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Amendamentul  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât, în ciuda a numeroase 

comunicări și solicitări privind crearea 

unor căi de acces legale și sigure care să 

le permită persoanelor care solicită 

protecție internațională accesul pe 

teritoriul european, în prezent nu există 

nicio armonizare la nivel european în 

ceea ce privește procedurile de intrare 

protejată și niciun cadru juridic la nivel 

european pentru vizele umanitare, și 

anume vizele eliberate pentru a permite 

accesul persoanelor pe teritoriul statelor 

membre, în scopul de a solicita protecție 

internațională; 

A. întrucât vizele umanitare 

reprezintă unul dintre instrumentele 

existente pe care statele membre suverane 

pot decide să le utilizeze pentru a se 

asigura că persoanele aflate în dificultate 

pot beneficia în mod legal de protecție 

internațională în Europa; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Amendamentul  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât numărul persoanelor 

admise pe baza procedurilor de intrare 

pentru protecție umanitară la nivel 

național sau prin relocare rămâne scăzut, 

în comparație cu nevoile la nivel mondial, 

existând discrepanțe semnificative între 

statele membre; întrucât sfera de aplicare a 

procedurilor naționale de intrare pentru 

protecția umanitară și relocare este 

definită în mod strict, iar relocarea este 

strâns legată de criteriile de vulnerabilitate 

și de înregistrarea ca refugiat pe lângă 

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite 

pentru Refugiați; 

D. întrucât mai multe state membre 

dispun în prezent sau au dispus în trecut 

de sisteme naționale de eliberare a vizelor 

umanitare pentru a asigura intrarea 

protejată la nivel național a persoanelor 

aflate în dificultate; întrucât sfera de 

aplicare a relocării include numai 

persoanele care au fost deja recunoscute 

ca refugiați deoarece îndeplinesc și alte 

criterii geografice sau de vulnerabilitate; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Amendamentul  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E.  întrucât, drept urmare, aproximativ 

90 % dintre persoanele cărora li s-a 

acordat protecție internațională au ajuns 

în Uniune prin mijloace neregulamentare, 

fapt care a condus la stigmatizarea lor 

înainte chiar ca aceștia să ajungă la 

frontierele externe ale statelor membre; 

E. întrucât, potrivit Organizației 

Internaționale pentru Migrație (OIM), 

până la 1 august 2018, 58 158 de migranți 

și refugiați au ajuns în Europa pe mare; 

întrucât,  în aceeași perioadă din 2017, 

acest număr a fost de 113 283, iar în 

2016, de 261 228; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Amendamentul  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât atât Consiliul, cât și Comisia 

au respins aceste amendamente, printre altele 

din motivul că aceste prevederi nu ar trebui 

incluse în Regulamentul (CE) nr. 810/2009, 

având în vedere că domeniul de aplicare al 

acestuia acoperă numai vizele de scurtă 

ședere; 

I. întrucât atât Consiliul, cât și Comisia 

au respins aceste amendamente, printre altele 

din motivul că, potrivit jurisprudenței Curții 

Europene de Justiție, aceste prevederi nu ar 

trebui incluse în Regulamentul (CE) nr. 

810/2009, având în vedere că domeniul de 

aplicare al acestuia acoperă numai vizele de 

scurtă ședere; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Amendamentul  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– să prevadă modalități practice 

pentru aceste cereri de viză, inclusiv 

completarea unui formular de cerere, 

furnizarea de informații cu privire la 

identitatea solicitantului, inclusiv 

elementele biometrice de identificare, 

precum și prezentarea motivelor, 

documentate în măsura posibilului, pentru 

care acesta se teme că va fi persecutat sau 

va suferi daune grave, 

– să prevadă modalități practice 

pentru aceste cereri de viză, inclusiv 

completarea unui formular de cerere, 

furnizarea de informații cu privire la 

identitatea solicitantului sub formă de 

documente de identitate, inclusiv 

elementele biometrice de identificare, 

precum și prezentarea motivelor, 

documentate în măsura posibilului, pentru 

care acesta se teme că va fi persecutat sau 

va suferi daune grave, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Amendamentul  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– să prevadă ca cererile pentru 

această viză să fie evaluate pe baza 

declarației și a interviului solicitantului și, 

dacă este posibil, a documentelor 

justificative, fără a desfășura un proces 

complet de determinare a statutului 

respectivului solicitant, 

– să prevadă ca cererile pentru 

această viză, odată ce au fost declarate 

admisibile, să fie evaluate pentru a 

examina dacă riscul ca solicitantul să fie 

expus la persecuție sau la vătămări grave 

în țara de origine este justificat în mod 

pertinent și dacă solicitanții se aflau deja 

în siguranță într-o țară de tranzit, 

conform articolului 33 și următoarele din 

Directiva 2013/32/UE, 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Amendamentul  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 5 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – întrucât o listă cu primele țări de azil 

sigure, în sensul articolului 33 și 

următoarele din Directiva 2013/32/UE, 

trebuie să fie întocmită în prealabil; 

întrucât cel puțin Turcia, Liban și 

Iordania trebuie considerate ca făcând 

parte din aceste țări de tranzit sigure, cu 

excepția situațiilor excepționale care 

arată că primirea în aceste țări este 

insuficientă pentru solicitanții individuali, 

printre altele din cauza originilor etnice și 

culturale ale acestora, a stării de sănătate 

etc.,  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Amendamentul  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Vizele umanitare 

(2018/2271(INL)) 

Propunere de rezoluție 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – liniuța 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– să prevadă ca un resortisant dintr-

un stat terț căruia i s-a refuzat această viză 

să aibă posibilitatea de a introduce o cale 

de atac, așa cum este prevăzut în prezent în 

cazul refuzului acordării unei vize de 

scurtă ședere sau al refuzului intrării la 

frontieră, 

eliminat 

Or. en 

 

 


