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Amendamentul 1 

Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 153 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

153. invită Comisia să elaboreze 
mecanisme financiare inovatoare pentru 
punerea în aplicare a reformelor fiscale și 
consolidarea luptei împotriva corupției, a 
fluxurilor financiare ilicite și a evaziunii 
fiscale; încurajează, în acest context, luarea 
în calcul a posibilității stabilirii unor 
parteneriate de tip public-privat, 
combinarea granturilor și împrumuturilor și 
sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare 
pentru o mai bună mobilizare a resurselor 
lor interne; 

153. invită Comisia să elaboreze 
mecanisme financiare inovatoare pentru 
punerea în aplicare a reformelor fiscale și 
consolidarea luptei împotriva corupției, a 
fluxurilor financiare ilicite și a evaziunii 
fiscale; încurajează, în acest context, luarea 
în calcul a posibilității stabilirii unor 
parteneriate de tip public-privat, 
combinarea granturilor și împrumuturilor și 
sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare 
pentru o mai bună mobilizare a resurselor 
lor interne; ia act de solicitarea referitoare 
la instituirea unei taxe internaționale pe 
tranzacțiile financiare, care ar putea 
acționa ca o sursă suplimentară de 
finanțare pentru dezvoltare, și reamintește 
statelor membre că au convenit deja să 
introducă taxa pe tranzacții financiare în 
țările lor și că s-au angajat să rezerve o 
parte din fondurile astfel obținute pentru 
finanțarea activelor publice la nivel 
mondial, inclusiv dezvoltarea; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 183 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

183. condamnă numărul dramatic de 
decese survenite în Marea Mediterană, 
estimat de Organizația Internațională 
pentru Migrație în raportul său intitulat 
„Fatal Journeys” („Călătorii fatale”) la 
3 000 în anul 2013, ceea ce face ca această 
mare să fie regiunea de cu cel mai ridicat 
nivel al mortalității din lume în ceea ce 
privește migrația ilegală; se arată profund 
îngrijorat de relatările privind încălcările 
drepturilor omului la care sunt expuși 
migranții și solicitanții de azil pe drumul 
către UE; solicită Uniunii și statelor sale 
membre să coopereze cu ONU, cu 
mecanismele regionale, cu guvernele și cu 
ONG-urile pentru soluționarea acestor 
probleme; subliniază nevoia urgentă de a 
dezvolta politici mai puternice și mai 
integrate, care să se bazeze mai mult pe 
principiul solidarității la nivelul Uniunii, 
pentru a aborda problemele stringente 
legate de migranți, refugiați și solicitanți de 
azil în conformitate cu dreptul internațional 
al drepturilor omului și cu demnitatea 
umană fundamentală, și solicită UE să 
introducă un sistem european comun 
privind azilul și să garanteze standarde 
comune eficiente pentru procedurile de 
primire pe întreg teritoriul Uniunii, în 
scopul protejării minorilor neînsoțiți și a 
persoanelor celor mai vulnerabile; invită 

183. condamnă numărul dramatic de 
decese survenite în Marea Mediterană, 
estimat de Organizația Internațională 
pentru Migrație în raportul său intitulat 
„Fatal Journeys” („Călătorii fatale”) la 
3 000 în anul 2013, ceea ce face ca această 
mare să fie regiunea de cu cel mai ridicat 
nivel al mortalității din lume în ceea ce 
privește migrația ilegală; se arată profund 
îngrijorat de relatările privind încălcările 
drepturilor omului la care sunt expuși 
migranții și solicitanții de azil pe drumul 
către UE; solicită Uniunii și statelor sale 
membre să coopereze cu ONU, cu 
mecanismele regionale, cu guvernele și cu 
ONG-urile pentru soluționarea acestor 
probleme; subliniază nevoia urgentă de a 
dezvolta politici mai puternice și mai 
integrate, care să se bazeze mai mult pe 
principiul solidarității la nivelul Uniunii, 
pentru a aborda problemele stringente 
legate de migranți, refugiați și solicitanți de 
azil, în conformitate cu dreptul 
internațional al drepturilor omului și cu 
demnitatea umană fundamentală, și solicită 
UE să garanteze standarde comune 
eficiente pentru procedurile de primire pe 
întreg teritoriul Uniunii, în scopul protejării 
minorilor neînsoțiți și a persoanelor celor 
mai vulnerabile; invită VP/ÎR, comisarul 
pentru migrație, afaceri interne și cetățenie 
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VP/ÎR, comisarul pentru migrație, afaceri 
interne și cetățenie și SEAE să intensifice 
cooperarea și repartizarea echitabilă a 
responsabilităților între statele membre, 
inclusiv în ceea ce privește găzduirea și 
relocarea refugiaților și contribuțiile la 
serviciile de căutare și salvare pentru 
acordarea de ajutor migranților aflați în 
pericol pe mare în timp ce încearcă să 
ajungă pe țărmurile UE; în acest sens, 
reamintește necesitatea respectării 
principiului nereturnării în apele europene 
și internaționale, astfel cum este susținut de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 
reamintește angajamentul Comisiei de a 
crea canale de migrație legale adecvate; 
prin urmare, solicită statelor membre să 
pună în aplicare integral pachetul legislativ 
privind sistemul european comun de azil, 
adoptat recent, și legislația comună privind 
migrația; solicită statelor membre să 
participe la programe de relocare și să 
intensifice dezvoltarea programelor 
regionale de protecție în zonele cele mai 
afectate; subliniază nevoia abordării 
cauzelor profunde ale migrației ilegale; 
încurajează SEAE și statele membre să 
acorde o atenție deosebită țărilor de origine 
a traficului de persoane sau a imigrației 
clandestine, țărilor de tranzit și țărilor de 
destinație; invită VP/ÎR și statele membre 
să consolideze și mai mult dimensiunea 
externă a Uniunii, cooperând cu țările de 
origine și de tranzit, inclusiv cu țările 
partenere ale UE, în special din regiunea 
mediteraneană, aducând în mod sistematic 
în discuție aceste probleme în cadrul 
dialogurilor politice cu țările în cauză și în 
declarațiile publice și intensificând 
cooperarea cu aceste țări la cel mai înalt 
nivel pentru a desființa rețelele ilegale 
folosite pentru traficul de migranți și 
pentru a combate organizațiile mafiote 
ilegale care profită de pe urma traficului de 
persoane și a traficului ilegal de migranți; 

și SEAE să intensifice cooperarea și 
repartizarea echitabilă a responsabilităților 
între statele membre, inclusiv în ceea ce 
privește găzduirea și relocarea refugiaților 
și contribuțiile la serviciile de căutare și 
salvare pentru acordarea de ajutor 
migranților aflați în pericol pe mare în timp 
ce încearcă să ajungă pe țărmurile UE; în 
acest sens, reamintește necesitatea 
respectării principiului nereturnării în apele 
europene și internaționale, astfel cum este 
susținut de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului; reamintește angajamentul 
Comisiei de a crea canale de migrație 
legale adecvate; prin urmare, solicită 
statelor membre să pună în aplicare 
integral pachetul legislativ privind sistemul 
european comun de azil, adoptat recent, și 
legislația comună privind migrația, și, în 
acest scop, solicită implementarea 
mecanismului de criză prevăzut la 
articolul 33 din Regulamentul Dublin, 
care ar trebui să includă un contingent 
minim definit în mod clar pentru fiecare 
stat membru, pentru a ajunge rapid la un 
mecanism funcțional de criză pentru 
redistribuire în vederea atenuării 
presiunilor asupra statelor membre cel 
mai afectate, în care cota minimă este în 
mod clar depășită; solicită statelor membre 
să participe la programe de relocare și să 
intensifice dezvoltarea programelor 
regionale de protecție în zonele cele mai 
afectate; subliniază nevoia abordării 
cauzelor profunde ale migrației ilegale; 
încurajează SEAE și statele membre să 
acorde o atenție deosebită țărilor de origine 
a traficului de persoane sau a imigrației 
clandestine, țărilor de tranzit și țărilor de 
destinație; invită VP/ÎR și statele membre 
să consolideze și mai mult dimensiunea 
externă a Uniunii, cooperând cu țările de 
origine și de tranzit, inclusiv cu țările 
partenere ale UE, în special din regiunea 
mediteraneană, aducând în mod sistematic 
în discuție aceste probleme în cadrul 
dialogurilor politice cu țările în cauză și în 
declarațiile publice și intensificând 
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cooperarea cu aceste țări la cel mai înalt 
nivel pentru a desființa rețelele ilegale 
folosite pentru traficul de migranți și 
pentru a combate organizațiile mafiote 
ilegale care profită de pe urma traficului de 
persoane și a traficului ilegal de migranți; 

Or. en 


