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6.4.2016 A8-0066/9 

Amendamentul  9 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39a. subliniază că, în cadrul sistemului 

actual, beneficiarii de protecție 

internațională sunt „captivi” în statul 

membru în care li s-a acordat azil, 

indiferent de posibilele oferte de muncă 

sau de perspectivele de a studia în alt stat 

membru; prin urmare, solicită 

recunoașterea reciprocă a deciziilor 

pozitive în materie de azil de către toate 

statele membre și acordarea dreptului la 

liberă circulație în interiorul UE tuturor 

beneficiarilor de protecție internațională 

la un an după acordarea protecției, în 

aceleași condiții și limitări ca pentru 

cetățenii UE; 

Or. en 



 

AM\1091304RO.doc  PE579.870v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

6.4.2016 A8-0066/10 

Amendamentul  10 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 39b. solicită ca Directiva 2003/109/CE a 

Consiliului privind statutul resortisanților 

țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen 

lung să fie modificată în consecință, 

pentru a reduce de la cinci ani la un an 

perioada pe care un beneficiar de 

protecție internațională trebuie să o 

petreacă în statul membru care i-a 

acordat această protecție internațională 

înainte de a beneficia de libertatea de 

circulație; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Amendamentul  11 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48a. subliniază necesitatea urgentă de a 

facilita reîntregirea familiilor și invită 

Comisia să se asigure că toate 

modificările legislațiilor naționale sunt în 

deplină conformitate cu Directiva 

2003/86/CE a Consiliului privind dreptul 

la reîntregirea familiei și cu dreptul la 

viața de familie, astfel cum este consacrat 

la articolul 8 din Convenția europeană a 

drepturilor omului; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Amendamentul  12 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 58a. subliniază numărul îngrijorător de 

mare de „returnați inamovibili”, adică 

migranți în situație neregulamentară care 

fac obiectul unei proceduri de returnare, 

dar care nu pot fi returnați din varii 

motive și care ajung într-o situație 

incertă; solicită statelor membre să 

reglementeze situația acestor returnați 

inamovibili; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Amendamentul  13 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 64a. este preocupat de posibilele efecte ale 

listei europene comune a țărilor de 

origine sigure în ceea ce privește 

utilizarea procedurilor accelerate și 

impactul unor astfel de proceduri asupra 

persoanelor vizate; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la caracterul 

politic al listei propuse de Comisie și 

reamintește că unele țări din Balcanii de 

Vest sunt nesigure pentru grupurile 

minoritare și semnalează motive de 

îngrijorare serioase legate de 

introducerea Turciei pe listă; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Amendamentul  14 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 90 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 90a. regretă marja de apreciere amplă 

acordată statelor membre prin articolul 4 

din Directiva privind sancțiunile 

aplicabile transportatorilor (Directiva 

2001/51/CE a Consiliului) în ceea ce 

privește obligația de a aplica amenzi 

transportatorilor în cazul în care o 

persoană solicită să beneficieze de 

protecție internațională; invită statele 

membre să aplice mai strict articolul 4 

alineatul (2) din directivă și să anuleze în 

mod sistematic amenzile în cazurile legate 

de solicitări de azil; solicită Comisiei să ia 

în calcul posibilitatea revizuirii Directivei 

2001/51/CE a Consiliului; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Amendamentul  15 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 97 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 97a. regretă lipsa de control democratic 

asupra acordului la care au ajuns UE și 

Turcia la 18 martie; își exprimă 

îngrijorarea profundă cu privire la riscul 

unor încălcări grave ale drepturilor 

omului și ale dreptului internațional care 

decurg din înțelegerea de a condiționa 

relocarea de returnare și de a nu ține 

seama de principiul nereturnării, prin 

returnarea tuturor solicitanților de azil și 

a migranților în situație neregulamentară 

care sosesc în Grecia, în lipsa unei 

evaluări sistematice a vulnerabilităților și 

a nevoilor de protecție; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Amendamentul  16 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 122 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 122a. invită Comisia și statele membre să 

creeze căi legale pentru migrația forței de 

muncă și să ofere stimulente pentru ca 

migranții să folosească aceste căi, 

deoarece astfel de căi vor răspunde 

nevoilor economice și sociale ale Europei; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Amendamentul  17 

Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE 

2015/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 122 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 122b. invită Comisia să propună noi 

inițiative de atragere a lucrătorilor cu 

calificări reduse în UE, în temeiul 

Directivei privind lucrătorii sezonieri, 

pentru a asigura norme de admitere mai 

clare și mai simple, lucru care ar duce la 

scăderea numărului de persoane care 

lucrează ilegal în locuri de muncă care 

necesită calificări reduse; 

Or. en 

 

 


