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4.3.2015 A8-0023/3 

Amendamentul 3 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 

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 165 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

165. salută anularea în octombrie 2013 a 

legii din Republica Moldova, care 
interzicea „propagarea altor relații decât 
cele legate de căsnicie și familie”, și invită 

Lituania și Rusia să urmeze exemplul 
Moldovei; consideră regretabil rezultatul 
referendumului din Croația din 
decembrie 2013, care a aprobat 
interzicerea prin constituție a căsătoriei 
între persoane de același sex; evidențiază 
faptul că un astfel de referendum va avea 
loc în Slovacia în februarie 2015; 
consideră regretabil faptul că parlamentul 
fostei Republici iugoslave a Macedoniei 
analizează în prezent posibilitatea 
adoptării unei legi ce interzice prin 
constituție căsătoria între persoane de 
același sex;   subliniază faptul că astfel de 
evoluții contribuie la un climat de 
homofobie și discriminare; subliniază 
faptul că este mare nevoie de o mai bună 
protecție a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor LGBTI, 
inclusiv prin adoptarea de dispoziții 
legislative referitoare la infracțiunile 
bazate pe ură și la combaterea 
discriminării și solicită autorităților 
naționale să condamne ura și violența pe 
criterii de orientare sexuală, identitate de 
gen sau exprimare a genului;   consideră 
că drepturile fundamentale ale 
persoanelor LGBT pot fi mai bine 

165. salută anularea în octombrie 2013 a 

legii din Republica Moldova care 
interzicea „propagarea altor relații decât 
cele legate de căsătorie și familie”, și invită 

celelalte țări din regiune să urmeze 
exemplul Moldovei;  
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protejate dacă aceste persoane au acces la 
instituții juridice precum concubinajul, 
parteneriatul civil sau căsătoria; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Amendamentul 4 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 

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 186 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

186. solicită UE să se asigure că 

negocierea și punerea în aplicare a tuturor 
acordurilor de cooperare și readmisie în 
materie de migrație încheiate cu state din 

afara UE respectă drepturile internaționale 
ale omului, dreptul privind refugiații și 

dreptul maritim internațional și solicită să 
fie consultat înainte de încheierea acestora; 
solicită o mai mare transparență în 

negocierea acestor acorduri și integrarea 
unor mecanisme de monitorizare pentru 
evaluarea impactului în domeniul 
drepturilor omului al cooperării în materie 
de migrație cu statele din afara UE și al 

măsurilor de control la frontieră, inclusiv 
Frontex și Eurosur; insistă asupra 

integrării și monitorizării drepturilor 
omului în toate activitățile desfășurate de 
Frontex; 

186. solicită UE să se asigure că 

negocierea și punerea în aplicare a tuturor 
acordurilor de cooperare și readmisie în 
materie de migrație încheiate cu state din 

afara UE respectă drepturile internaționale 
ale omului, dreptul privind refugiații și 

dreptul maritim internațional și solicită să 
fie consultat înainte de încheierea acestora; 
solicită o mai mare transparență în 

negocierea acestor acorduri și integrarea 
unor mecanisme de monitorizare pentru 
evaluarea impactului în domeniul 
drepturilor omului al cooperării în materie 
de migrație cu statele din afara UE și al 

măsurilor de control la frontieră, inclusiv 
Frontex și Eurosur; insistă asupra faptului 
că drepturile omului trebuie să aibă un 
rol important în domeniul migrației și al 
azilului; solicită, prin urmare, ca ofițerul 
pentru drepturi fundamentale din cadrul 
Frontex și specialiștii în domeniul 
formării din cadrul EASO să primească o 
finanțare adecvată, care să le permită să 
efectueze activități de evaluare și 
monitorizare, precum și să prezinte cele 
mai bune practici;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Amendamentul 5 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 

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 187 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

187. solicită Comisiei să efectueze o 

evaluare independentă a programelor sale 
privind migrația și controlul frontierelor în 
statele UE și în state din afara UE, în 

vederea propunerii unor măsuri 
îmbunătățite de prevenire a încălcărilor 

drepturilor omului; 

187. solicită Comisiei să efectueze o 

evaluare permanentă a programelor sale 
privind migrația și controlul frontierelor în 
statele UE și în state din afara UE, în 

vederea propunerii unor măsuri 
îmbunătățite de prevenire a încălcărilor 

drepturilor omului și de partajare a 
bunelor practici; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Amendamentul 6 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 

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 190 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

190. condamnă incriminarea tot mai 
accentuată a migrației ilegale în UE, în 
detrimentul respectării drepturilor omului 
în cazul persoanelor respective; îndeamnă 

să se ia fără întârziere măsuri pentru 
instituirea mecanismelor necesare pentru 

apărarea drepturilor omului, asumarea 
răspunderii și asigurarea respectării; 

190. condamnă cruzimea traficanților de 
persoane, care exploatează suferința 
refugiaților în scopul obținerii de profituri 
personale; solicită elaborarea unui 
concept îmbunătățit de căi legale spre azil, 
precum și adoptarea unor măsuri mai 
stricte împotriva barbarilor traficanți de 
persoane și membri ai rețelelor de crimă 
organizată; îndeamnă să se ia fără 

întârziere măsuri pentru garantarea 
mecanismelor necesare pentru apărarea 
drepturilor omului, asumarea răspunderii și 
de executare a legii; 

Or. en 


