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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei de reformare și înlocuire a regulamentului 

(UE) nr.604/2013 a Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 

statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate 

într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid. 

Având în vedere criza migrației și a refugiaților, este necesar să se reformeze sistemul Dublin, 

atât pentru a simplifica și a ameliora eficacitatea sa în practică, cât și pentru a ține seama de 

faptul că anumite state membre au fost confruntate cu presiuni disproporționate în materie de 

cereri. 

Mecanismul corectiv  

Creditele necesare pentru asigurarea punerii în aplicare a propunerii se ridică la 1,828 

miliarde EUR pentru perioada 2017-2020. Această sumă ar acoperi costurile de transfer după 

declanșarea „mecanismului de echitate” în beneficiul unui stat membru, instituirea și 

funcționarea sistemului informatic pentru înregistrarea și repartizarea automată a solicitanților 

de azil, precum și crearea unei capacități suplimentare de primire și acordarea de hrană și 

servicii de bază solicitanților de azil transferați. 

Raportorul pentru aviz ia act de poziția Comisiei, care fixează un prag pentru numărul de 

cereri de azil, plecând de la care se declanșează automat mecanismul de repartizare corectiv. 

Consideră necesar să se prevadă un prag de declanșare, pentru a evita ca statele membre să fie 

confruntate cu presiuni disproporționate în termeni de cereri de azil și pentru a le descuraja să 

solicite utilizarea acestui mecanism atunci când au acceptat doar un mic număr de solicitanți 

de azil, având în vedere cheia de repartizare. 

Raportorul pentru aviz consideră totuși că, stabilind pragul de declanșare la 150% din cifra de 

referință a statelor membre, Comisia împovărează anumite state membre cu o sarcină 

excesivă, deoarece acestea trebuie să-și asume singure responsabilitatea pentru un număr care 

depășește cu jumătate capacitatea lor, înainte de activarea mecanismului de solidaritate. 

Consideră, de asemenea, că un prag prea jos, fără condiții suplimentare, ar putea antrena ne-

responsabilizarea unui stat membru în ceea ce privește controlul și gestiunea frontierelor sale. 

Propune, prin urmare, fixarea acestui prag la 100% din cifra de referință a unui stat membru, 

dar să se prevină o eventuală politică de laxism la frontiere, prin adăugarea unei clauze de 

solidaritate reciprocă, care să permită suspendarea mecanismului corectiv atunci când un stat 

membru nu se achită în mod corespunzător de obligațiile sale de gestionare a frontierelor 

externe, în conformitate cu regulamentul privind poliția europeană de frontieră și garda de 

coastă. Propune, în final, încetarea aplicării mecanismului corectiv doar în momentul în care 

numărul de cereri de azil către statul membru beneficiar a scăzut la 90% din cifra sa de 

referință, evitându-se astfel intrări/întoarceri repetate în sistem.  

Costuri de transfer  

Din cei 1,828 miliarde EUR prevăzuți, 375 milioane EUR sunt consacrați rambursării 

costurilor de transfer între statele membre pentru un total de 750 000 de persoane transferate. 

Articolul 42 din propunerea de reformare prevede ca statul membru beneficiar care transferă 

un solicitant de azil către statul membru de repartizare să fie rambursat cu o sumă forfetară de 

500 de euro pentru fiecare persoană transferată.  
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Raportorul pentru aviz susține propunerea conform căreia statul responsabil pentru transfer 

este îndreptățit la o compensare. Consideră că o indemnizație forfetară este justificată, 

deoarece permite evitarea unei imense sarcini birocratice de control al cheltuielilor reale. 

Consideră totuși că, prin fixarea acestei sume la 500 de euro pentru fiecare persoană 

transferată, sub pretextul că orice sumă suplimentară peste costurile reale ar putea ajuta statele 

membre cele mai expuse, Comisia nu a ținut seama de instituirea recentă a unui instrument de 

sprijin de urgență1, menit să completeze măsurile adoptate de statele membre cele mai 

afectate, printre altele, de afluxul brusc și masiv de resortisanți ai țărilor terțe (refugiați și 

migranți) pe teritoriul lor. 

Raportorul pentru aviz propune, prin urmare, fixarea acestei sume forfetare la 300 EUR 

pentru fiecare persoană transferată, pentru a se apropia mai mult de costurile reale estimate. 

Suma totală a transferurilor pentru perioada 2017-2020 ar fi atunci de 225 milioane EUR, 

ceea ce permite economisirea unei sume de 150 milioane EUR. Din aceste economii, cel puțin 

110 milioane EUR ar putea fi utilizați pentru a alimenta fondul de ajutor de urgență (30 

milioane EUR în 2017 și 40 milioane EUR în 2018 și 2019) înainte de expirarea temeiului său 

juridic în martie 2019.  

Solidaritatea financiară și crearea unei „rezerve Dublin” în fondul FAMI  

Raportorul pentru aviz consideră legitimă, necesară și proporțională propunerea Comisiei care 

vizează să impună statelor membre obligația de a contribui financiar atunci când refuză să 

primească solicitanții de azil care le-au fost alocați prin mecanismul de repartizare. Insistă 

asupra faptului că această contribuție financiară obligatorie nu are deloc un caracter punitiv, ci 

reprezintă o participare justă la solidaritatea necesară între statele membre (art. 80 TFUE). 

Consideră totuși că mecanismul financiar prevăzut de Comisie în acest caz nu este cel mai 

adecvat, nici în ceea ce privește suma, nici în ceea ce privește metoda. 

  

Raportorul pentru aviz propune ca, din solidaritate financiară, un stat membru care nu își 

îndeplinește obligațiile în conformitate cu mecanismul de repartizare corectiv să plătească 

pentru fiecare solicitant care i-ar fi fost repartizat, în primul și al doilea an, 50 000 EUR, în al 

treilea și al patrulea an, 75 000 EUR și, în al cincilea an și în anii următori, 100 000 EUR. 

Aceste sume ar fi vărsate integral în fondul FAMI prevăzut în Regulamentul (UE) 

nr.516/2014, pentru a institui o „rezervă Dublin”. Crearea acestei rezerve nu se va putea face, 

evident, decât în momentul reexaminării fondului FAMI, prevăzută la articolul 60 din 

Regulamentul 514/2014 și la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 cel mai târziu 

la 30 iunie 2020. Dacă un stat membru nu plătește, Comisia va retrage aceste sume din plățile 

cuvenite statului membru respectiv din alte fonduri ale Uniunii. 

Creditele din această „rezervă Dublin” sunt destinate a acoperi acordarea unei sume forfetare 

pentru fiecare solicitant de azil, repartizată proporțional între statele membre care participă în 

mod corespunzător la mecanismul de repartizare corectiv. Decizia (UE) 2015/1601 precizează 

că măsurile de relocalizare beneficiază de sprijinul financiar din fondul FAMI. În acest scop, 

statele membre de relocalizare primesc o sumă forfetară de 6 000 de euro pentru un solicitant 

de protecție internațională relocalizat pe teritoriul lor. Pentru reinstalare, această sumă este de 

10 000 EUR/persoană. Raportorul pentru aviz consideră, prin urmare, adecvat să se ofere 

                                                 
1 Regulamentul (UE) 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe 

teritoriul Uniunii 
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sprijin financiar statelor membre care participă la acest mecanism de solidaritate. În sistemul 

propus, sumele prevăzute cu titlu de sprijin financiar pentru fiecare solicitant vor crește 

proporțional cu sarcina pe care trebuie s-o suporte anumite state membre din cauza 

neparticipării altor state membre.  

Sistemul automat de înregistrare și monitorizare a cererilor  

Din 1,828 miliarde EUR, 3,603 milioane EUR vor fi alocate bugetului EU-LISA pentru 

pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului automatizat IT pentru alocarea 

solicitanților de azil. Atunci când sistemul automat pentru înregistrarea și monitorizarea 

cererilor și pentru mecanismul de repartizare prevăzut la articolul 44 va stabili statul membru 

de repartizare, această informație trebuie introdusă automat în Eurodac. Trebuie prevăzută, 

prin urmare, interoperabilitatea dintre sistemul central al mecanismului corectiv și sistemul 

central al Eurodac. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 

competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Agenția Europeană pentru 

Gestionarea Operațională a Sistemelor 

Informatice la Scară Largă în Spațiul de 

Libertate, Securitate și Justiție instituită 

prin Regulamentul (UE) nr. 1077/201121 ar 

trebui să fie responsabilă cu pregătirea, 

dezvoltarea și gestionarea operațională a 

sistemului central și a infrastructurii de 

comunicare între sistemul central și 

infrastructurile naționale. 

(30) Agenția Europeană pentru 

Gestionarea Operațională a Sistemelor 

Informatice la Scară Largă în Spațiul de 

Libertate, Securitate și Justiție instituită 

prin Regulamentul (UE) nr. 1077/201121 ar 

trebui să fie responsabilă cu pregătirea, 

dezvoltarea și gestionarea operațională a 

sistemului central, cu interoperabilitatea 

sa cu alte sisteme și cu infrastructura de 

comunicare între sistemul central și 

infrastructurile naționale. 

___ ___ 

21 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2011 de instituire a 

Agenției europene pentru gestionarea 

operațională a sistemelor informatice la 

scară largă în spațiul de libertate, securitate 

și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1). 

21 Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 octombrie 2011 de instituire a 

Agenției europene pentru gestionarea 

operațională a sistemelor informatice la 

scară largă în spațiul de libertate, securitate 

și justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1). 
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Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) O cheie bazată pe dimensiunea 

populației și a economiei statelor membre 

ar trebui utilizată ca punct de referință în 

cadrul aplicării mecanismului de 

repartizare corectiv, împreună cu un prag, 

pentru ca mecanismul să își poată îndeplini 

rolul de instrument de sprijin al statelor 

membre care se confruntă cu o presiune 

disproporționată. Aplicarea repartizării 

corective în beneficiul unui stat membru ar 

trebui să se declanșeze automat atunci când 

numărul de cereri de protecție 

internațională pentru care un stat membru 

este responsabil depășește 150 % din cifra 

identificată în cheia de referință. Pentru a 

reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat 

membru, numărul persoanelor relocate 

efectiv într-un stat membru ar trebui 

adăugat la numărul cererilor de protecție 

internațională, în scopul efectuării acestui 

calcul. 

(32) O cheie bazată pe dimensiunea 

populației și a economiei statelor membre 

ar trebui utilizată ca punct de referință în 

cadrul aplicării mecanismului de 

repartizare corectiv, împreună cu un prag, 

pentru ca mecanismul să își poată îndeplini 

rolul de instrument de sprijin al statelor 

membre care se confruntă cu o presiune 

disproporționată. Aplicarea repartizării 

corective în beneficiul unui stat membru ar 

trebui să se declanșeze automat atunci când 

numărul de cereri de protecție 

internațională pentru care un stat membru 

este responsabil depășește 100 % din cifra 

identificată în cheia de referință. Pentru a 

reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat 

membru, numărul persoanelor relocate 

efectiv într-un stat membru ar trebui 

adăugat la numărul cererilor de protecție 

internațională, în scopul efectuării acestui 

calcul. 

 Justificare 

 

Consideră că, stabilind pragul de declanșare la 150% din cifra sa referință, Comisia 

împovărează anumite state membre cu o sarcină excesivă, caz în care acestea trebuie să-și 

asume singure un număr de cereri care depășește cu jumătate capacitățile lor, înainte de 

activarea mecanismului de solidaritate. Consideră, de asemenea, că un prag prea jos, fără 

condiții suplimentare, ar putea antrena ne-responsabilizarea unui stat membru în ceea ce 

privește controlul și gestiunea frontierelor sale. Propune, prin urmare, fixarea acestui prag la 

100% din cifra de referință a unui stat membru, dar să se prevină o eventuală politică de 

laxism la frontiere, prin adăugarea unei clauze de solidaritate reciprocă, care să permită 

suspendarea mecanismului corectiv atunci când un stat membru nu se achită în mod 

convenabil de obligațiile sale de gestiune a frontierelor externe, în conformitate cu 

regulamentul privind instituirea unei Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda 

de Coastă (adăugarea unui articol 43a). 
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Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) În cadrul mecanismului de 

repartizare, costurile transferului unui 

solicitant către statul membru de 

repartizare ar trebui rambursate din bugetul 

UE. 

(34) În cadrul mecanismului de 

repartizare, costurile transferului unui 

solicitant către statul membru de 

repartizare ar trebui rambursate din bugetul 

UE ca sumă forfetară de 300 EUR pentru 

fiecare persoană transferată. 

Justificare 

Suma propusă de 500 EUR este în conformitate cu abordarea prevăzută în decizia (UE) 

2015/1601 a Consiliului, în care rambursarea cheltuielilor de transfer ar servi, de asemenea, 

la sprijinirea unui stat membru care s-ar regăsi într-o situație de urgență sau ar fi confruntat 

cu un număr disproporționat de cereri de azil. Între timp, a fost instituit un fond de urgență în 

acest scop. Raportorul pentru aviz consideră că această sumă trebuie redusă la 300 EUR 

pentru a corespunde mai mult costurilor reale ale transferurilor. Din suma totală stabilită în 

fișa financiară a propunerii, 1,825 miliarde sunt prevăzute pentru finanțarea acestor 

transferuri. Diminuând suma forfetară la 300 EUR, se vor economisi 730 milioane care ar 

trebui să alimenteze fondul de ajutor de urgență. 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Un stat membru de repartizare 

poate decide să nu accepte solicitanții 

repartizați pentru o perioadă de 

douăsprezece luni, caz în care ar trebui să 

introducă această informație în sistemul 

automat și să notifice celelalte state 

membre, Comisia și Agenția pentru Azil a 

Uniunii Europene. Din acel moment, 

solicitanții care ar fi fost repartizați statului 

membru respectiv ar trebui repartizați 

celorlalte state membre. Statul membru 

care nu participă temporar la repartizarea 

corectivă ar trebui să plătească o 

contribuție de solidaritate de 250 000 

EUR pentru fiecare solicitant neacceptat 

(35) Un stat membru de repartizare care 

nu acceptă solicitanții repartizați pentru o 

perioadă de douăsprezece luni ar trebui să 

introducă această informație în sistemul 

automat și să notifice celelalte state 

membre, Comisia și Agenția pentru Azil a 

Uniunii Europene. Din acel moment, 

solicitanții care ar fi fost repartizați statului 

membru respectiv ar trebui repartizați 

celorlalte state membre. Ar trebui să se 

instituie un fond („Fondul de rezervă 

Dublin”), iar statul membru care nu 

participă la repartizarea corectivă ar trebui 

să verse în fondul respectiv, pentru fiecare 

solicitant repartizat pe care statul membru 
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statului membru care a fost determinat ca 

fiind responsabil pentru examinarea 

cererilor respective. Comisia ar trebui să 

stabilească într-un act de punere în aplicare 

modalitățile practice pentru aplicarea 

mecanismului de contribuții de 

solidaritate. Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene va monitoriza și va raporta anual 

Comisiei în legătură cu aplicarea 

mecanismului de solidaritate financiară. 

nu îl acceptă, plăți anuale de 50 000 EUR 

pentru primul și al doilea an, 75 000 EUR 

pentru al treilea și al patrulea an și 

100 000 EUR pentru anii următori. 

Finanțarea din acest „fond de rezervă 

Dublin” este destinată să acopere 

acordarea unei sume forfetare pentru 

fiecare solicitant de protecție 

internațională, distribuită proporțional 

între statele membre care participă la 

mecanismul de repartizare corectiv. Dacă 

un stat membru nu plătește, Comisia ar 

trebui să retragă o sumă echivalentă din 

plățile cuvenite statului membru respectiv 

cu titlu de fonduri ale Uniunii. Comisia ar 

trebui să stabilească într-un act de punere 

în aplicare modalitățile practice pentru 

aplicarea principiului specificat mai sus, 

iar Agenția pentru Azil a Uniunii Europene 

va monitoriza și va raporta anual Comisiei. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 41 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Continuitatea dintre sistemul de 

determinare a statului membru responsabil 

stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 

604/2013 și sistemul stabilit prin prezentul 

regulament ar trebui asigurată. În mod 

similar, ar trebui asigurată coerența între 

prezentul regulament și Regulamentul 

[Propunere de regulament de reformare a 

Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului]. 

(41) Continuitatea dintre sistemul de 

determinare a statului membru responsabil 

stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 

604/2013 și sistemul stabilit prin prezentul 

regulament ar trebui asigurată. În mod 

similar, ar trebui asigurată coerența între 

prezentul regulament și Regulamentul 

[Propunere de regulament de reformare a 

Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului]. 

Atunci când sistemul automat pentru 

înregistrarea și monitorizarea cererilor și 

pentru mecanismul de repartizare, 

prevăzut la articolul 44, stabilește statul 

membru de repartizare, această 

informație ar trebui introdusă automat în 

Eurodac. Trebuie prevăzută, prin urmare, 

interoperabilitatea dintre sistemul central 

al mecanismului corectiv și sistemul 
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central al Eurodac. 

Justificare 

Prezentul amendament clarifică legătura dintre cele două regulamente în chestiune, în 

vederea asigurării coerenței dintre cele două sisteme pe baza interoperabilității. 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Alineatul (1) se aplică atunci când 

sistemul automat prevăzut la articolul 44 

alineatul (1) indică faptul că numărul 

cererilor de protecție internațională pentru 

care un stat membru este responsabil pe 

baza criteriilor din capitolul III, articolul 3 

alineatul (2) sau (3), articolul 18 și articolul 

19, împreună cu numărul persoanelor 

relocate efectiv, depășește 150 % din cifra 

de referință pentru statul membru respectiv 

determinată prin cheia menționată la 

articolul 35. 

2. Alineatul (1) se aplică atunci când 

sistemul automat prevăzut la articolul 44 

alineatul (1) indică faptul că numărul 

cererilor de protecție internațională pentru 

care un stat membru este responsabil pe 

baza criteriilor din capitolul III, articolul 3 

alineatul (2) sau (3), articolul 18 și articolul 

19, împreună cu numărul persoanelor 

relocate efectiv, depășește 100 % din cifra 

de referință pentru statul membru respectiv 

determinată prin cheia menționată la 

articolul 35. 

Justificare 

 

Consideră că, stabilind pragul de declanșare la 150% din cifra sa referință, Comisia 

împovărează anumite state membre cu o sarcină excesivă, caz în care acestea trebuie să-și 

asume singure un număr de cereri care depășește cu jumătate capacitățile lor, înainte de 

activarea mecanismului de solidaritate. Consideră, de asemenea, că un prag prea jos, fără 

condiții suplimentare, ar putea antrena ne-responsabilizarea unui stat membru în ceea ce 

privește controlul și gestiunea frontierelor sale. Propune, prin urmare, fixarea acestui prag la 

100% din cifra de referință a unui stat membru, dar să se prevină o eventuală politică de 

laxism la frontiere, prin adăugarea unei clauze de solidaritate reciprocă, care să permită 

suspendarea mecanismului corectiv atunci când un stat membru nu se achită în mod 

convenabil de obligațiile sale de gestiune a frontierelor externe, în conformitate cu 

regulamentul privind instituirea unei Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda 

de Coastă (adăugarea unui articol 43a). 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – titlu 



 

PE597.582v02-00 10/15 AD\1126078RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Solidaritatea financiară Solidaritatea financiară și instituirea 

Fondului de rezervă Dublin 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Un stat membru poate, la sfârșitul 

perioadei de trei luni de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament și ulterior 

la sfârșitul fiecărei perioade de 

douăsprezece luni, să indice în sistemul 

automat că nu va participa temporar la 

mecanismul de repartizare corectiv 

prevăzut în capitolul VII din prezentul 

regulament în calitate de stat membru de 

repartizare și notifică acest lucru statelor 

membre, Comisiei și Agenției pentru Azil a 

Uniunii Europene. 

1. Un stat membru care nu își 

îndeplinește obligațiile în conformitate cu 

mecanismul de repartizare corectiv 

prevăzut la capitolul VII, în calitate de 

stat membru de repartizare, ar trebui, la 

sfârșitul perioadei de trei luni de la intrarea 

în vigoare a prezentului regulament și, 

ulterior, la sfârșitul fiecărei perioade de 

douăsprezece luni, să indice aceste 

informații în sistemul automat și să 

notifice acest lucru statelor membre, 

Comisiei și Agenției pentru Azil a Uniunii 

Europene. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La sfârșitul perioadei de 

douăsprezece luni menționate la alineatul 

(2), sistemul automat comunică statului 

membru care nu a participat la mecanismul 

de repartizare corectiv numărul de 

solicitanți pentru care altfel acesta ar fi fost 

statul membru de repartizare. Statul 

membru plătește apoi o contribuție de 

solidaritate de 250 000 EUR pentru fiecare 

solicitant care i-ar fi fost altfel repartizat 

în cursul respectivei perioade de 

3. La sfârșitul perioadei de 

douăsprezece luni menționate la alineatul 

(2), sistemul automat comunică statului 

membru care nu a participat la mecanismul 

de repartizare corectiv numărul de 

solicitanți pentru care altfel acesta ar fi fost 

statul membru de repartizare. Se instituie 

un fond („Fondul de rezervă Dublin”), iar 

statul membru care nu participă la 

mecanismul de repartizare corectiv varsă 

în fondul respectiv, pentru fiecare 
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douăsprezece luni. Contribuția de 

solidaritate este plătită de statul membru 

determinat drept responsabil pentru 

examinarea cererilor respective. 

solicitant repartizat pe care statul membru 

nu îl acceptă, plăți anuale de 50 000 EUR 

pentru primul și al doilea an, 75 000 EUR 

pentru al treilea și al patrulea an și 100 

000 EUR pentru anii următori. 

Finanțarea din Fondul de rezervă Dublin 

este destinată să acopere acordarea unei 

sume forfetare pentru fiecare solicitant de 

protecție internațională, distribuită 

proporțional între statele membre care 

participă la mecanismul de repartizare 

corectiv. Dacă un stat membru nu 

plătește, Comisia retrage o sumă 

echivalentă din plățile cuvenite statului 

membru respectiv cu titlu de alte fonduri 

ale Uniunii. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește costurile transferului 

unui solicitant către statul membru de 

repartizare, statului membru beneficiar i se 

rambursează o sumă forfetară de 500 EUR 

pentru fiecare persoană transferată în 

temeiul articolului 38 litera (c). Acest 

sprijin financiar se pune în aplicare 

conform procedurilor prevăzute la articolul 

18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014. 

În ceea ce privește costurile transferului 

unui solicitant către statul membru de 

repartizare, statului membru beneficiar i se 

rambursează o sumă forfetară de 300 EUR 

pentru fiecare persoană transferată în 

temeiul articolului 38 litera (c). Acest 

sprijin financiar se pune în aplicare 

conform procedurilor prevăzute la articolul 

18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014. 

Justificare 

Suma propusă de 500 EUR este în conformitate cu abordarea prevăzută în decizia (UE) 

2015/1601 a Consiliului, în care rambursarea cheltuielilor de transfer ar servi, de asemenea, 

la sprijinirea unui stat membru care s-ar regăsi într-o situație de urgență sau ar fi confruntat 

cu un număr disproporționat de cereri de azil. Între timp, a fost instituit un fond de urgență în 

acest scop. Raportorul pentru aviz consideră că această sumă trebuie redusă la 300 EUR 

pentru a corespunde mai mult costurilor reale ale transferurilor. Din suma totală stabilită în 

fișa financiară a propunerii, 1,825 miliarde sunt prevăzute pentru finanțarea acestor 

transferuri. Diminuând suma forfetară la 300 EUR, se vor economisi 730 milioane care ar 

trebui să alimenteze fondul de ajutor de urgență. 
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Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sistemul automat informează statele 

membre și Comisia de îndată ce numărul 

de cereri din statul membru beneficiar 

pentru care acesta este statul membru 

responsabil în temeiul prezentului 

regulament este sub pragul de 150 % din 

proporția care îi revine în temeiul 

articolului 35 alineatul (1). 

Sistemul automat informează statele 

membre și Comisia de îndată ce numărul 

de cereri din statul membru beneficiar 

pentru care acesta este statul membru 

responsabil în temeiul prezentului 

regulament este sub pragul de 90 % din 

proporția care îi revine în temeiul 

articolului 35 alineatul (1). 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Dacă un stat membru nu își îndeplinește 

în mod corespunzător obligațiile în ceea 

ce privește gestionarea frontierelor sale 

externe, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2016/1624 al Parlamentului 

European și al Consiliului1a, Consiliul, 

hotărând cu majoritate calificată, poate 

decide să suspende mecanismul de 

repartizare corectiv. Decizia de a 

suspenda acest mecanism este valabilă 

pentru maximum o perioadă fixă de un 

an. 

 ___ 

 1a Regulamentul (UE) 2016/1624 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 septembrie 2016 privind Poliția de 

frontieră și garda de coastă la nivel 

european și de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/399 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 863/2007 al Parlamentului European 

și al Consiliului, a Regulamentului (CE) 

nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 
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2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 

16.9.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Interoperabilitatea dintre sistemul 

informatizat și Eurodac este asigurată 

printr-un canal de comunicare directă 

între sistemele centrale, pentru a permite 

transmiterea automată a informațiilor 

referitoare la stabilirea statului membru 

de repartizare, prin mecanismul corectiv. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția Europeană pentru 

Gestionarea Operațională a Sistemelor 

Informatice la Scară Largă în Spațiul de 

Libertate, Securitate și Justiție instituită 

prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este 

responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și 

gestionarea operațională a sistemului 

central și a infrastructurii de comunicare 

între sistemul central și infrastructurile 

naționale. 

3. Agenția Europeană pentru 

Gestionarea Operațională a Sistemelor 

Informatice la Scară Largă în Spațiul de 

Libertate, Securitate și Justiție instituită 

prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este 

responsabilă cu pregătirea, dezvoltarea și 

gestionarea operațională a sistemului 

central, cu interoperabilitatea sa cu alte 

sisteme și cu infrastructura de comunicare 

între sistemul central și infrastructurile 

naționale. 
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