
 

AM\1171673RO.docx  PE631.582v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0423/1 

Amendamentul  1 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că o parte a implicațiilor 

financiare ale propunerii solicitate ar 

trebui să fie acoperite de bugetul general 

al Uniunii, ca o exprimare practică a 

principiului solidarității și al distribuirii 

echitabile a răspunderii între statele 

membre, precum și a implicațiilor sale 

financiare, în conformitate cu articolul 80 

din TFUE; 

6. consideră că statele membre care 

doresc să elibereze vize umanitare ar 

trebui să fie responsabile de toate 

implicațiile financiare care rezultă din 

faptul că le permit persoanelor să intre pe 

teritoriul lor; insistă asupra faptului că 
statele membre ar trebui să continue să fie 

responsabile de aceste persoane atunci 

când ele părăsesc statul membru care a 

eliberat viza umanitară pentru a merge în 

alt stat membru; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/2 

Amendamentul  2 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– să prevadă un sprijin financiar 

semnificativ din Fondul de gestionare 

integrată a frontierelor, care să fie pus la 

dispoziție statelor membre în vederea 

punerii sale în aplicare, 

eliminat 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/3 

Amendamentul  3 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– să prevadă ca un stat membru care 

eliberează această viză umanitară are 

acces la aceeași compensație din Fondul 

pentru azil, migrație și integrare ca în 

situația în care un stat membru primește 

un refugiat prin intermediul cadrului 

european de relocare, 

eliminat 

Or. en 

 

 


