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Amendamentul 4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46 a. condamnă toate formele de violență 
și de discriminare comise pe teritoriul 
Uniunii și își exprimă îngrijorarea cu 
privire la creșterea numărului lor; solicită 
Comisiei și statelor membre să adopte 
angajamente specifice în materie de 
politică cu privire la combaterea tuturor 
formelor de rasism, inclusiv a 
antisemitismului, a islamofobiei, 
afrofobiei și romafobiei; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Amendamentul 5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 116 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

116. deplânge pierderea repetată și 
tragică de vieți omenești în Mediterana și 
rolul jucat de călăuze și de traficanți, care 
le refuză migranților drepturile 

fundamentale; scoate în evidență faptul că 
UE și statele membre ar trebui să prevină 
alte tragedii pe mare; le solicită UE și 
statelor membre să plaseze solidaritatea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
migranților în centrul politicilor UE privind 
migrația și, în particular:  

  

- subliniază necesitatea integrării 
drepturilor fundamentale în toate aspectele 
politicilor UE în materie de migrare și a 

efectuării unei evaluări aprofundate a 
impactului asupra drepturilor fundamentale 
ale migranților al tuturor măsurilor și 

mecanismelor care privesc migrația, azilul 
și controlul frontierelor; le cere statelor 
membre să respecte drepturile migranților 
vulnerabili;  

- subliniază necesitatea unei abordări 
holistice a UE, de natură să mărească 
coerența politicilor internă și externă ale 

UE; încurajează UE și statele membre să 
plaseze respectarea drepturilor migranților 

116. condamnă faptul că un număr mare 
de solicitanți de azil și de migranți care 
încearcă să ajungă în Uniunea 
Europeană își pierd viața în Mediterana și 
rolul jucat de călăuze și de traficanți, care 
le refuză migranților drepturile 
fundamentale; scoate în evidență faptul că 
UE și statele membre ar trebui să adopte 
măsuri energice și obligatorii pentru a 
evita alte tragedii pe mare; le solicită UE și 
statelor membre să plaseze solidaritatea și 
respectarea drepturilor fundamentale ale 

migranților în centrul politicilor UE privind 
migrația și, în particular: 
- subliniază necesitatea integrării 
drepturilor fundamentale în toate aspectele 
politicilor UE în materie de migrare și a 

efectuării unei evaluări aprofundate a 
impactului asupra drepturilor fundamentale 
ale migranților al tuturor măsurilor și 

mecanismelor care privesc migrația, azilul 
și controlul frontierelor; le cere statelor 
membre să respecte drepturile migranților 
vulnerabili;  

- subliniază necesitatea unei abordări 
holistice a UE, de natură să mărească 
coerența politicilor internă și externă ale 

UE; încurajează UE și statele membre să 
plaseze respectarea drepturilor migranților 
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în centrul oricărui acord de cooperare 
bilaterală sau multilaterală cu țările din 
afara UE, inclusiv acordurile de readmisie, 

parteneriatele pentru mobilitate și 
acordurile de cooperare tehnică;  

- le reamintește statelor membre obligația 
lor internațională de a veni în ajutorul 
persoanelor aflate în pericol pe mare;  

- le solicită statelor membre să modifice 
sau să revizuiască orice legislație care 

pedepsește persoanele care acordă asistență 
migranților aflați în pericol pe mare; 

- subliniază dreptul fundamental la azil; 
încurajează OU și statele membre să 

disponibilizeze și să aloce resurse 
suficiente pentru a crea posibilități și a 
deschide canale sigure și legale pentru 

intrarea solicitanților de azil în Uniunea 
Europeană, astfel încât să se reducă 

riscurile inerente încercărilor de intrare 
ilegală și să se combată traficul cu ființe 
umane și rețelele de călăuze care profită de 

pe urma periclitării vieții migranților și a 
exploatării lor sexuale sau prin muncă;  

- cheamă statele membre să participe la 
programele de relocare ale UE și 
încurajează utilizarea vizelor umanitare;  

- îndeamnă statele membre să asigure 
condiții decente de primire, în conformitate 

cu legislația existentă în materia drepturilor 
fundamentale și azilului, acordând o atenție 

deosebită persoanelor vulnerabile și 
diminuării riscului de excludere socială a 
solicitanților de azil; invită Comisia să 
monitorizeze implementarea sistemului 
european comun de azil (SECA) și în 
special a Directivei 2013/32/UE, acordând 
o atenție specială solicitanților de azil care 
au nevoie de garanții procedurale speciale; 

- solicită instituirea unui sistem armonizat 
și eficient de azil al UE, în vederea 

repartizării echitabile a solicitanților de azil 

în centrul oricărui acord de cooperare 
bilaterală sau multilaterală cu țările din 
afara UE, inclusiv acordurile de readmisie, 

parteneriatele pentru mobilitate și 
acordurile de cooperare tehnică;  

- le reamintește statelor membre obligația 
lor internațională de a veni în ajutorul 
persoanelor aflate în pericol pe mare;  

- le solicită statelor membre să modifice 
sau să revizuiască orice legislație care 

pedepsește persoanele care acordă asistență 
migranților aflați în pericol pe mare; 

- subliniază dreptul fundamental la azil; 
încurajează OU și statele membre să 

disponibilizeze și să aloce resurse 
suficiente pentru a crea posibilități și a 
deschide canale sigure și legale pentru 

intrarea solicitanților de azil în Uniunea 
Europeană, astfel încât să se reducă 

riscurile inerente încercărilor de intrare 
ilegală și să se combată traficul cu ființe 
umane și rețelele de călăuze care profită de 

pe urma periclitării vieții migranților și a 
exploatării lor sexuale sau prin muncă;  

- cheamă statele membre să participe la 
programele de relocare ale UE și 
încurajează utilizarea vizelor umanitare;  

- îndeamnă statele membre să asigure 
condiții decente de primire, în conformitate 

cu legislația existentă în materia drepturilor 
fundamentale și azilului, acordând o atenție 

deosebită persoanelor vulnerabile și 
diminuării riscului de excludere socială a 
solicitanților de azil; invită Comisia să 
monitorizeze implementarea sistemului 
european comun de azil (SECA) și în 
special a Directivei 2013/32/UE, acordând 
o atenție specială solicitanților de azil care 
au nevoie de garanții procedurale speciale; 

- solicită instituirea unui sistem armonizat 
și eficient de azil al UE, în vederea 

repartizării echitabile a solicitanților de azil 
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în statele membre; 

 - deplânge incidentele de returnare 

violentă semnalate la frontierele UE; le 
reamintește statelor membre obligația pe 
care o au de a respecta principiul 

nereturnării, astfel cum este recunoscut de 
Convenția de la Geneva și de CEDO, și 
interdicția privind expulzările colective, 

stipulată la articolul 19 din Carta 
drepturilor fundamentale; le solicită 
Comisiei, agențiilor sale și statelor membre 
să asigure respectarea acestor obligații ale 
UE și a celorlalte obligații internaționale;  

  

în statele membre; 

- deplânge incidentele de returnare violentă 
semnalate la frontierele UE; le reamintește 
statelor membre obligația pe care o au de a 
respecta principiul nereturnării, astfel cum 

este recunoscut de Convenția de la Geneva 
și de CEDO, și interdicția privind 
expulzările colective, stipulată la articolul 

19 din Carta drepturilor fundamentale; le 
solicită Comisiei, agențiilor sale și statelor 

membre să asigure respectarea acestor 
obligații ale UE și a celorlalte obligații 
internaționale;  
 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Amendamentul 6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 116 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 116 a. condamnă ferm incapacitatea 
Uniunii și a statelor membre de a găsi un 
acord politic și un răspuns demn de 
valorile și principiile statului de drept, 
democrației și respectării și promovării 
drepturilor omului, pentru a pune capăt 
situației tragice cu care se confruntă de 
ani migranții, refugiații și solicitanții de 
azil și condamnă în termeni la fel de fermi 
răspunsul lor politic care privilegiază o 
abordare orientată din ce în ce mai mult 
spre securitate și represiune a politicii în 
materie de migrație a Uniunii și statelor 
membre, inclusiv condițiile de primire și 
acordarea de azil, simbolizate mai ales de 
construcția de ziduri și de instalarea de 
sârmă ghimpată, precum și de refuzul de 
a propune căi legale pentru intrarea în 
Uniunea Europeană, care au drept 
consecință faptul că numeroși solicitanți 
de azil și migranți se văd obligați să 
utilizeze căi din ce în ce mai periculoase, 
cu riscul vieții, devenind victimele 
călăuzelor și traficanților;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Amendamentul 7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 116 b (nou)  
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 116 b. solicită întreruperea negocierilor 
privind orice tip de acord cu țări terțe care 
nu garantează protecția refugiaților și 
respectarea drepturilor fundamentale, 
cum ar fi Eritreea, Sudanul, Somalia, 
Etiopia și Egiptul, pe care refugiații le 
părăsesc, și suspendarea procesului de la 
Karthoum și a celui de la Rabat; solicită, 
de asemenea, suspendarea tuturor 
ajutoarelor financiare acordate 
regimurilor egiptean și eritreean, având 
în vedere rapoartele ONU și ale ONG-
urilor privind încălcarea drepturilor 
omului în aceste țări;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Amendamentul 8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 116 c (nou)  
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 116 c. solicită Uniunii și statelor membre 
să adopte legislația necesară pentru a 
pune în aplicare principiul solidarității 
astfel cum este stabilit la articolul 80 din 
TFUE; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Amendamentul 9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 117 a (nou)  
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 117 a. solicită suspendarea acordurilor 
actuale de readmisie și a negocierilor 
referitoare la noile acorduri de readmisie 
până la finalizarea evaluării acestora; 
solicită Comisiei să furnizeze o 
monitorizare concretă a raportului său 
critic privind măsurile de readmisie ale 
UE și acordurile sale cu țări terțe publicat 
în 2011; condamnă faptul că încheierea 
acordurilor de liberalizare a vizelor sau de 
parteneriat cu țările terțe este 
condiționată din ce în ce mai mult de 
încheierea unui acord de readmisie; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Amendamentul 10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 135 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

135. deplânge modul negativ în care criza 
financiară, economică și a datoriilor 
suverane, împreună cu restricțiile 
bugetare impuse, a afectat drepturile 
economice, civile, sociale și culturale, 
având adesea drept rezultat creșterea 
șomajului, pauperitatea și condițiile 
precare de muncă și de trai, precum și 
excluderea și izolarea, îndeosebi în statele 
membre în care au fost adoptate 
programe de ajustare economică, și 
subliniază că o comunicare recentă a 
Eurostat relevă că, în prezent, un 
european din patru este amenințat de 
sărăcie și excludere; 

135. condamnă și subliniază că politicile 
de austeritate adoptate și aplicate ca 
răspuns la crizele economice și financiare 
au avut drept consecință încălcarea și 
degradarea drepturilor fundamentale, 
economice, sociale și culturale, mai ales a 
dreptului la muncă, sănătate, protecție 
socială, educație, locuință, legislație 
socială și mai ales ale dreptului muncii 
etc., precum și reducerea salariilor și 
pensiilor, creșterea inegalităților, a 
sărăciei, precarității, formelor atipice de 
muncă, excluziunii și izolării, care iau 
proporții considerabile și inacceptabile în 
țările supuse troicii, memorandumurilor 
Uniunii și programelor de ajustare 
economică; subliniază că în prezent un 
cetățean european din patru se confruntă 
cu riscul sărăciei și excluziunii, după cum 
indică o notă recentă a Eurostat; 
reamintește faptul că condițiile de viață 
foarte precare afectează în special copiii, 
femeile și persoanele în vârstă și conduc 
la numeroase lipsuri și încălcări ale 
libertăților și ale drepturilor 
fundamentale;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Amendamentul 11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 135 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 135 a. condamnă cu fermitate desființarea 
fără precedent a drepturilor economice și 
sociale, mai ales în țările de la periferia 
Uniunii, și adoptarea și aplicarea în 
manieră autoritară a unor măsuri de 
austeritate care pun în pericol accesul 
universal la drepturi și exclud anumite 
grupuri de persoane, mai ales migranții și 
solicitanții de azil, de la accesul la un 
anumit număr de drepturi fundamentale, 
de fapt sau de drept; subliniază că această 
situație subminează din ce în ce mai mult 
fundamentele societăților noastre și ale 
democrației; condamnă declarațiile 
oamenilor politici care încearcă să 
transforme populațiile vulnerabile, mai 
ales imigranții, în țapi ispășitori; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Amendamentul 12Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 137 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

137. subliniază faptul că instituțiile UE, ca 
și statele membre care pun în aplicare 
reforme structurale ale sistemelor lor 
sociale și economice, au obligația de a 

respecta întotdeauna carta și obligațiile lor 
internaționale fiind, în consecință, 

răspunzători pentru deciziile luate; își 
reiterează apelul de a alinia programele de 
ajustare economică la obiectivele UE 
stabilite la articolul 151 din TFUE, printre 
care promovarea ocupării forței de muncă 
și îmbunătățirea condițiilor de trai și de 
lucru; reafirmă necesitatea asigurării unui 
control democratic total, prin implicarea 

efectivă a parlamentelor, în ceea ce 
privește măsurile luate de instituțiile UE și 
de statele membre ca răspuns la criză;   

137. subliniază faptul că instituțiile UE, ca 
și statele membre care pun în aplicare 
reforme structurale ale sistemelor lor 
sociale și economice, au obligația de a 

respecta întotdeauna carta și obligațiile lor 
internaționale fiind, în consecință, 

răspunzători pentru deciziile luate și pentru 
consecințele sociale și economice ale 
acestora; își reiterează apelul de a adopta 
programele și măsurile care să permită 
realizarea obiectivelor UE stabilite la 
articolul 151 din TFUE, printre care 
promovarea ocupării forței de muncă și 
îmbunătățirea condițiilor de trai și de lucru; 
reafirmă necesitatea asigurării unui control 
democratic total, prin implicarea efectivă a 
parlamentelor, în ceea ce privește măsurile 

luate de instituțiile UE și de statele membre 
ca răspuns la criză;  

Or. fr 

 


