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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere de instituire a 
Fondului pentru azil și migrație, ca parte a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. 
Fondul va oferi sprijin pentru gestionarea eficientă a migrației de către statele membre ale UE, 
dispunând de un pachet financiar de 10,4 miliarde EUR.

Criza migrației a demonstrat că este necesară o abordare europeană comună, bazată pe 
solidaritate și pe o repartizare echitabilă a responsabilității. În consecință, raportoarea salută 
majorarea bugetului disponibil pentru migrație și azil, ca pas esențial pentru crearea unui 
sistem de azil și primire solid, echitabil și eficace în UE. 

Cu toate acestea, raportoarea consideră că propunerea, în forma sa actuală, pune un accent 
excesiv pe creșterea ratelor de returnare. Criteriile propuse pentru alocarea de fonduri pentru 
programele naționale care fac obiectul gestiunii partajate prevăd, de fapt, ca 40% din aceste 
fonduri să fie atribuite în funcție de indicatorii referitori la contracararea migrației 
neregulamentare și la emiterea unor decizii de returnare, în detrimentul unor acțiuni din 
domeniul azilului, al migrației legale și al integrării. Astfel, s-ar crea stimulente ca statele 
membre să emită decizii de returnare și să le pună în aplicare, fără a lua în considerare 
riscurile pentru persoanele returnate și eventualul impact asupra țărilor de origine. 

Măsurile luate de Comisie pentru a construi o politică solidă în domeniul migrației trebuie 
salutate. Cu toate acestea, raportoarea consideră că Parlamentul European și Consiliul ar 
trebui să includă în propunere garanțiile necesare pentru persoanele returnate și pentru țările 
de origine. Deciziile de returnare nu pot fi luate fără o evaluare cuprinzătoare a situației în 
țările de origine și a capacității de absorbție la nivel local. Este esențial să se verifice 
potențialul impact al persoanelor returnate asupra stabilității țărilor de origine, întrucât 
returnările ar putea contribui la conflicte, fricțiuni și fragilitate. 

În plus, Parlamentul și Consiliul ar trebui să se asigure că relațiile UE cu țările terțe nu sunt 
condiționate de cooperarea în domeniul returnării și al readmisiei. Cooperarea cu țările terțe ar 
trebui să se bazeze pe interese reciproce și pe o abordare cuprinzătoare, mai degrabă decât pe 
interesele și prioritățile UE în domeniul migrației. O concentrare restrânsă pe gestionarea 
migrației poate pune în pericol cooperarea UE cu țările terțe. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(4a) Fondul ar trebui să respecte pe 
deplin drepturile omului, precum și 
Agenda 2030, principiul coerenței politicii 
pentru dezvoltare, astfel cum se prevede la 
articolul 208 din TFUE, și angajamentele 
asumate la nivel internațional în materie 
de migrație și azil, în special Pactul 
mondial privind refugiații și Pactul global 
pentru asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine (GCM).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Gestionarea Fondului din 
perspectiva dezvoltării ar trebui să ia în 
considerare diferitele cauze profunde ale 
migrației, cum ar fi conflictele, sărăcia, 
lipsa capacității agricole, educația și 
inegalitatea.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Dezvoltarea cooperării cu țările 
terțe ar trebui să fie, printre altele, o parte 
importantă a acordurilor de readmisie 
pentru stimularea pieței forței de muncă 
și a posibilităților de angajare în țările de 
returnare, în scopul de a reduce factorii 
care încurajează migranții returnați să 
treacă din nou granițele europene;
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fondul ar trebui să sprijine 
gestionarea eficientă a fluxurilor de 
migrație, printre altele, prin promovarea 
unor măsuri comune în domeniul azilului, 
inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor 
membre în ceea ce privește primirea 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională prin relocarea și transferul 
solicitanților sau al beneficiarilor de 
protecție internațională între statele 
membre, prin sprijinirea strategiilor de 
integrare și printr-o politică mai eficace 
privind migrația legală, în vederea 
asigurării competitivității pe termen lung 
a Uniunii și a viitorului modelului său 
social și a reducerii factorilor care 
încurajează migrația neregulamentară cu 
ajutorul unei politici durabile în materie 
de returnare și de readmisie. Fondul ar 
trebui să sprijine consolidarea cooperării cu 
țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea 
fluxurilor de persoane care solicită azil 
sau alte forme de protecție internațională 
și căile de migrație legală și pentru a 
combate migrația neregulamentară și a 
asigura durabilitatea returnării și readmisia 
eficace în țările terțe.

(7) Fondul ar trebui să sprijine 
promovarea unor măsuri comune în 
domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea 
eforturile statelor membre în ceea ce 
privește primirea persoanelor prin 
relocarea și transferul între statele membre, 
să sprijine strategiile de integrare, de 
primire și de incluziune și o politică mai 
eficace privind migrația legală, să combată 
migrația neregulamentară și să pună în 
aplicare o politică durabilă în materie de 
returnare și de readmisie. Fondul ar trebui 
să sprijine consolidarea cooperării cu țările 
terțe pentru a îmbunătăți gestionarea 
fluxurilor, crearea unor căi de migrație 
legală, pentru a combate migrația 
neregulamentară, a lupta împotriva 
traficului de migranți, a asigura 
durabilitatea returnării și readmisia eficace 
în țările terțe. Cooperarea cu țările terțe ar 
trebui să se bazeze cu adevărat pe interese 
reciproce.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Criza migrației a evidențiat 
necesitatea reformării sistemului 
european comun de azil pentru a se 
asigura proceduri de azil eficiente cu 
scopul de a preveni deplasările secundare, 

(8) Se impune susținerea și 
ameliorarea eforturilor depuse de statele 
membre pentru a pune în aplicare pe 
deplin și în mod corespunzător acquis-ul 
Uniunii în materie de azil, în special 
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de a oferi condiții de primire uniforme și 
adecvate pentru solicitanții de protecție 
internațională, de a institui standarde 
uniforme pentru acordarea de protecție 
internațională și acordarea drepturilor și 
beneficiilor corespunzătoare pentru 
beneficiarii de protecție internațională. În 
același timp, reforma a fost necesară 
pentru a institui un sistem mai echitabil și 
mai eficace de determinare a statului 
membru responsabil în ceea ce privește 
solicitanții de protecție internațională, 
precum și un cadru la nivelul Uniunii 
pentru eforturile statelor membre în 
materie de relocare. Prin urmare, este 
necesar ca fondul să ofere un sprijin sporit 
pentru eforturile statelor membre de a pune 
în aplicare pe deplin și în mod corect 
sistemul european comun reformat de azil.

pentru a pune la dispoziție condiții de 
primire adecvate a persoanelor 
strămutate, a solicitanților și a 
beneficiarilor de protecție internațională, 
pentru a asigura determinarea corectă a 
statutului, pentru a aplica proceduri de 
azil echitabile și eficace și pentru a 
promova bunele practici în domeniul 
azilului, astfel încât să fie protejate 
drepturile persoanelor care necesită 
protecție internațională și să asigure 
funcționarea eficientă a sistemelor de azil 
ale statelor membre. Prin urmare, fondul 
ar trebui să ofere un sprijin sporit pentru 
eforturile statelor membre de a pune în 
aplicare pe deplin și în mod corect sistemul 
european comun reformat de azil.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fondul ar trebui, de asemenea, să 
completeze și să consolideze activitățile 
întreprinse de Agenția Uniunii Europene 
pentru Azil (EUAA), instituită prin 
Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul 
EUAA]14, cu scopul de a facilita și de a 
îmbunătăți funcționarea sistemului 
european comun de azil, prin coordonarea 
și consolidarea cooperării practice și a 
schimbului de informații între statele 
membre, prin promovarea dreptului și a 
standardelor operaționale ale Uniunii în 
materie de azil pentru a asigura un grad 
înalt de uniformitate bazat pe standarde de 
protecție ridicate în ceea ce privește 
procedurile de protecție internațională, 
condițiile de primire și evaluarea nevoilor 
de protecție în întreaga Uniune care să 
permită o repartizare sustenabilă și 
echitabilă a cererilor de protecție 
internațională, de a facilita convergența în 

(9) Fondul ar trebui, de asemenea, să 
completeze și să consolideze activitățile 
întreprinse de Agenția Uniunii Europene 
pentru Azil (EUAA), instituită prin 
Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul 
EUAA]14, cu scopul de a facilita și de a 
îmbunătăți funcționarea sistemului 
european comun de azil, prin coordonarea 
și consolidarea cooperării practice și a 
schimbului de informații între statele 
membre, prin promovarea dreptului și a 
standardelor operaționale ale Uniunii în 
materie de azil pentru a asigura 
respectarea drepturilor omului și un grad 
înalt de uniformitate bazat pe standarde de 
protecție ridicate în ceea ce privește 
procedurile de protecție internațională, 
condițiile de primire și evaluarea nevoilor 
de protecție în întreaga Uniune care să 
permită o repartizare sustenabilă și 
echitabilă a cererilor de protecție 
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evaluarea cererilor de protecție 
internațională în întreaga Uniune, de a 
sprijini eforturile de relocare ale statelor 
membre și de a furniza asistență 
operațională și tehnică statelor membre 
pentru gestionarea propriilor sisteme de 
azil și de primire, în special statelor ale 
căror sisteme sunt supuse unei presiuni 
disproporționate.

internațională, respectând întotdeauna, la 
final, interesul suprem al solicitantului, 
de a facilita convergența în evaluarea 
cererilor de protecție internațională în 
întreaga Uniune, de a sprijini eforturile de 
relocare ale statelor membre și de a furniza 
asistență operațională și tehnică statelor 
membre pentru gestionarea propriilor 
sisteme de azil și de primire, în special 
statelor ale căror sisteme sunt supuse unei 
presiuni disproporționate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Fondul ar trebui să sprijine 
eforturile depuse de Uniune și de statele 
membre pentru consolidarea capacității 
statelor membre de a dezvolta, a 
monitoriza și a evalua politicile lor în 
domeniul azilului din perspectiva 
obligațiilor care le revin în temeiul 
dreptului în vigoare al Uniunii.

(10) Fondul ar trebui să sprijine 
eforturile depuse de Uniune și de statele 
membre pentru consolidarea capacității 
statelor membre de a dezvolta, a 
monitoriza și a evalua politicile lor în 
domeniul azilului din perspectiva 
obligațiilor care le revin în temeiul 
dreptului în vigoare al Uniunii, al dreptului 
internațional printr-o abordare integrală 
a respectării drepturilor omului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Parteneriatele și cooperarea cu 
țările terțe reprezintă o componentă 
esențială a politicii Uniunii în materie de 
azil, care urmărește asigurarea unei 
gestionări adecvate a fluxurilor de persoane 
care solicită azil sau alte forme de protecție 
internațională. Cu scopul de a pune capăt 
sosirilor neregulamentare și care le pun în 
primejdie viața resortisanților țărilor terțe 
sau apatrizilor care au nevoie de protecție 

(11) Parteneriatele și cooperarea cu 
țările terțe reprezintă o componentă 
esențială a politicilor Uniunii în materie de 
migrație și azil, care urmărește ca cetățenii 
să nu fie forțați să își părăsească țările de 
origine, asigurarea unei gestionări adecvate 
a fluxurilor migratorii de persoane, 
inclusiv de persoane care solicită azil sau 
alte forme de protecție internațională. Cu 
scopul de a pune capăt sosirilor 
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internațională și de a propune în loc căi 
legale și sigure de a intra pe teritoriul 
statelor membre, de a exprima solidaritate 
cu țările din regiunile către care sau în 
interiorul cărora a fost strămutat un număr 
mare de persoane care au nevoie de 
protecție internațională, contribuind la 
atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor 
respective, de a sprijini realizarea 
obiectivelor politicii Uniunii în materie de 
migrație prin creșterea influenței Uniunii 
asupra țărilor terțe și de a contribui în 
mod efectiv la inițiativele mondiale în 
materie de relocare prin adoptarea unei 
singure voci în cadrul forurilor 
internaționale și în relația cu țările terțe, 
fondul ar trebui să acorde stimulente 
financiare pentru punerea în aplicare a 
cadrului de relocare [și de admisie 
umanitară] al Uniunii.

neregulamentare și care le pun în primejdie 
viața resortisanților țărilor terțe sau 
apatrizilor, inclusiv a celor care au nevoie 
de protecție internațională și de a propune 
în loc căi legale și sigure de a intra pe 
teritoriul statelor membre, de a exprima 
solidaritate cu țările din regiunile către care 
sau în interiorul cărora a fost strămutat un 
număr mare de persoane care au nevoie de 
protecție internațională, contribuind la 
atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor 
respective și contribuind în mod efectiv la 
inițiativele mondiale în materie de relocare 
prin adoptarea unei singure voci în cadrul 
forurilor internaționale și în relația cu țările 
terțe, fondul ar trebui să acorde stimulente 
financiare pentru punerea în aplicare a 
cadrului de relocare [și de admisie 
umanitară] al Uniunii și a altor inițiative 
umanitare analoage adoptate de statele 
membre, individual sau colectiv.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere nivelurile ridicate 
ale fluxurilor de migrație către Uniune 
înregistrate în ultimii ani și importanța de 
a asigura coeziunea societăților noastre, 
este esențial să se sprijine politicile statelor 
membre pentru integrarea timpurie a 
resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, 
inclusiv în domeniile prioritare identificate 
în Planul de acțiune privind integrarea 
resortisanților din țările terțe, adoptat de 
Comisie în 2016.

(12) Având în vedere importanța de a 
asigura coeziunea societăților noastre, este 
esențial să se sprijine politicile statelor 
membre pentru primirea, integrarea și 
incluziunea timpurie a resortisanților 
țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv în 
domeniile prioritare identificate în Planul 
de acțiune privind integrarea resortisanților 
din țările terțe, adoptat de Comisie în 2016.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a spori eficiența, a obține 
cea mai mare valoare adăugată 
europeană și a asigura coerența 
răspunsului Uniunii în vederea 
promovării integrării resortisanților 
țărilor terțe, acțiunile finanțate în cadrul 
fondului ar trebui să fie specifice și 
complementare acțiunilor finanțate în 
cadrul Fondului social european plus 
(FSE+) și al Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR). Măsurile 
finanțate în cadrul acestui fond ar trebui 
să sprijine măsuri adaptate la nevoile 
resortisanților țărilor terțe, care sunt, în 
general, puse în aplicare în etapa inițială 
a procesului de integrare, precum și 
acțiuni orizontale care să sprijine 
capacitățile statelor membre în domeniul 
integrării, în timp ce intervențiile în 
favoarea resortisanților țărilor terțe cu un 
impact pe termen mai lung ar trebui 
finanțate în cadrul FEDR și FSE+.

(13) Pentru a îmbunătăți și a consolida 
procesul de integrare în societățile 
europene, fondul ar trebui să faciliteze 
migrația legală către Uniune, în 
conformitate cu necesitățile economice și 
sociale ale statelor membre și să 
anticipeze pregătirea procesului de 
integrare încă din țara de origine a 
resortisanților din țări terțe care vin în 
Uniune. Acțiunile din țările terțe ar trebui 
să fie pe deplin coerente cu principiul 
coerenței politicii pentru dezvoltare și cu 
angajamentele privind realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Măsurile de integrare ar trebui să 
se aplice, de asemenea, beneficiarilor de 
protecție internațională, în vederea 
asigurării unei abordări cuprinzătoare a 
integrării, luând în considerare 
caracteristicile specifice ale acestui grup-
țintă. Atunci când măsurile de integrare 
se combină cu măsuri de primire, 
acțiunile ar trebui să permită și 
includerea solicitanților de azil, după caz.

Amendamentul 12
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În acest context, autoritățile statelor 
membre responsabile cu executarea 
fondului ar trebui să aibă obligația de a 
coopera și de a institui mecanisme de 
coordonare cu autoritățile desemnate de 
statele membre în scopul gestionării 
intervențiilor din cadrul FSE+ și FEDR și, 
după caz, cu autoritățile de management 
ale acestora și cu autoritățile care 
gestionează alte fonduri ale Uniunii care 
contribuie la integrarea resortisanților 
țărilor terțe.

(14) Pentru a fi eficient și pentru a aduce 
cea mare valoare adăugată, fondul ar trebui 
să urmărească o abordare mai bine 
direcționată, în sprijinul unor strategii 
coerente, concepute special în vederea 
promovării integrării resortisanților din țări 
terțe la nivel național, local și/sau regional, 
după caz. Aceste strategii ar trebui puse în 
aplicare mai ales de autorități locale sau 
regionale și de actori non-statali, fără a 
exclude autoritățile naționale, în special 
în cazul în care organizarea 
administrativă specifică a statului 
membru ar necesita acest lucru sau în 
care, într-un stat membru, acțiunile de 
primire, integrare și incluziune fac 
obiectul unei competențe partajate între 
respectivul stat și serviciile administrative 
descentralizate. Organizațiile de punere în 
aplicare ar trebui ca, dintr-o serie de 
măsuri disponibile, să le aleagă pe cele 
mai adecvate pentru situația lor specială.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O politică eficientă în materie de 
returnare este o parte integrantă a abordării 
globale în materie de migrație adoptată de 
Uniune și de statele sale membre. Fondul 
ar trebui să sprijine și să încurajeze 
eforturile statelor membre în vederea 
punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării 
în continuare a standardelor comune 
privind returnarea, în special astfel cum 
sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului15, 
și a unei abordări integrate și coordonate 
privind gestionarea returnărilor. Pentru a 

(20) O politică eficientă în materie de 
returnare este o parte integrantă a abordării 
globale în materie de migrație adoptată de 
Uniune și de statele sale membre. Fondul 
ar trebui să sprijine și să încurajeze 
eforturile statelor membre în vederea 
punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării 
în continuare a standardelor comune 
privind returnarea, cu accent pe 
returnările voluntare, în special astfel cum 
sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului15, 
și a unei abordări integrate și coordonate 
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favoriza politici durabile în materie de 
returnare, fondul ar trebui să sprijine și 
măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi 
reintegrarea persoanelor returnate.

privind gestionarea returnărilor. Fondul ar 
trebui să sprijine și măsuri conexe în țările 
terțe pentru a facilita și a garanta 
returnarea și readmisia în condiții de 
siguranță și cu demnitate, precum și 
reintegrarea durabilă, astfel cum se 
prevede în GCM.

__________________ __________________
15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind standardele și procedurile 
comune aplicabile în statele membre pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală (JO L 348, 
24.12.2008, p. 98).

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind standardele și procedurile 
comune aplicabile în statele membre pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală (JO L 348, 
24.12.2008, p. 98).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să acorde 
preferință returnării voluntare. Pentru a 
promova returnarea voluntară, statele 
membre ar trebui să prevadă stimulente 
pentru returnarea voluntară a persoanelor, 
cum ar fi un tratament preferențial sub 
forma unei asistențe sporite la returnare. 
Acest tip de returnare voluntară este atât în 
interesul persoanelor returnate, cât și în 
interesul autorităților, din punct de vedere 
al raportului costeficacitate.

(21) Statele membre ar trebui să acorde 
preferință returnării voluntare. Pentru a 
promova returnarea voluntară, statele 
membre ar trebui să prevadă stimulente 
pentru returnarea voluntară a persoanelor, 
cum ar fi un tratament preferențial sub 
forma unei asistențe sporite la returnare, 
printr-o formare profesională în Europa, 
care ar ajuta persoanele returnate să se 
reintegreze pe piața muncii în țara lor de 
origine. Acest tip de returnare voluntară 
este atât în interesul persoanelor returnate, 
cât și în interesul autorităților, din punct de 
vedere al raportului cost-eficacitate.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prevederea unor măsuri de sprijin (23) Prevederea unor măsuri de sprijin 
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specifice pentru persoanele returnate în 
statele membre și în țările de returnare 
poate îmbunătăți condițiile de returnare ale 
acestora și le poate sprijini reintegrarea.

specifice pentru persoanele returnate, cu 
accent deosebit pe nevoile umanitare și de 
protecție ale acestora, în statele membre și 
în țările de returnare poate îmbunătăți 
condițiile de returnare ale acestora și le 
poate sprijini reintegrarea. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită grupurilor 
vulnerabile. Deciziile de returnare ar 
trebui să se bazeze pe o evaluare 
cuprinzătoare și atentă a situației în țara 
de origine, inclusiv o evaluare a 
capacității de absorbție la nivel local. 
Măsurile și acțiunile specifice de sprijin 
pentru țările de origine și, în special, 
pentru persoanele vulnerabile contribuie 
la asigurarea sustenabilității, siguranței și 
eficacității returnărilor. Aceste măsuri ar 
trebui să fie puse în aplicare cu 
participarea activă a autorităților locale, a 
societății civile și a diasporei.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Acordurile de readmisie și alte 
mecanisme de readmisie fac parte 
integrantă din politica Uniunii în materie 
de returnare și sunt un instrument central 
pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de 
migrație, întrucât acestea facilitează 
returnarea rapidă a migranților în situație 
neregulamentară. Aceste acorduri și 
mecanisme sunt un element important în 
cadrul dialogului și al cooperării cu țările 
terțe de origine și de tranzit ale migranților 
în situație neregulamentară, iar punerea lor 
în aplicare în țările terțe ar trebui sprijinită 
pentru a asigura politici eficace în materie 
de returnare la nivel național și la nivelul 
Uniunii.

(24) Acordurile de readmisie și alte 
mecanisme de readmisie fac parte 
integrantă din politica Uniunii în materie 
de returnare și sunt un instrument central 
pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de 
migrație, întrucât acestea facilitează 
returnarea rapidă a migranților în situație 
neregulamentară. Aceste acorduri și 
mecanisme sunt un element important în 
cadrul cooperării și al dialogului politic cu 
țările terțe de origine și de tranzit ale 
migranților în situație neregulamentară, iar 
punerea lor în aplicare în țările terțe ar 
trebui sprijinită pentru a asigura politici 
eficace în materie de returnare la nivel 
național și la nivelul Uniunii.

Amendamentul 17
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Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În plus față de sprijinul pentru 
returnarea persoanelor prevăzut în 
prezentul regulament, fondul ar trebui să 
sprijine, de asemenea, alte măsuri de 
combatere a migrației neregulamentare, 
de abordare a factorilor care încurajează 
migrația ilegală sau a eludării normelor 
existente în materie de migrație legală, 
salvgardând astfel integritatea sistemelor 
de imigrație ale statelor membre.

(25) În plus față de sprijinul pentru 
integrarea resortisanților țărilor terțe sau 
a apatrizilor în statele membre, fondul ar 
trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri 
de combatere a traficului de migranți, de 
încurajare și facilitare a instituirii unor 
norme în materie de migrație legală, 
salvgardând astfel integritatea sistemelor 
de imigrație din țările de origine, 
respectând pe deplin principiul coerenței 
pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Angajarea migranților în situație 
neregulamentară reprezintă un factor de 
atracție pentru migrația ilegală și 
subminează dezvoltarea unei politici de 
mobilitate a forței de muncă bazate pe 
programe de migrație legală. Prin urmare, 
fondul ar trebui să sprijine statele membre, 
direct sau indirect, să pună în aplicare 
Directiva 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului16 care interzice 
angajarea resortisanților țărilor terțe în 
situație de ședere ilegală și prevede 
sancțiuni pentru angajatorii care încalcă 
această interdicție.

(26) Fondul ar trebui să sprijine statele 
membre, direct sau indirect, să pună în 
aplicare Directiva 2009/52/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului16 
care interzice angajarea resortisanților 
țărilor terțe în situație de ședere ilegală și 
prevede sancțiuni pentru angajatorii care 
încalcă această interdicție. Aceasta 
include, de asemenea, elemente de 
protecție, cum ar fi dreptul resortisanților 
țărilor terțe angajați neregulamentar de a 
depune plângeri și de a-și revendica 
salariile. Fondul ar trebui să sprijine 
punerea în aplicare a acestuia, pentru că 
aceste elemente de protecție nu au fost 
aplicate suficient, după cum s-a subliniat 
în comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu din 22 
mai 2014 privind aplicarea Directivei 
2009/52/CE din 18 iunie 2009 de stabilire 
a standardelor minime
privind sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe 
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aflați în situație de ședere ilegală.
_________________ _________________
16 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 iunie 2009 
de stabilire a standardelor minime privind 
sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe 
aflați în situație de ședere ilegală (JO L 
168, 30.6.2009, p. 24).

16 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 iunie 2009 
de stabilire a standardelor minime privind 
sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe 
aflați în situație de ședere ilegală (JO L 
168, 30.6.2009, p. 24).

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Statele membre ar trebui să 
sprijine solicitările organizațiilor societății 
civile și ale asociațiilor lucrătorilor, cum 
ar fi crearea unei rețele europene de 
primire a lucrătorilor, pentru a conecta 
toți lucrătorii din Europa care operează în 
procesele de migrație pentru a promova o 
primire demnă și o abordare a migrației 
bazată pe drepturile omului și pe 
schimbul de bune practici în domeniul 
primirii și al integrării în muncă.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Măsurile desfășurate în țările terțe 
și în legătură cu țările terțe care sunt 
sprijinite din fond ar trebui să completeze 
alte acțiuni derulate în afara Uniunii care 
beneficiază de sprijin din partea 
instrumentelor Uniunii de finanțare 
externă. La punerea în aplicare a acestor 
acțiuni, ar trebui să se urmărească în 

(30) Măsurile luate în cadrul fondului 
în legătură cu țările terțe ar trebui să fie pe 
deplin coerente cu principiile și obiectivele 
generale ale acțiunilor externe, ale politicii 
externe și ale politicii de dezvoltare ale 
Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în 
cauză, precum și cu angajamentele 
internaționale ale Uniunii. Cooperarea cu 
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special asigurarea coerenței depline cu 
principiile și obiectivele generale ale 
acțiunilor externe și ale politicii externe ale 
Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în 
cauză, precum și cu angajamentele 
internaționale ale Uniunii. În ceea ce 
privește dimensiunea externă, fondul ar 
trebui să direcționeze sprijinul astfel încât 
să contribuie la intensificarea cooperării 
cu țările terțe și la consolidarea unor 
aspecte-cheie ale gestionării migrației în 
domenii de interes pentru politica de 
migrație a Uniunii.

țările terțe nu ar trebui să vizeze sprijinirea 
acțiunilor orientate direct către dezvoltare 
și nu ar trebui să submineze principiul 
coerenței politicii pentru dezvoltare.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Aceste sume inițiale ar trebui să 
constituie un punct de plecare pentru 
investițiile pe termen lung ale statelor 
membre. Pentru a ține seama de 
modificările fluxurilor de migrație, pentru 
a răspunde nevoilor în materie de 
gestionare a sistemelor de azil și de primire 
și nevoilor de integrare a resortisanților 
țărilor terțe cu ședere legală și pentru a 
combate migrația neregulamentară prin 
politici eficiente și durabile în materie de 
returnare, statelor membre ar trebui să li se 
aloce o sumă suplimentară la jumătatea 
perioadei, ținând seama de ratele de 
absorbție. Această sumă ar trebui să se 
bazeze pe cele mai recente date statistice 
disponibile, astfel cum figurează în anexa 
I, pentru a reflecta modificările situației 
inițiale din statele membre.

(35) Aceste sume inițiale ar trebui să 
constituie un punct de plecare pentru 
investițiile pe termen lung ale statelor 
membre. Pentru a ține seama de 
modificările fluxurilor de migrație, pentru 
a răspunde nevoilor în materie de 
gestionare a sistemelor de azil și de primire 
și nevoilor de integrare a resortisanților 
țărilor terțe, pentru a combate traficul de 
migranți, pentru a pune în aplicare o 
politică eficientă, care respectă drepturile 
omului și durabilă în materie de returnare, 
statelor membre ar trebui să li se aloce o 
sumă suplimentară la jumătatea perioadei, 
ținând seama de ratele de absorbție. 
Această sumă ar trebui să se bazeze pe cele 
mai recente date statistice disponibile, 
astfel cum figurează în anexa I, pentru a 
reflecta modificările situației inițiale din 
statele membre.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru a completa punerea în 
aplicare a obiectivului de politică al acestui 
fond la nivel național prin intermediul 
programelor statelor membre, fondul ar 
trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru 
acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de 
acțiuni ar trebui să urmărească scopuri 
strategice globale care să se înscrie în 
domeniul de intervenție al fondului, legate 
de analiza politicilor și de inovare, de 
învățarea reciprocă transnațională și de 
parteneriatele transnaționale, precum și de 
testarea a noi inițiative și acțiuni în întreaga 
Uniune.

(41) Pentru a completa punerea în 
aplicare a obiectivului de politică al acestui 
fond la nivel național prin intermediul 
programelor statelor membre, fondul ar 
trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru 
acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de 
acțiuni ar trebui să urmărească scopuri 
strategice globale care să se înscrie în 
domeniul de intervenție al fondului, legate 
de analiza politicilor și de inovare, de 
învățarea reciprocă transnațională și de 
parteneriatele transnaționale, de munca 
realizată de diaspora și de rolul de 
interfață pe care aceasta îl poate juca în 
acest sens, precum și de testarea a noi 
inițiative și acțiuni în întreaga Uniune.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În vederea consolidării capacității 
Uniunii de a răspunde imediat unei 
puternice presiuni neprevăzute sau 
disproporționate exercitate de migrație într-
unul sau mai multe state membre, 
caracterizată de un aflux important și 
disproporționat de resortisanți ai țărilor 
terțe, care solicită în număr semnificativ și 
de urgență centrele de primire și de cazare, 
precum și sistemele și procedurile de azil și 
de gestionare a migrației, sau unor 
puternice presiuni exercitate de migrație în 
țări terțe, cauzate de evoluții politice sau 
conflicte, ar trebui să se poată acorda 
asistență de urgență în conformitate cu 
cadrul stabilit de prezentul regulament.

(42) În vederea consolidării capacității 
Uniunii de a răspunde imediat unei 
puternice presiuni neprevăzute sau 
disproporționate exercitate de migrație într-
unul sau mai multe state membre, 
caracterizată de un aflux important și 
disproporționat de resortisanți ai țărilor 
terțe, care solicită în număr semnificativ și 
de urgență centrele de primire și de cazare, 
precum și sistemele și procedurile de azil și 
de gestionare a migrației, sau unor 
puternice presiuni exercitate de migrație în 
țări terțe, cauzate de evoluții politice sau 
conflicte, ar trebui să se poată acorda 
asistență de urgență destinată în orice 
moment acțiunilor pentru asigurarea 
respectării drepturilor omului ale 
migranților și a angajamentelor 
internaționale ale statelor membre, în 
special în materie de azil și refugiați, în 
conformitate cu cadrul stabilit de prezentul 
regulament.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) În cursul procesului de 
programare, implementare și de evaluare 
a programelor finanțate din fond ar trebui 
consultate organizațiile societății civile și 
autoritățile locale și regionale, precum și 
parlamentele naționale din statele 
membre și țările terțe.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul de politică al fondului 
este de a contribui la o gestionare eficace a 
fluxurilor de migrație, în conformitate cu 
acquis-ul relevant al Uniunii și în 
conformitate cu angajamentele Uniunii 
privind drepturile fundamentale.

1. Obiectivul de politică al fondului 
este de a contribui la o gestionare eficace a 
fluxurilor de migrație, în conformitate cu 
acquis-ul relevant al Uniunii și în 
conformitate cu angajamentele Uniunii 
privind drepturile fundamentale, în special 
dreptul la azil, consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, precum și principiul coerenței 
politicii pentru dezvoltare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea migrației legale către 
statele membre, inclusiv contribuția la 
integrarea resortisanților țărilor terțe;

(b) sprijinirea creării unor căi de acces 
sigure și legale către statele membre, 
inclusiv contribuția la integrarea 
resortisanților țărilor terțe, inclusiv a 
solicitanților de azil și a persoanelor care 
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beneficiază de protecție internațională, și 
consolidarea protecției drepturilor omului 
pentru migranți;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuția la combaterea migrației 
neregulamentare și asigurarea eficacității 
returnării și readmisiei în țările terțe.

(c) contribuția la combaterea migrației 
neregulamentare prin deschiderea căilor 
legale de migrație, combaterea traficului 
de persoane și asigurarea eficacității și 
sustenabilității returnării și a readmisiei în 
țările terțe atât pentru persoanele 
returnate, cât și pentru țările de origine.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuția la combaterea migrației 
neregulamentare și asigurarea eficacității 
returnării și readmisiei în țările terțe.

(c) contribuția la combaterea migrației 
neregulamentare și asigurarea eficacității și 
sustenabilității returnării și a readmisiei în 
țările terțe atât pentru persoanele 
returnate, cât și pentru țările de origine.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea solidarității și a 
repartizării responsabilității între statele 
membre, în special față de cele mai 
afectate de fluxurile de migrație și azil, 
inclusiv prin cooperare la nivel practic.



AD\1172894RO.docx 19/31 PE628.531v02-00

RO

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul este deschis participării țărilor terțe, 
în conformitate cu condițiile prevăzute într-
un acord specific privind participarea țării 
terțe la Fondul pentru azil și migrație, cu 
condiția ca acordul respectiv:

Fondul este deschis participării țărilor terțe 
care nu încalcă drepturile fundamentale 
ale migranților pentru activități din 
domeniul migrației legale, al returnării și 
readmisiei, în conformitate cu condițiile 
prevăzute într-un acord specific privind 
participarea țării terțe la Fondul pentru azil 
și migrație, care ar trebui să fie pus la 
dispoziția publicului, cu condiția ca 
acordul respectiv:

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- să ofere un mecanism de recurs pentru 
persoanele care consideră că drepturile 
lor fundamentale au fost încălcate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia și statele membre se 
asigură că acțiunile în legătură cu țările 
terțe sunt întreprinse respectând alte 
acțiuni puse în aplicare prin intermediul 
instrumentelor Uniunii, respectă 
principiul coerenței politicii pentru 
dezvoltare, se concentrează asupra 
măsurilor care nu sunt orientate către 
dezvoltare și respectă pe deplin drepturile 
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omului și dreptul internațional.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Facilitatea tematică sprijină, în 
special, acțiuni ce se încadrează la măsura 
de punere în aplicare 2(b) din anexa II, care 
sunt puse în aplicare de autoritățile locale 
și regionale sau de organizațiile societății 
civile.

6. Facilitatea tematică sprijină, în 
special, acțiuni ce se încadrează la măsura 
de punere în aplicare 2(b) din anexa II, care 
sunt puse în aplicare de autoritățile locale 
și regionale sau de organizațiile societății 
civile, în special de diaspora.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru se asigură că 
prioritățile abordate în programul său sunt 
în concordanță cu prioritățile Uniunii și 
răspund acestora și provocărilor cu care 
Uniunea se confruntă în domeniul 
gestionării migrației, precum și că acestea 
sunt pe deplin conforme cu acquis-ul 
relevant al Uniunii și cu prioritățile 
convenite ale Uniunii. În definirea 
priorităților programelor lor, statele 
membre se asigură că măsurile de punere 
în aplicare stabilite în anexa II sunt 
abordate în mod corespunzător.

1. Fiecare stat membru se asigură că 
prioritățile abordate în programul său sunt 
în concordanță cu prioritățile Uniunii și 
răspund acestora și provocărilor cu care 
Uniunea se confruntă în domeniul 
gestionării migrației în materie de azil și 
primire, precum și că acestea sunt pe 
deplin conforme cu acquis-ul relevant al 
Uniunii și cu prioritățile convenite ale 
Uniunii. În definirea priorităților 
programelor lor, statele membre se asigură 
că măsurile de punere în aplicare stabilite 
în anexa II sunt abordate în mod 
corespunzător.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia se asigură că Agenția 2. Comisia se asigură că Agenția 
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Uniunii Europene pentru Azil și Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă sunt asociate în cadrul 
procesului de elaborare a programelor încă 
dintr-un stadiu incipient, în măsura în care 
acest lucru ține de competența agențiilor 
respective. Comisia consultă Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă și Agenția Uniunii 
Europene pentru Azil cu privire la 
proiectele de program pentru a se asigura 
coerența și complementaritatea acțiunilor 
agențiilor cu acțiunile statelor membre.

Uniunii Europene pentru Azil, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt 
asociate în cadrul procesului de elaborare a 
programelor încă dintr-un stadiu incipient, 
în măsura în care acest lucru ține de 
competența agențiilor respective. Comisia 
consultă Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția 
Uniunii Europene pentru Azil cu privire la 
proiectele de program pentru a se asigura 
coerența și complementaritatea acțiunilor 
agențiilor cu acțiunile statelor membre.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia se asigură că Agenția 
Uniunii Europene pentru Azil și Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă sunt asociate în cadrul 
procesului de elaborare a programelor încă 
dintr-un stadiu incipient, în măsura în care 
acest lucru ține de competența agențiilor 
respective. Comisia consultă Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă și Agenția Uniunii 
Europene pentru Azil cu privire la 
proiectele de program pentru a se asigura 
coerența și complementaritatea acțiunilor 
agențiilor cu acțiunile statelor membre.

2. Comisia se asigură că Agenția 
Uniunii Europene pentru Azil, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt 
asociate în cadrul procesului de elaborare a 
programelor încă dintr-un stadiu incipient, 
în măsura în care acest lucru ține de 
competența agențiilor respective. Comisia 
consultă Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția 
Uniunii Europene pentru Azil cu privire la 
proiectele de program pentru a se asigura 
coerența și complementaritatea acțiunilor 
agențiilor cu acțiunile statelor membre.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate asocia Agenția 3. Comisia poate asocia Agenția 
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Uniunii Europene pentru Azil și Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă la sarcinile de 
monitorizare și evaluare menționate în 
secțiunea 5, după caz, în special pentru a se 
asigura că acțiunile puse în aplicare cu 
sprijinul fondului sunt conforme cu acquis-
ul relevant al Uniunii și cu prioritățile 
convenite ale Uniunii.

Uniunii Europene pentru Azil, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la 
sarcinile de monitorizare și evaluare 
menționate în secțiunea 5, după caz, în 
special pentru a se asigura că acțiunile puse 
în aplicare cu sprijinul fondului sunt 
conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii 
și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În urma unui exercițiu de 
monitorizare desfășurat în conformitate cu 
Regulamentul (UE) [ ../..] [Regulamentul 
EUAA] sau a adoptării unor recomandări, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1053/2013, care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, statul membru vizat 
analizează, împreună cu Comisia și, după 
caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru 
Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă, ce ar putea 
face pentru a da curs constatărilor 
formulate, inclusiv pentru a aborda 
deficiențele sau problemele de capacitate și 
pregătire identificate, și pune în aplicare 
recomandările în cadrul programului său.

4. În urma unui exercițiu de 
monitorizare desfășurat în conformitate cu 
Regulamentul (UE) [ ../..] [Regulamentul 
EUAA] sau a adoptării unor recomandări, 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1053/2013, care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, statul membru vizat 
analizează, împreună cu Comisia și, după 
caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru 
Azil, Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene și 
Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă, ce ar putea 
face pentru a da curs constatărilor 
formulate, inclusiv pentru a aborda 
deficiențele sau problemele de capacitate și 
pregătire identificate, și pune în aplicare 
recomandările în cadrul programului său.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre care utilizează 
sprijinul operațional trebuie să respecte 

3. Statele membre care utilizează 
sprijinul operațional trebuie să respecte 
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acquis-ul Uniunii în materie de azil și 
returnare.

acquis-ul Uniunii în materie de azil și 
returnare și drepturile fundamentale.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre justifică, în cadrul 
programului și al raportului anual de 
performanță menționate la articolul 30, 
utilizarea sprijinului operațional pentru 
realizarea obiectivelor prezentului 
regulament. Înainte de aprobarea 
programului, Comisia, împreună cu 
Agenția Uniunii Europene pentru Azil și 
Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă, evaluează, în 
conformitate cu articolul 13, situația 
inițială din statele membre care și-au 
manifestat intenția de a utiliza sprijinul 
operațional. Comisia ia în considerare 
informațiile furnizate de statele membre 
respective și, după caz, informațiile 
disponibile în contextul exercițiilor de 
monitorizare desfășurate în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul 
EUAA] și cu Regulamentul (UE) 
nr. 1053/2013, care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

4. Statele membre justifică, în cadrul 
programului și al raportului anual de 
performanță menționate la articolul 30, 
utilizarea sprijinului operațional pentru 
realizarea obiectivelor prezentului 
regulament. Înainte de aprobarea 
programului, Comisia, împreună cu 
Agenția Uniunii Europene pentru Azil, 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene și Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă, evaluează, în conformitate cu 
articolul 13, situația inițială din statele 
membre care și-au manifestat intenția de a 
utiliza sprijinul operațional. Comisia ia în 
considerare informațiile furnizate de statele 
membre respective și, după caz, 
informațiile disponibile în contextul 
exercițiilor de monitorizare desfășurate în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../.. 
[Regulamentul EUAA] și cu Regulamentul 
(UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o puternică presiune exercitată de 
migrație în țările terțe, inclusiv în țările în 
care persoanele care au nevoie de protecție 
pot fi blocate din cauza unor evoluții 
politice sau conflicte, în special atunci 

(c) o puternică presiune exercitată de 
migrație în țările terțe, inclusiv în țările în 
care persoanele care au nevoie de protecție 
pot fi blocate din cauza unor evoluții 
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când aceasta ar putea avea un impact 
asupra fluxurilor de migrație către UE.

politice sau conflicte.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia efectuează o evaluare la 
jumătatea perioadei și o evaluare 
retrospectivă a prezentului regulament, 
inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în 
cadrul fondului.

1. Comisia efectuează o evaluare la 
jumătatea perioadei și o evaluare 
retrospectivă a prezentului regulament, 
inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în 
cadrul fondului, precum și o evaluare a 
impactului returnărilor asupra țărilor 
terțe și a respectării drepturilor 
fundamentale ale migranților.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea la jumătatea perioadei și 
evaluarea retrospectivă sunt efectuate în 
timp util, pentru a permite integrarea lor în 
procesul de luare a deciziilor.

2. Evaluarea la jumătatea perioadei și 
evaluarea retrospectivă sunt efectuate în 
timp util, pentru a permite integrarea lor în 
procesul de luare a deciziilor, iar rezultatul 
evaluării este făcut public și poate fi 
accesat.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) modul în care a fost garantată 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
migranților în punerea în aplicare a 
fondului.
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 30 % pentru azil; – 40% pentru azil;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 30 % pentru migrația legală și 
integrare;

– 40 % pentru migrația legală, 
integrare și incluziune;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 40 % pentru combaterea migrației 
neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

– 20% pentru combaterea migrației 
neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consolidarea solidarității și a 
cooperării cu țările terțe afectate de 
fluxurile migratorii, inclusiv prin relocare 
și alte căi legale la protecție în Uniune, 
precum și parteneriatul și cooperarea cu 
țările terțe în scopul gestionării migrației.

(d) consolidarea solidarității, a 
cooperării și a schimbului de bune 
practici cu țările terțe afectate de fluxurile 
migratorii, inclusiv prin relocare și alte căi 
legale la protecție în Uniune, precum și 
parteneriatul și cooperarea cu țările terțe în 
scopul gestionării migrației.
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) promovarea schimburilor și a 
dialogului între resortisanții țărilor terțe, 
societatea-gazdă și autoritățile publice, 
inclusiv prin consultarea resortisanților 
țărilor terțe, precum și a dialogului 
intercultural și interreligios.

(k) promovarea schimburilor și a 
dialogului, în special cu ajutorul 
diasporei, între resortisanții țărilor terțe, 
societatea-gazdă și autoritățile publice, 
inclusiv prin consultarea resortisanților 
țărilor terțe, precum și a dialogului 
intercultural și interreligios.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) infrastructura de primire și luare în 
custodie publică, inclusiv posibila utilizare 
comună a acestor facilități de către mai 
multe state membre;

(a) infrastructura de primire, inclusiv 
posibila utilizare comună a acestor facilități 
de către mai multe state membre;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contracararea factorilor care 
stimulează migrația neregulamentară, 
inclusiv angajarea migranților în situație 
neregulamentară, prin efectuarea unor 
inspecții eficace și adecvate, bazate pe 
evaluarea riscurilor, formarea personalului, 
instituirea și punerea în aplicare a unor 
mecanisme prin care migranții în situație 
neregulamentară să poată solicita plata 
sumelor restante și să poată depune 
plângeri împotriva angajatorilor lor, sau 
informații și campanii de sensibilizare 

(d) contracararea migrației 
neregulamentare, inclusiv angajarea 
migranților în situație neregulamentară, 
prin efectuarea unor inspecții eficace și 
adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, 
formarea personalului, instituirea și 
punerea în aplicare a unor mecanisme prin 
care migranții în situație neregulamentară 
să poată solicita plata sumelor restante și să 
poată depune plângeri împotriva 
angajatorilor lor, sau informații și campanii 
de sensibilizare menite să informeze 
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menite să informeze angajatorii și migranții 
în situație neregulamentară cu privire la 
drepturile și obligațiile lor în temeiul 
Directivei 2009/52/CE8;

angajatorii și migranții în situație 
neregulamentară cu privire la drepturile și 
obligațiile lor în temeiul Directivei 
2009/52/CE8;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) evaluarea situației și a stabilității 
țărilor de origine, precum și a capacității 
de absorbție la nivel local;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pregătirea returnării, inclusiv a 
măsurilor care conduc la emiterea de 
decizii de returnare, identificarea 
resortisanților țărilor terțe, eliberarea de 
documente de călătorie și regăsirea 
familiei;

(e) pregătirea returnării, inclusiv a 
măsurilor care conduc la emiterea de 
decizii de returnare, identificarea 
resortisanților țărilor terțe, eliberarea de 
documente de călătorie, regăsirea familiei, 
posibilitatea de a beneficia de o formare 
profesională în Europa care să favorizeze 
reintegrarea în țara de origine;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) operațiuni de îndepărtare, inclusiv 
măsuri aferente, în conformitate cu 
standardele stabilite în dreptul Uniunii, cu 
excepția echipamentului coercitiv;

(h) operațiuni de îndepărtare, inclusiv 
măsuri aferente, cu respectarea deplină a 
drepturilor omului și în conformitate cu 
standardele stabilite în dreptul Uniunii, cu 
excepția echipamentului coercitiv;
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) măsuri de sprijinire a returnării și 
reintegrării durabile a persoanelor 
returnate;

(i) măsuri de sprijinire, cu o abordare 
pe termen lung, a returnării și reintegrării 
durabile a persoanelor returnate, inclusiv 
activități de dezvoltare a competențelor;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) facilități și servicii, în țări terțe, 
care să asigure cazarea temporară 
corespunzătoare și primirea la sosire, 
inclusiv pentru minorii neînsoțiți și pentru 
alte grupuri vulnerabile, în conformitate 
cu standardele internaționale;

(j) sprijin pentru țările terțe în ceea ce 
privește asigurarea cazării temporare 
corespunzătoare și a primirii la sosire, în 
conformitate cu standardele internaționale;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) cooperarea cu țările terțe în 
materie de combatere a migrației 
neregulamentare și de returnare și 
readmisie efectivă a migranților, inclusiv 
în cadrul punerii în aplicare a acordurilor 
de readmisie și a altor acorduri;

eliminat

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera m
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) acordarea de sprijin țărilor terțe și 
organizarea de acțiuni în aceste țări, 
inclusiv cu privire la infrastructură, 
echipamente și alte măsuri, cu condiția ca 
acestea să contribuie la îmbunătățirea 
cooperării eficace dintre țările terțe, 
Uniune și statele sale membre în materie de 
returnare și readmisie.

(m) acordarea de sprijin țărilor terțe și 
organizarea de acțiuni în aceste țări, cu 
condiția ca acestea să contribuie la 
îmbunătățirea cooperării eficace dintre 
țările terțe, Uniune și statele sale membre 
în materie de returnare și readmisie.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa IV – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de integrare puse în aplicare 
de autoritățile locale și regionale și 
organizațiile societății civile;

– măsuri de integrare puse în aplicare 
de autoritățile locale și regionale și 
organizațiile societății civile, în special de 
diaspora;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea 
migrației legale către statele membre, 
inclusiv contribuirea la integrarea 
resortisanților țărilor terțe: 

eliminat

1. numărul de persoane care au participat 
la măsuri anterioare plecării sprijinite de 
fond;
2. numărul de persoane care au participat 
la măsuri de integrare sprijinite de fond și 
care au declarat că măsurile au fost 
benefice pentru integrarea lor timpurie, 
raportat la numărul total de persoane 
care au participat la măsuri de integrare 
sprijinite de fond.
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