontiere și securitate (7). Consulta
rea a fost însoțită de o evaluare inițială a impactului.

6.

La 17 noiembrie 2017, ca o contribuție suplimentară, AEPD a publicat un document de reflecție cu privire la
interoperabilitatea sistemelor de informații în domeniul libertății, securității și justiției (8). În această lucrare a recu
noscut că interoperabilitatea, dacă este pusă în aplicare într-un mod bine gândit și în conformitate cu cerințele
fundamentale ale necesității și proporționalității, poate fi un instrument util de abordare a nevoilor legitime ale
autorităților competente care folosesc sisteme de informații la scară largă, inclusiv pentru a îmbunătăți schimbul
de informații.

7.

La 12 decembrie 2017, Comisia a publicat două propuneri legislative („propunerile”) de:
— un Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate
între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE,
a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI, a Regulamentului (UE) 2016/399 și
a Regulamentului (UE) 2017/2226, denumită în continuare „Propunerea privind frontierele și vizele”.
— un Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate
între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație), denumită în conti
nuare „Propunerea privind cooperarea polițienească și judiciară, azilul și migrația”.

(1) Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2017 către Parlamentul European și Consiliu „Sisteme de informații mai puternice și mai inteli
gente în materie de frontiere și securitate”, COM(2016) 205 final.
(2) Idem, p. 15.
(3) Raportul interimar al președintelui grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate înființat de
Comisia Europeană, Raportul interimar al președintelui grupului de experți la nivel înalt, decembrie 2016, disponibil la:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435
(4) Raportul final al grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate înființat de Comisia Europeană,
din 11 mai 2017, disponibil la http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435
(5) Comunicarea din 16 mai 2017 a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu, Al șaptelea raport referitor la
progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și reale, COM(2017) 261 final.
(6) Concluziile Consiliului privind calea de urmat pentru îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sisteme
lor de informații ale UE, 8 iunie 2017: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10151-2017-INIT/ro/pdf
(7) Consultarea publică și evaluarea impactului sunt disponibile la: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10151-2017INIT/ro/pdf
(8) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-16_opinion_interoperability_en.pdf
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1.2. Obiectivele propunerilor
8.

Propunerile vizează în general îmbunătățirea gestionării frontierelor externe ale spațiului Schengen și contribuția la
securitatea internă a Uniunii Europene. În acest scop, ele instituie un cadru pentru a asigura interoperabilitatea
dintre sistemele de informații la scară largă existente și viitoare ale UE în materie de verificări la frontiere, azil și
imigrație, cooperare polițienească și cooperare judiciară în materie penală.

9.

Componentele interoperabilității instituite de propuneri ar acoperi următoarele:
— trei sisteme existente: Sistemul de informații Schengen (SIS), sistemul Eurodac și sistemul de informații privind
vizele (VIS);
— trei sisteme propuse care sunt încă în pregătire sau în curs de dezvoltare:
— unul asupra căruia au convenit recent legiuitorii UE și care trebuie dezvoltat: Sistemul de intrare/ieșire
(EES) (1); și
— două care sunt încă în negocieri: Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile
(ETIAS), aflat în stadiu de propunere (2) și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare
ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN), aflat în stadiu de propunere (3);
— baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD); și
— datele Europol (4).

10.

Interoperabilitatea dintre aceste sisteme constă în patru componente:
— un portal european de căutare („ESP”);
— un serviciu comun de comparare a datelor biometrice („BMS comun”);
— un registru comun de date de identitate („CIR”); și
— un detector de identități multiple („MID”).

11.

ESP ar funcționa ca broker de mesaje. Scopul său este acela de a asigura o interfață simplă care să ofere rezultate
rapide la interogări, într-un mod transparent. Acesta ar permite interogarea simultană a diferitelor sisteme, utili
zând date de identitate (atât cele biografice, cât și cele biometrice). Cu alte cuvinte, utilizatorul final ar putea să
efectueze o singură căutare și să primească rezultate din toate sistemele pe care este autorizat să le acceseze, în loc
să caute în fiecare sistem individual.

12.

BMS comun ar fi un instrument tehnic care ar urma să faciliteze identificarea unei persoane care poate fi înregis
trată în diferite baze de date. Acesta ar stoca modele de date biometrice (amprente digitale și imagini faciale)
cuprinse în sistemele de informații centralizate ale UE (și anume SIS, sistemul Eurodac, EES, VIS și ECRIS-TCN).
Acesta ar face posibilă, pe de o parte, căutarea simultană a datelor biometrice stocate în diferite sisteme și, pe de
altă parte, compararea acestor date.

13.

CIR ar facilita identificarea persoanelor, inclusiv de pe teritoriul statelor membre, și, de asemenea, ar ajuta la sim
plificarea accesului autorităților de aplicare a legii la sistemele de informații care nu intră în sfera asigurării respec
tării legii. CIR ar stoca date biografice și biometrice înregistrate în VIS, ECRIS-TCN, EES, în sistemul Eurodac și în
ETIAS. Acesta ar stoca datele – separate pe criterii logice – în conformitate cu sistemul din care s-au obținut
datele.

(1) Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de
intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor
terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare
a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011 (JO L 327,
9.12.2017, p. 20).
(2) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare
privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624,
COM(2016) 731 final din 16 noiembrie 2016.
(3) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor
membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să comple
teze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011, COM(2017) 344 final din 29 iunie 2017.
(4) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI,
2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
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14.

MID ar fi un instrument care ar urma să permită crearea de conexiuni între identitățile din CIR și SIS și ar realiza
stocarea conexiunilor dintre înregistrările respective. Acesta ar stoca acele conexiuni care furnizează informații
când se detectează una sau mai multe corespondențe și/sau când se utilizează o identitate în mod fraudulos. Ar
verifica dacă datele interogate sau introduse există în mai multe sisteme, pentru a identifica identitățile multiple (de
exemplu, aceleași date biometrice pentru care există conexiuni cu diferite date biografice sau aceleași date/date
biografice similare pentru care există conexiuni cu diferite date biometrice). MID ar identifica datele de identitate
biografice pentru care există o conexiune în diferitele sisteme.

15.

Prin cele patru componente ale interoperabilității, propunerile vizează următoarele:
— să le ofere utilizatorilor autorizați acces rapid, continuu, sistematic și controlat la sistemele de informații
relevante;
— să faciliteze controalele de identitate ale resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre;
— să detecteze identitățile multiple care au conexiuni cu același set de date; și
— să simplifice accesul autorităților de aplicare a legii la sistemele de informații care nu intră în sfera asigurării
respectării legii.

16.

În plus, propunerile ar institui un registru central de raportare și statistici („CRRS”), formatul universal pentru
mesaje („UMF”) și ar introduce mecanisme de control automatizat al calității datelor.

17.

Publicarea a două propuneri legislative și nu doar a uneia rezultă din nevoia de a respecta distincția dintre siste
mele care se referă la:
— acquis-ul Schengen privind frontierele și vizele [și anume VIS, EES, ETIAS și SIS, conform reglementărilor din
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006];
— acquis-ul Schengen privind cooperarea polițienească sau care nu sunt legate de acquis-ul Schengen (sistemul
Eurodac, ECRIS-TCN și SIS, conform reglementărilor din Decizia 2007/533/JAI).

18.

Cele două propuneri sunt „propuneri-surori”, care trebuie interpretate împreună. Numerotarea articolelor este în
principal similară în ambele propuneri, așa cum este și conținutul acestora. Prin urmare, cu excepția cazului în
care se specifică diferit, dacă menționăm un anumit articol, acesta se referă la același articol din ambele propuneri.
5. CONCLUZII

142. AEPD recunoaște că interoperabilitatea, dacă este pusă în aplicare într-un mod bine gândit și în conformitate cu
cerințele fundamentale ale necesității și proporționalității, poate fi un instrument util de abordare a nevoilor legi
time ale autorităților competente, folosind sisteme de informații la scară largă, inclusiv pentru a îmbunătăți schim
bul de informații.
143. Subliniază că interoperabilitatea nu este în primul rând o alegere tehnică, ci mai degrabă o alegere politică, cu
implicații juridice și societale semnificative în anii care urmează. Pe fondul unei tendințe clare de a combina obiec
tive juridice și de politică distincte ale UE (respectiv verificările la frontiere, azilul și imigrația, cooperare polițiene
ască și, acum, de asemenea, cooperare judiciară în materie penală), precum și de a acorda acces de rutină
autorităților de aplicare a legii la sistemele de informații care nu intră în sfera asigurării respectării legii, decizia
legiuitorului UE de a face sistemele de informații la scară largă interoperabile nu numai că ar afecta în mod per
manent și profund structura și modul de funcționare al acestora, dar ar și schimba modul în care principiile legale
au fost interpretate în acest domeniu până în prezent și, astfel, ar marca un „punct în care nu mai există cale de
întoarcere”. Din aceste motive, AEPD solicită o dezbatere mai amplă despre viitorul schimbului de informații în
UE, despre guvernanța acestora și modurile în care se pot proteja drepturile fundamentale în acest context.
144. Deși propunerile, în forma în care sunt prezentate, ar putea da impresia interoperabilității ca o componentă finală
a unor sisteme de informații care sunt deja pe deplin funcționale (sau cel puțin a unor sisteme ale căror acte de
constituire legală sunt deja „stabile” și în etapele finale ale procesului legislativ), AEPD dorește să reamintească
faptul că lucrurile nu stau așa. În realitate, trei din cele șase sisteme de informații ale UE pe care propunerile caută
să le interconecteze nu există în acest moment (ETIAS, ECRIS-TCN și EES), două sunt în prezent în curs de revizu
ire (SIS și Eurodac), iar unul urmează să fie revizuit în cursul acestui an (VIS). Evaluarea implicațiilor precise pen
tru confidențialitate și protecția datelor ale unui sistem foarte complex, care are atât de multe „părți mobile”, este
practic imposibilă. AEPD reamintește importanța asigurării consecvenței între textele legislative care sunt deja în
negociere (sau care urmează să fie) și propuneri, pentru a garanta un mediu legal, organizatoric și tehnic unitar
pentru toate activitățile de prelucrare a datelor în cadrul Uniunii. În acest context, ar dori să sublinieze că prezen
tul aviz nu aduce atingere altor intervenții care pot urma pe măsură ce diferitele instrumente juridice interconec
tate avansează în procesul legislativ.
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145. AEPD observă că, deși este posibil ca interoperabilitatea să fi fost avută în vedere inițial doar ca instrument care
facilitează utilizarea sistemelor, propunerile introduc noi posibilități de a accesa și de a utiliza datele stocate în
diferitele sisteme pentru a combate frauda de identitate, pentru a facilita controalele de identitate, precum și pen
tru a simplifica accesul autorităților de aplicare a legii la sistemele de informații care nu intră în sfera asigurării
respectării legii.
146. Așa cum a subliniat deja în documentul său de reflecție, AEPD subliniază importanța de a clarifica mai întâi și mai
mult amploarea problemei fraudei de identitate în rândul resortisanților țărilor terțe, pentru a asigura caracterul
corespunzător și proporțional al măsurii propuse.
147. În ceea ce privește utilizarea datelor stocate în diferitele sisteme, pentru a facilita controalele de identitate pe terito
riile statelor membre, AEPD subliniază că scopurile acestei utilizări, respectiv combaterea migrației neregulamen
tare și asigurarea unui nivel ridicat de securitate, sunt formulate prea amplu și ar trebui să fie „limitate în mod
strict” și „definite cu precizie” în propuneri, pentru a respecta jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Aceasta consideră în special că accesul la CIR pentru a stabili identitatea unui resortisant al unei țări terțe în sco
pul asigurării unui nivel înalt al securității trebuie permis doar dacă accesul în aceleași scopuri la baze de date
naționale similare (de exemplu, registrul de resortisanți/rezidenți etc.) există și se realizează în aceleași condiții.
Recomandă clarificarea acestui aspect în propuneri. În caz contrar, propunerile ar părea că instituie o ipoteză
conform căreia resortisanții țărilor terțe constituie prin definiție o amenințare la adresa securității. De asemenea,
recomandă să se garanteze că accesul la datele de identificare a unei persoane în timpul unui control al identității
va fi permis:
— în principiu, în prezența persoanei; și
— dacă acesta/aceasta nu poate coopera și nu are un document prin care i se stabilește identitatea; sau
— refuză să coopereze, sau
dacă există motive justificate sau bine întemeiate să se creadă că documentele prezentate sunt false și că persoana
nu spune adevărul în ceea ce privește identitatea sa.
148. AEPD înțelege nevoia autorităților de aplicare a legii de a beneficia de cele mai bune instrumente posibile pentru
a identifica rapid autorii actelor de terorism și ai altor infracțiuni grave. Cu toate acestea, eliminarea unor garanții
efective introduse pentru a respecta drepturile fundamentale în principal cu scopul de a accelera o procedură nu ar
fi acceptabilă. Prin urmare, recomandă adăugarea la articolul 22 alineatul (1) din propuneri a condițiilor legate de
existența unor motive rezonabile, efectuarea unei căutări prealabile în baze de date naționale și lansarea unei inte
rogări în sistemul de identificare automată a amprentelor digitale al celorlalte state membre, în temeiul Deciziei
2008/615/JAI, înainte de a efectua căutări în registrul comun de date de identitate. De asemenea, consideră că
respectarea condițiilor de accesare chiar și a informațiilor limitate, de tipul unui rezultat pozitiv/negativ, trebuie
verificată întotdeauna, în mod independent de accesarea ulterioară a datelor stocate în sistemul care a generat
rezultatul.
149. AEPD consideră că necesitatea și proporționalitatea utilizării datelor stocate în ECRIS-TCN pentru a identifica iden
tități multiple și pentru a facilita controalele de identitate trebuie demonstrate mai clar și necesită clarificări și în
ceea ce privește compatibilitatea sa cu principiul limitării scopului. Prin urmare, recomandă să se asigure în pro
puneri că datele stocate în ECRIS-TCN vor putea fi accesate și utilizate exclusiv în scopul ECRIS TCN, conform
celor definite în instrumentul său juridic.
150. AEPD salută faptul că propunerile vizează crearea unui mediu tehnic armonizat de sisteme care să colaboreze
pentru a oferi acces rapid, continuu, controlat și sistematic la informațiile de care au nevoie diferitele părți intere
sate pentru a-și îndeplini sarcinile. Aceasta reamintește că principiile fundamentale de protecție a datelor trebuie
luate în considerare în toate etapele de punere în aplicare a propunerilor și, drept urmare, recomandă să se includă
în propuneri obligația ca eu-LISA și statele membre să respecte principiile privind protecția datelor începând cu
momentul conceperii și pe cel al protecției implicite a datelor.
151. Dincolo de comentariile generale și de principalele probleme identificate mai sus, AEPD are recomandări supli
mentare legate de următoarele aspecte ale propunerilor:
— funcționalitatea ESP, a BMS comun, a CIR și a MID;
— perioadele de păstrare a datelor în CIR și în MID;
— verificarea manuală a conexiunilor;
— registrul central de raportare și statistică;
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— repartizarea rolurilor și responsabilităților între eu-LISA și statele membre;
— securitatea componentelor interoperabilității;
— drepturile persoanelor vizate;
— accesul personalului eu-LISA;
— perioada tranzitorie;
— jurnalul înregistrărilor; și
— rolul autorităților naționale de supraveghere și al AEPD.
152. AEPD rămâne disponibilă pentru a oferi mai multe recomandări cu privire la propuneri și în legătură cu orice act
delegat sau act de punere în aplicare adoptat în temeiul propunerilor de regulamente, care ar putea avea un impact
asupra prelucrării datelor cu caracter personal.
Bruxelles, 18 martie 2018.
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