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Amendamentul 378
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun 
resortisanților țărilor terțe obligația de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. Aceasta 
include în special următoarele obligații:

(1) Statele membre iau măsuri care 
facilitează cooperarea și furnizarea 
reciprocă de informații între autoritățile 
competente și resortisantul țării terțe.

Or. en

Justificare

Acest amendament recunoaște importanța furnizării reciproce de informații și a cooperării în 
timpul procedurii de returnare. Prin urmare, este mai echilibrat decât propunerea Comisiei, 
care impune obligații doar resortisantului țării terțe. Furnizarea reciprocă de informații și 
cooperarea sunt esențiale pentru consolidarea încrederii în procesul de returnare, făcându-l 
mai eficient și eficace, precum și pentru a putea lua în considerare circumstanțele specifice 
ale resortisantului țării terțe.

Amendamentul 379
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 380
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
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Köster

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

(a) cooperarea resortisanților țărilor 
terțe în vederea furnizării tuturor 
elementelor necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

Or. en

Amendamentul 381
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

(a) o prezentare generală și o 
explicație a diferitelor etape ale procedurii 
de returnare;

Or. en

Amendamentul 382
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost 
tranzitate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 383
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost 
tranzitate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 384
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost 
tranzitate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 385
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost 
tranzitate;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 386
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obligația de a rămâne prezent și 
disponibil pe întreaga durată a 
procedurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 387
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obligația de a rămâne prezent și 
disponibil pe întreaga durată a 
procedurilor;

(c) obligația de a putea fi contactat și 
de a rămâne disponibil pe întreaga durată a 
procedurilor;

Or. en

Justificare

Din motive de claritate juridică.

Amendamentul 388
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obligația de a rămâne prezent și 
disponibil pe întreaga durată a 
procedurilor;

(c) obligația resortisanților țărilor 
terțe de a rămâne disponibili pe întreaga 
durată a procedurilor;



AM\1176638RO.docx 7/157 PE634.774v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 389
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cunoașterea consecințelor 
nerespectării unei obligații de returnare 
în urma unei decizii de returnare;

Or. en

Amendamentul 390
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) cunoașterea calendarului 
procedurii, inclusiv a termenelor pe care 
autoritățile competente trebuie să le 
respecte, printre care și termenele de 
luare în custodie publică;

Or. en

Amendamentul 391
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la eliminat
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autoritățile competente din țările terțe o 
cerere de obținere a unui document de 
călătorie valabil.

Or. en

Amendamentul 392
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la 
autoritățile competente din țările terțe o 
cerere de obținere a unui document de 
călătorie valabil.

eliminat

Or. en

Amendamentul 393
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la 
autoritățile competente din țările terțe o 
cerere de obținere a unui document de 
călătorie valabil.

eliminat

Or. en

Justificare

Obligația de a solicita un document de călătorie de la autoritățile din țara de origine, dacă 
este pusă în aplicare pentru persoanele care solicită azil și pentru a căror cerere nu s-a luat 
încă decizia în instanța finală, creează un risc de încălcare a dreptului la azil și a principiului 
nereturnării. În plus, obținerea unui document de călătorie de la autoritățile din țara de 
origine se poate dovedi dificilă.
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Amendamentul 394
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la autoritățile 
competente din țările terțe o cerere de 
obținere a unui document de călătorie 
valabil.

(d) obligația de a depune la autoritățile 
competente din țările terțe o cerere de 
obținere a unui document de călătorie 
valabil și o cerere scrisă de primire în țara 
de returnare.

Or. en

Justificare

Întrucât unele țări terțe refuză să primească înapoi persoane returnate forțat, împiedicând 
astfel returnarea propriilor lor cetățeni, resortisanții țărilor terțe vizați ar trebui să fie 
convinși să se reîntoarcă în mod voluntar, declarându-și în scris, dacă este necesar, 
disponibilitatea de a se reîntoarce.

Amendamentul 395
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o prezentare generală clară a 
drepturilor și obligațiilor pe parcursul 
procedurii, printre care dreptul la o cale 
de atac sau de recurs eficientă împotriva 
deciziilor privind returnarea sau luarea în 
custodie publică, astfel cum se 
menționează la articolele 15 și 18, și 
dreptul la asistență juridică și interpretare 
gratuite;

Or. en

Amendamentul 396
Barbara Spinelli
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) cunoașterea rezultatului deciziilor 
referitoare la returnare sau luarea în 
custodie publică, astfel cum se 
menționează la articolele 15 și 18, a 
motivelor respectivei decizii, precum și a 
elementelor luate în considerare în sensul 
deciziei și a termenelor și a modului în 
care o astfel de decizie poate fi contestată.

Or. en

Amendamentul 397
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 398
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 399
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

(2) Resortisantul țării terțe informează 
autoritățile competente, în măsura 
posibilităților și după știința sa, cu privire 
la elementele necesare pentru stabilirea 
sau verificarea identității sale și prezintă, 
dacă sunt disponibile, documentele cu 
privire la naționalitate sau naționalități, 
vârstă, țara sau țările și locul sau locurile 
de reședință anterioare, rutele de călătorie 
și documentele de călătorie. De asemenea, 
resortisantul țării terțe rămâne prezent și 
disponibil pe întreaga durată a procedurii.

Or. en

Amendamentul 400
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare.

Or. it

Amendamentul 401
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 402
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1).

(3) Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe în scris, într-o 
formă concisă, transparentă, clară și ușor 
de înțeles, folosind un limbaj clar și 
simplu, pe baza unui model standard creat 
de Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă și într-o 
limbă pe care solicitantul o înțelege. 
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Acolo unde este necesar, aceste informații 
sunt furnizate, de asemenea, oral și într-o 
formă vizuală, prin clipuri video sau 
pictograme, și țin seama de 
circumstanțele individuale, în special ale 
persoanelor vulnerabile. Aceste informații 
includ, cel puțin, o prezentare generală 
clară a procedurii de returnare, a 
drepturilor și a obligațiilor din timpul 
procedurii, a consecințelor nerespectării 
unei obligații de returnare în urma unei 
decizii de returnare și datele de contact 
ale organizațiilor neguvernamentale și 
internaționale care pot oferi consiliere, 
precum și opțiunile unor returnări 
durabile, cum ar fi măsurile de sprijin și 
de reintegrare.

Or. en

Amendamentul 403
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Roberta Metsola

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1).

(3) Statele membre informează, într-un 
mod clar, resortisanții țărilor terțe cu 
privire la procedura de returnare și la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 404
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate informațiile menționate la 
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alineatul (1) sunt furnizate în timp util 
pentru a permite resortisantului țării terțe 
să își exercite drepturile garantate în 
temeiul prezentei directive. Informațiile 
sunt furnizate atât oral, cât și în scris. În 
cazul minorilor, informațiile sunt 
furnizate într-un mod adaptat vârstei și 
nevoilor lor de către personal instruit 
corespunzător în dreptul Uniunii și în 
dreptul internațional al drepturilor 
omului, precum și în dreptul Uniunii și 
dreptul internațional privind refugiații, cu 
participarea membrilor familiei sau a 
tutorelui.

Or. en

Amendamentul 405
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie 
Griesbeck, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
consecințele nerespectării sunt 
proporționale și nu sunt excesive, precum 
și că nu se răsfrâng asupra copiilor.

Or. en

Amendamentul 406
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre pun la dispoziție 
fișe cu informații generale care explică 
principalele elemente ale procedurii de 
returnare, distribuite atât oral, cât și în 
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scris.

Or. en

Amendamentul 407
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Statele membre pun la dispoziția 
resortisantului țării terțe asistența unei 
persoane responsabile de caz, care să îl 
sprijine pe parcursul procedurii în 
conformitate cu articolul 14.

Or. en

Amendamentul 408
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Statele membre oferă 
resortisanților țărilor terțe aflați în curs 
de returnare posibilitatea de a comunica 
cu Organizația Internațională pentru 
Migrație (OIM) și datele de contact ale 
organizațiilor care oferă asistență sau 
consiliere juridică. Asistența și consilierea 
juridică sunt oferite în mod sistematic și 
în toate etapele procedurii, inclusiv în 
ceea ce privește căile de atac.

Or. en

Amendamentul 409
Barbara Spinelli
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Statele membre oferă 
resortisanților țărilor terțe aflați în curs 
de returnare acces la servicii de îngrijire 
medicală și la toate celelalte servicii 
sociale de care au nevoie.

Or. en

Amendamentul 410
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Dreptul de a fi ascultat

Înainte de adoptarea unei decizii de 
returnare, resortisantului țării terțe i se 
acordă dreptul de a fi ascultat, în special 
pentru a evalua:
(a) șederea legală sau ilegală a 
resortisantului țării terțe;
(b) toate circumstanțele care afectează 
obligația de a emite o decizie de returnare 
în temeiului articolului 8 alineatele (2), 
(3), (4), (5);
(c) situația personală și familială;
(d) disponibilitatea de plecare voluntară 
în temeiul articolului 9;
(e) orice alt detaliu relevant pentru a evita 
încălcarea drepturilor fundamentale, în 
special a principiului nereturnării, a 
dreptului la respectarea vieții de familie, 
precum și a intereselor superioare ale 
copilului;
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Or. en

Justificare

Amendamentul vizează introducerea dreptului de a fi ascultat pentru resortisantul țării terțe 
care face obiectul deciziei de returnare, astfel cum a menționat CJUE în cauza C-249/13, 
Boudjlida, și C-82/16, K.A. și alții.

Amendamentul 411
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ÎNCHEIEREA ȘEDERII ILEGALE ÎNCHEIEREA ȘEDERII 
NEREGULAMENTARE

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 412
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre emit o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul lor, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5).

(1) Înainte de a emite o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul lor, fără a 
aduce atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5), statele membre verifică 
întotdeauna dacă statutul persoanei ar 
putea fi regularizat pe baza legăturilor 
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sale existente cu statul membru.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (4).

Amendamentul 413
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre emit o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul lor, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5).

(1) Statele membre emit o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul lor, fără a 
aduce atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5).

Or. en

Justificare

Amendament orizontal legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile. Cuvântul 
„ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul text cu 
„neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 414
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Resortisanților țărilor terțe care se 
află în situație de ședere ilegală pe 

eliminat
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teritoriul unui stat membru și care posedă 
un permis de ședere valid sau o altă 
autorizație care conferă un drept de 
ședere, eliberate de un alt stat membru, li 
se cere să se întoarcă imediat pe teritoriul 
statului membru respectiv. În cazul 
nerespectării acestei cerințe de către 
resortisantul unei țări terțe sau în cazul în 
care plecarea imediată a resortisantului 
unei țări terțe este necesară din motive de 
ordine publică sau de securitate 
națională, se aplică alineatul (1).

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (4).

Amendamentul 415
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Resortisanților țărilor terțe care se 
află în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul unui stat membru și care posedă 
un permis de ședere valid sau o altă 
autorizație care conferă un drept de ședere, 
eliberate de un alt stat membru, li se cere 
să se întoarcă imediat pe teritoriul statului 
membru respectiv. În cazul nerespectării 
acestei cerințe de către resortisantul unei 
țări terțe sau în cazul în care plecarea 
imediată a resortisantului unei țări terțe 
este necesară din motive de ordine publică 
sau de securitate națională, se aplică 
alineatul (1).

(2) Resortisanților țărilor terțe care se 
află în situație de ședere neregulamentară 
pe teritoriul unui stat membru și care 
posedă un permis de ședere valid sau o altă 
autorizație care conferă un drept de ședere, 
eliberate de un alt stat membru, li se cere 
să se întoarcă imediat pe teritoriul statului 
membru respectiv. În cazul nerespectării 
acestei cerințe de către resortisantul unei 
țări terțe sau în cazul în care plecarea 
imediată a resortisantului unei țări terțe 
este necesară din motive de ordine publică 
sau de securitate națională, se aplică 
alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Amendament orizontal legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile. Cuvântul 
„ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul text cu 
„neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 416
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul nerespectării acestei cerințe de 
către resortisantul țării terțe vizat, se 
aplică alineatul (1), iar statul membru 
care a emis decizia de returnare 
demarează o consultare în temeiul 
articolului 10 din Regulamentul (UE) 
2018/1860.
Atunci când statul membru care a emis 
un permis de ședere sau altă autorizație 
care conferă drept de ședere informează 
statul membru care a emis decizia de 
returnare cu privire la faptul că menține 
permisul sau autorizația respectivă ori 
atunci când nu ia o decizie în termenul 
stabilit la articolul 10 litera (e) din 
Regulamentul (UE) 2018/1860, statul 
membru respectiv este obligat să 
primească resortisantul țării terțe pe 
teritoriul său.

Or. en

Justificare

În calitate de raportor pentru Regulamentul (UE) 2018/1860, recomand să se facă o trimitere 
directă în prezenta directivă la obligațiile prevăzute la articolul 10 din regulamentul 
menționat. Întrucât regulamentul stabilește numai normele referitoare la consultarea între 
statele membre, directiva ar trebui să stabilească norma potrivit căreia statele membre 
primesc resortisantul țării terțe pe teritoriul lor, care este consecința logică a procedurii 
inițiate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1860, în cazurile în care se menține permisul de 
ședere sau altă autorizație valabilă.



AM\1176638RO.docx 21/157 PE634.774v01-00

RO

Amendamentul 417
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide să nu 
emită o decizie de returnare pentru un 
resortisant al unei țări terțe aflat în situație 
de ședere ilegală pe teritoriul lor, dacă 
resortisantul în cauză al unei țări terțe este 
preluat de un alt stat membru în 
conformitate cu acordurile bilaterale sau 
normele existente la 13 ianuarie 2009 . În 
acest caz, statul membru care a preluat 
resortisantul respectiv al unei țări terțe 
pune în aplicare alineatul (1).

(3) Statele membre pot decide să nu 
emită o decizie de returnare pentru un 
resortisant al unei țări terțe aflat în situație 
de ședere neregulamentară pe teritoriul 
lor, dacă resortisantul în cauză al unei țări 
terțe este preluat de un alt stat membru în 
conformitate cu acordurile bilaterale sau 
normele existente la 13 ianuarie 2009. În 
acest caz, statul membru care a preluat 
resortisantul respectiv al unei țări terțe 
pune în aplicare alineatul (1).

Or. en

Justificare

Amendament orizontal legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile. Cuvântul 
„ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul text cu 
„neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 418
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot decide în orice 
moment să acorde un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă natură, 

(4) Statele membre evaluează 
întotdeauna dacă persoanei vizate i-ar 
putea fi acordat un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
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unui resortisant al unei țări terțe aflat în 
situație de ședere ilegală pe teritoriul lor. 
În acest caz, nu se emite nicio decizie de 
returnare. În cazul în care a fost deja 
eliberată o decizie de returnare, aceasta 
este retrasă sau suspendată pe durata de 
valabilitate a permisului de ședere sau a 
unei alte autorizații care conferă un drept 
de ședere.

compasiune, umanitare, bazate pe drepturi 
sau de altă natură, unui resortisant al unei 
țări terțe aflat în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul lor. În acest 
caz, nu se emite nicio decizie de returnare. 
În cazul în care a fost deja eliberată o 
decizie de returnare, aceasta este retrasă 
sau suspendată pe durata de valabilitate a 
permisului de ședere sau a unei alte 
autorizații care conferă un drept de ședere.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (4).

Amendamentul 419
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot decide în orice 
moment să acorde un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă natură, 
unui resortisant al unei țări terțe aflat în 
situație de ședere ilegală pe teritoriul lor. 
În acest caz, nu se emite nicio decizie de 
returnare. În cazul în care a fost deja 
eliberată o decizie de returnare, aceasta 
este retrasă sau suspendată pe durata de 
valabilitate a permisului de ședere sau a 
unei alte autorizații care conferă un drept 
de ședere.

(4) Statele membre pot decide în orice 
moment să acorde un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă natură, 
unui resortisant al unei țări terțe aflat în 
situație de ședere neregulamentară pe 
teritoriul lor. În acest caz, nu se emite nicio 
decizie de returnare. În cazul în care a fost 
deja eliberată o decizie de returnare, 
aceasta este retrasă sau suspendată pe 
durata de valabilitate a permisului de 
ședere sau a unei alte autorizații care 
conferă un drept de ședere.

Or. en
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Justificare

Amendament orizontal legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile. Cuvântul 
„ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul text cu 
„neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 420
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul unui stat membru face 
obiectul unei proceduri în curs pentru 
reînnoirea permisului de ședere sau a unei 
alte autorizații care îi conferă un drept de 
ședere, statul membru respectiv ia în 
considerare posibilitatea de a nu emite 
decizia de returnare până la finalizarea 
procedurii în curs.

(5) În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul unui stat membru face 
obiectul unei proceduri în curs pentru 
reînnoirea permisului de ședere sau a unei 
alte autorizații care îi conferă un drept de 
ședere, statul membru respectiv ia în 
considerare posibilitatea de a nu emite 
decizia de returnare până la finalizarea 
procedurii în curs, fără a se aduce atingere 
alineatului (6).

Or. en

Amendamentul 421
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul unui stat membru face 
obiectul unei proceduri în curs pentru 
reînnoirea permisului de ședere sau a unei 

(5) În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul unui stat 
membru face obiectul unei proceduri în 
curs pentru reînnoirea permisului de ședere 
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alte autorizații care îi conferă un drept de 
ședere, statul membru respectiv ia în 
considerare posibilitatea de a nu emite 
decizia de returnare până la finalizarea 
procedurii în curs.

sau a unei alte autorizații care îi conferă un 
drept de ședere, statul membru respectiv ia 
în considerare posibilitatea de a nu emite 
decizia de returnare până la finalizarea 
procedurii în curs.

Or. en

Justificare

Amendament orizontal legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile. Cuvântul 
„ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul text cu 
„neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 422
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de 
returnare imediat după adoptarea unei 
decizii de încetare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe, inclusiv a 
unei decizii de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau statutul conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională].

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă o distincție adecvată între procedura de azil și cea de returnare. De 
asemenea, emiterea imediată a unei decizii de returnare ar împiedica eforturile posibile de a 
introduce o cale de atac sau de a invoca alte motive pentru a rămâne, precum și dreptul de a 
rămâne pe teritoriu în timpul examinării acestor căi de atac.
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Amendamentul 423
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de 
returnare imediat după adoptarea unei 
decizii de încetare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe, inclusiv a 
unei decizii de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau statutul conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională].

eliminat

Or. en

Amendamentul 424
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după sau odată cu adoptarea unei 
decizii de încetare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe, inclusiv a unei 
decizii de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau statutul conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională]. O decizie de încetare a 
șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și/sau o decizie de returnare 
și/sau o decizie de îndepărtare și/sau o 
interdicție de intrare pot fi adoptate în 
cadrul unei singure decizii sau al unui 
singur act administrativ sau judiciar.
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Or. en

Justificare

Pentru a permite o prelucrare administrativă mai eficientă a returnărilor, se reintroduce în 
articol posibilitatea de încetare a șederii legale și de adoptare a deciziei de returnare în 
cadrul unei singure decizii sau al unui singur act administrativ sau judiciar. În conformitate 
cu jurisprudența (decizia CJUE în cauza „Gnandi împotriva État belge”), statele membre au 
dreptul să adopte o decizie de returnare imediat după respingerea cererii de protecție 
internațională.

Amendamentul 425
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

Statele membre pot emite o decizie de 
returnare imediat după adoptarea unei 
decizii de încetare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe.

Or. en

Amendamentul 426
Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis, Heinz K. Becker, Rachida Dati

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
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neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională] pentru a garanta 
proceduri simple, care să fie, de 
asemenea, în interesul superior al 
persoanelor returnate.

Or. en

Amendamentul 427
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale sau ilegale a unui 
resortisant al unei țări terțe, inclusiv a unei 
decizii de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau statutul conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională].

Or. en

Amendamentul 428
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu interzice statelor 
membre să adopte o decizie de returnare 
împreună cu o decizie de încetare a șederii 

Prezenta directivă nu interzice statelor 
membre să adopte o decizie de returnare 
împreună cu o decizie de încetare a șederii 
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legale a unui resortisant al unei țări terțe, o 
decizie de îndepărtare și/sau o interdicție 
de intrare în cadrul unei singure decizii sau 
act administrativ sau judiciar, conform 
prevederilor legislațiilor lor naționale.

legale a unui resortisant al unei țări terțe, o 
decizie de îndepărtare și/sau o interdicție 
de intrare în cadrul unei singure decizii sau 
act administrativ sau judiciar, conform 
prevederilor legislațiilor lor naționale, fără 
a aduce atingere garanțiilor procedurale 
existente în cadrul capitolului III și în 
cadrul altor dispoziții relevante ale 
dreptului Uniunii și ale dreptului 
național.

Or. en

Amendamentul 429
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu interzice statelor 
membre să adopte o decizie de returnare 
împreună cu o decizie de încetare a 
șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe, o decizie de îndepărtare și/sau o 
interdicție de intrare în cadrul unei 
singure decizii sau act administrativ sau 
judiciar, conform prevederilor legislațiilor 
lor naționale.

Prezenta directivă nu aduce atingere, în 
niciun caz, drepturilor consacrate la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene prin 
reducerea nivelurilor și a accesibilității 
căilor de atac judiciare efective, în 
comparație cu cele prevăzute de legislația 
națională pentru propriii cetățeni.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul (16) privind căile de atac disponibile pentru resortisanții țărilor terțe în cadrul 
prezentei directive.

Amendamentul 430
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul și al doilea paragraf nu aduc 
atingere garanțiilor prevăzute în capitolul 
III și altor dispoziții relevante din dreptul 
Uniunii și din dreptul intern.

eliminat

Or. en

Amendamentul 431
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul și al doilea paragraf nu aduc 
atingere garanțiilor prevăzute în capitolul 
III și altor dispoziții relevante din dreptul 
Uniunii și din dreptul intern.

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât primul paragraf se elimină, acest paragraf este inclus în alineatul (6). Pentru a 
preveni riscul de încălcare a drepturilor prevăzute la articolele 7, 18, 19 și 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE în momentul punerii în aplicare a Directivei privind 
returnarea, raportorul alternativ, la fel ca raportorul, propune consolidarea garanțiilor 
prevăzute la articolul 8 alineatul (6) propus și în conformitate cu recomandările formulate de 
Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale în avizul său privind prezenta reformare.

Amendamentul 432
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum șase luni, pentru 
plecarea voluntară, fără a aduce atingere 
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atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un 
astfel de termen este acordat numai pe 
baza unei cereri din partea resortisantului 
unei țări terțe. În acest caz, statele 
membre informează resortisanții în cauză 
ai țărilor terțe asupra posibilității 
prezentării unei astfel de cereri.

excepțiilor menționate la alineatele (2) și 
(4).

Or. en

Amendamentul 433
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un 
astfel de termen este acordat numai pe 
baza unei cereri din partea resortisantului 
unei țări terțe. În acest caz, statele 
membre informează resortisanții în cauză 
ai țărilor terțe asupra posibilității 
prezentării unei astfel de cereri.

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4).

Durata minimă a unui astfel de termen nu 
poate fi mai mică de 15 zile.

Or. it

Amendamentul 434
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Statele membre prevăd, de la caz la caz, 
termenul adecvat, de maximum treizeci de 
zile, pentru plecarea voluntară în cazul 
unei decizii de returnare, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să dispună de posibilitatea de a evalua de la caz la caz numărul 
adecvat de zile pentru fiecare decizie de returnare. Textul nu era suficient de clar în această 
privință. În plus, pentru a asigura o returnare eficientă, un termen de maximum 30 de zile 
este esențial.

Amendamentul 435
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Roberta Metsola

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri și oferă informații clare cu 
privire la procedură.
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Or. en

Amendamentul 436
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen adecvat este acordat numai pe 
baza unei cereri din partea resortisantului 
unei țări terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Or. en

Justificare

Este necesar să se adapteze normele privind acordarea unui termen pentru plecarea 
voluntară. Acest termen nu ar trebui să depășească 30 de zile, astfel cum se prevede deja în 
actuala Directivă privind returnarea.

Amendamentul 437
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum zece zile pentru 
plecarea voluntară, fără a aduce atingere 
excepțiilor menționate la alineatele (2) și 
(4). Statele membre pot să prevadă în 
legislația națională că un astfel de termen 
este acordat numai pe baza unei cereri din 
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cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

partea resortisantului unei țări terțe. În 
acest caz, statele membre informează 
resortisanții în cauză ai țărilor terțe asupra 
posibilității prezentării unei astfel de cereri.

Or. en

Amendamentul 438
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de treizeci de zile, pentru plecarea 
voluntară, fără a aduce atingere excepțiilor 
menționate la alineatele (2) și (4). Statele 
membre pot să prevadă în legislația 
națională că un astfel de termen este 
acordat numai pe baza unei cereri din 
partea resortisantului unei țări terțe. În 
acest caz, statele membre informează 
resortisanții în cauză ai țărilor terțe asupra 
posibilității prezentării unei astfel de cereri.

Or. en

Amendamentul 439
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de treizeci de zile, pentru plecarea 
voluntară, fără a aduce atingere excepțiilor 
menționate la alineatele (2) și (4). Statele 
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alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

membre pot să prevadă în legislația 
națională că un astfel de termen este 
acordat numai pe baza unei cereri din 
partea resortisantului unei țări terțe. În 
acest caz, statele membre informează 
resortisanții în cauză ai țărilor terțe asupra 
posibilității prezentării unei astfel de cereri.

Or. en

Justificare

Întrucât plecarea voluntară este cea mai eficientă opțiune (și din punctul de vedere al 
costurilor), astfel cum s-a subliniat în diferite rapoarte și în evaluarea impactului de către 
PE, această opțiune ar trebui să fie întotdeauna pe deplin posibilă și ar trebui să i se acorde 
prioritate, în loc să fie limitată. Stabilirea perioadei standard aplicabile la 30 de zile va oferi 
claritate și va oferi oportunitatea efectivă pentru materializarea plecării voluntare, întrucât 
aceasta implică adesea un proces îndelungat de luare a deciziilor și de îndeplinire a 
formalităților.

Amendamentul 440
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de timp prevăzută mai sus nu 
exclude posibilitatea ca resortisanții 
țărilor terțe respectivi să plece mai 
devreme.

eliminat

Or. en

Amendamentul 441
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata termenului pentru plecarea eliminat
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voluntară se stabilește ținând seama în 
mod corespunzător de circumstanțele 
specifice fiecărui caz, având în vedere în 
special perspectiva returnării.

Or. en

Amendamentul 442
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata termenului pentru plecarea 
voluntară se stabilește ținând seama în 
mod corespunzător de circumstanțele 
specifice fiecărui caz, având în vedere în 
special perspectiva returnării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 443
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre furnizează 
informațiile necesare cu privire la 
posibilitatea de a recurge la returnarea 
voluntară a resortisanților țărilor terțe 
care s-au dovedit a fi în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul național sau cu ocazia 
trecerii ilegale a frontierelor interne sau 
externe sau a resortisanților care sosesc 
pe teritoriul unui stat membru ca urmare 
a operațiunilor de salvare pe mare. Astfel 
de informații se referă la existența unor 
programe care oferă asistență logistică 
sau financiară și alte tipuri de asistență 
materială, inclusiv acordarea de sprijin 
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pentru reintegrarea în țările de origine, 
calendarul procedurii, obligațiile 
relevante și consecințele neconformării.

Or. it

Amendamentul 444
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prelungesc, atunci 
când este cazul, în mod adecvat termenul 
pentru plecarea voluntară, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz în 
parte, cum ar fi durata șederii, existența 
copiilor care frecventează școala și 
existența altor legături familiale și sociale.

(2) Statele membre prelungesc, atunci 
când este cazul, în mod adecvat termenul 
pentru plecarea voluntară, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz în 
parte, cum ar fi durata șederii, existența 
copiilor care frecventează școala, existența 
altor legături familiale și sociale, bolile și 
spitalizarea.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (4). Este esențial ca statele membre să ia în considerare și alte circumstanțe 
grave și specifice ale cazurilor individuale, cum ar fi persoanele care au nevoie de îngrijiri 
medicale sau sunt spitalizate.

Amendamentul 445
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cursul termenului pentru 
plecarea voluntară pot fi impuse o serie de 
obligații în scopul de a evita riscul de 
sustragere, cum ar fi aceea de a se 
prezenta, la intervale de timp periodice, 

3. În cursul termenului pentru 
plecarea voluntară pot fi impuse o serie de 
obligații în scopul de a evita riscul de 
sustragere, cum ar fi aceea de a se 
prezenta, la intervale de timp periodice, 
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autorităților, de a depune o garanție 
financiară corespunzătoare, de a prezenta 
documente sau obligația de a rămâne într-
un anumit loc.

autorităților sau de a prezenta documente.

Or. it

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de alte amendamente 
admisibile, și anume cele depuse cu privire la articolul 6.

Amendamentul 446
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 9 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul termenului pentru 
plecarea voluntară pot fi impuse o serie de 
obligații în scopul de a evita riscul de 
sustragere, cum ar fi aceea de a se 
prezenta, la intervale de timp periodice, 
autorităților, de a depune o garanție 
financiară corespunzătoare, de a prezenta 
documente sau obligația de a rămâne într-
un anumit loc.

(3) În cursul termenului pentru 
plecarea voluntară pot fi impuse o serie de 
obligații în scopul de a evita riscul de 
sustragere, cum ar fi aceea de a se 
prezenta, la intervale de timp periodice, 
autorităților, de a depune o garanție 
financiară corespunzătoare care să fie 
sustenabilă pentru resortisantul țării terțe, 
de a prezenta documente sau obligația de a 
rămâne într-un anumit loc.

Or. en

Justificare

Obligațiile la care se face referire în acest articol trebuie să fie proporționale, accesibile 
financiar și sustenabile pentru resortisantul țării terțe, precum și proporționale cu obiectivul 
legitim urmărit de prezenta directivă.

Amendamentul 447
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu acordă un 
termen pentru plecarea voluntară în 
următoarele cazuri:

eliminat

(a) în cazul existenței unui risc de 
sustragere determinat în conformitate cu 
articolul 6;
(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost respinsă ca neîntemeiată 
în mod evident sau frauduloasă;
(c) în cazul în care resortisantul țării 
terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

Or. en

Amendamentul 448
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu acordă un 
termen pentru plecarea voluntară în 
următoarele cazuri:

(4) Statele membre pot acorda un 
termen de cel puțin șapte zile pentru 
plecarea voluntară și, în mod excepțional, 
pot să nu acorde un termen pentru 
plecarea voluntară în următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 449
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Roberta Metsola

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu acordă un 
termen pentru plecarea voluntară în 
următoarele cazuri:

(4) În urma unei evaluări de la caz la 
caz, statele membre nu acordă un termen 
pentru plecarea voluntară în următoarele 
cazuri:

Or. en

Amendamentul 450
József Nagy, Anna Záborská, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu acordă un 
termen pentru plecarea voluntară în 
următoarele cazuri:

(4) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Justificare

Este necesar să se adapteze normele privind acordarea unui termen pentru plecarea 
voluntară. Acest termen nu ar trebui să depășească 30 de zile, astfel cum se prevede deja în 
actuala Directivă privind returnarea. Cu toate acestea, prezentul articol nu mai face 
obligatorie acordarea unui termen minim de șapte zile atunci când se stabilește termenul 
pentru plecarea voluntară. Acest lucru permite statelor membre să decidă asupra unui termen 
mai scurt. Prezentul articol stabilește, de asemenea, o serie de cazuri în care este obligatoriu 
să nu se acorde un termen pentru plecarea voluntară.

Amendamentul 451
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu acordă un 
termen pentru plecarea voluntară în 
următoarele cazuri:

(4) Statele membre pot acorda un 
termen mai scurt pentru plecarea voluntară 
în următoarele cazuri:
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Or. en

Amendamentul 452
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul existenței unui risc de 
sustragere determinat în conformitate cu 
articolul 6;

(a) în cazul unei exprimări explicite 
privind nerespectarea măsurilor legate de 
returnare aplicate în temeiul directivei 
sau al nerespectării unei măsuri care 
urmărește să prevină riscul de sustragere.

Or. en

Amendamentul 453
József Nagy, Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul existenței unui risc de 
sustragere determinat în conformitate cu 
articolul 6;

(a) în cazul existenței unui risc de 
sustragere, inclusiv de deplasări 
secundare, determinat în conformitate cu 
articolul 6;

Or. en

Justificare

Este necesar să se adapteze normele privind acordarea unui termen pentru plecarea 
voluntară. Acest termen nu ar trebui să depășească 30 de zile, astfel cum se prevede deja în 
actuala Directivă privind returnarea. Cu toate acestea, prezentul articol nu mai face 
obligatorie acordarea unui termen minim de șapte zile atunci când se stabilește termenul 
pentru plecarea voluntară. Acest lucru permite statelor membre să decidă asupra unui termen 
mai scurt. Prezentul articol stabilește, de asemenea, o serie de cazuri în care este obligatoriu 
să nu se acorde un termen pentru plecarea voluntară.
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Amendamentul 454
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost respinsă ca neîntemeiată 
în mod evident sau frauduloasă;

(b) în cazul în care resortisantul în 
cauză al unei țări terțe prezintă un risc 
real și imediat pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea 
națională.

Or. en

Amendamentul 455
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost respinsă ca neîntemeiată în 
mod evident sau frauduloasă;

(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost refuzată ca neîntemeiată în 
mod evident sau frauduloasă;

Or. en

Justificare

Este necesar să se adapteze normele privind acordarea unui termen pentru plecarea 
voluntară. Acest termen nu ar trebui să depășească 30 de zile, astfel cum se prevede deja în 
actuala Directivă privind returnarea. Cu toate acestea, prezentul articol nu mai face 
obligatorie acordarea unui termen minim de șapte zile atunci când se stabilește termenul 
pentru plecarea voluntară. Acest lucru permite statelor membre să decidă asupra unui termen 
mai scurt. Prezentul articol stabilește, de asemenea, o serie de cazuri în care este obligatoriu 
să nu se acorde un termen pentru plecarea voluntară.
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Amendamentul 456
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost respinsă ca neîntemeiată 
în mod evident sau frauduloasă;

(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost respinsă ca frauduloasă;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la articolul 9 
alineatul (4) privind termenele scurte pentru plecarea voluntară.

Amendamentul 457
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care resortisantul țării 
terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

eliminat

Or. en

Amendamentul 458
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care resortisantul țării (c) în cazul în care resortisantul țării 



AM\1176638RO.docx 43/157 PE634.774v01-00

RO

terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională sau a fost condamnat 
pentru o infracțiune care se pedepsește cu 
o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 
trei ani.

Or. en

Justificare

Adăugarea acestei propoziții clarifică și faptul că o infracțiune care se pedepsește cu o 
pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în sensul prezentei directive ar trebui să aibă 
consecințe pentru decizia de returnare care se aplică persoanei în cauză. Același lucru se 
aplică și în cazul altor părți din prezenta directivă în care este utilizată această propoziție.

Amendamentul 459
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care resortisantul țării 
terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

(c) în cazul în care resortisantul țării 
terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică și pentru siguranța publică 
sau securitatea națională.

Or. en

Justificare

Este necesar să se adapteze normele privind acordarea unui termen pentru plecarea 
voluntară. Acest termen nu ar trebui să depășească 30 de zile, astfel cum se prevede deja în 
actuala Directivă privind returnarea. Cu toate acestea, prezentul articol nu mai face 
obligatorie acordarea unui termen minim de șapte zile atunci când se stabilește termenul 
pentru plecarea voluntară. Acest lucru permite statelor membre să decidă asupra unui termen 
mai scurt. Prezentul articol stabilește, de asemenea, o serie de cazuri în care este obligatoriu 
să nu se acorde un termen pentru plecarea voluntară.

Amendamentul 460
Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis, Heinz K. Becker, Rachida Dati
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceasta ar trebui să se aplice în special 
resortisanților țărilor terțe care au comis 
infracțiuni în mai multe state membre ori 
infracțiuni legate de terorism sau 
infracțiuni grave.

Or. en

Amendamentul 461
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care examinarea unei 
cereri de protecție internațională a fost 
respinsă în cazurile menționate la 
articolul 39 alineatul (1c), (1d) sau (1f) 
din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil] sau în cazul în care cererea de 
protecție internațională a fost respinsă 
după o procedură accelerată de 
examinare în cazurile menționate la 
articolul 40 alineatul (1b), (1c) sau (1d) 
din Regulamentul (UE) …/… 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil].

Or. en

Justificare

Întrucât Directiva privind returnarea este parțial legată de Regulamentul privind procedurile 
de azil, Directiva privind returnarea ar trebui să fie aliniată cu poziția Parlamentului 
referitoare la Regulamentul privind procedurile de azil. Prin urmare, adăugăm în prezenta 
directivă legăturile necesare cu articolul 39 din Regulamentul privind procedurile de azil 
referitor la retragerea implicită a cererilor și cu articolul 40 din Regulamentul privind 
procedurile de azil referitor la procedura de examinare accelerată.
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Amendamentul 462
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul existenței unei 
condamnări pentru o infracțiune, chiar și 
fără o sentință definitivă, inclusiv pentru 
o infracțiune gravă comisă în alt stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 463
Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis, Heinz K. Becker, Rachida Dati

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) în cazul în care resortisanții țărilor 
terțe au fost condamnați pentru fraude 
legate de prestațiile sociale prin utilizarea 
unor identități multiple.

Or. en

Amendamentul 464
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După o evaluare individuală, 
autoritățile pot acorda un termen pentru 
plecarea voluntară în cazurile în care 
resortisantul țării terțe se află în custodie 



PE634.774v01-00 46/157 AM\1176638RO.docx

RO

publică în așteptarea unei decizii de 
returnare.

Or. en

Amendamentul 465
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot decide să nu 
acorde un termen pentru plecarea 
voluntară în cazul în care resortisantul 
unei țări terțe vizat prezintă un risc real și 
actual pentru siguranța publică sau 
securitatea națională.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 9 alineatul (4). Propune posibilitatea de a scurta termenul pentru plecarea 
voluntară în cazuri specifice, mai degrabă decât obligația de a nu acorda un termen pentru 
plecarea voluntară, pentru că acest lucru ar submina întâietatea returnării voluntare. 
Existența unui risc real și actual la adresa securității publice sau a securității naționale 
trebuie să fie evaluată de la caz la caz în procedura de returnare.

Amendamentul 466
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Neacordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară nu împiedică plecarea 
voluntară a persoanei în cauză.

Or. en
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Justificare

Întrucât returnările forțate sunt mai dificil și, uneori, chiar imposibil de pus în aplicare, ar 
trebui să se menționeze că lipsa acordării unui termen pentru plecarea voluntară nu exclude 
în sine returnarea voluntară.

Amendamentul 467
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un 
termen pentru plecarea voluntară în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (4) 
sau dacă obligația de returnare nu a fost 
îndeplinită în termenul pentru plecarea 
voluntară acordat în conformitate cu 
articolul 9. Măsurile respective includ 
toate măsurile necesare pentru a confirma 
identitatea resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală care nu 
dețin un document de călătorie valabil și 
pentru a obține un astfel de document.

eliminat

Or. en

Amendamentul 468
Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis, Heinz K. Becker, Rachida Dati

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
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în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care nu dețin un 
document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. Ar 
trebui să se acorde prioritate 
resortisanților țărilor terțe care au fost 
condamnați pentru infracțiuni grave și 
repetate, în special terorism. Măsurile 
respective includ toate măsurile necesare 
pentru a confirma identitatea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală care nu dețin un document de 
călătorie valabil și pentru a obține un astfel 
de document.

Or. en

Amendamentul 469
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care nu dețin un 
document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere neregulamentară care nu dețin 
un document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

Or. en

Justificare

Amendament orizontal. Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. 
Va fi înlocuit în întregul text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru 
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Migrație, au recomandat să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 470
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere celorlalte 
cazuri prevăzute de dreptul Uniunii și de 
dreptul internațional pentru care nu este 
permisă îndepărtarea unui resortisant al 
unei țări terțe și pe lângă cazurile care fac 
obiectul unei protecții subsidiare, sunt 
interzise, fără excepție, decizia de 
returnare și îndepărtarea unui resortisant 
al unei țări terțe către o țară sau un 
teritoriu terț afectat de măsurile restrictive 
luate de Uniunea Europeană în temeiul 
articolului 215 din TFUE sau al titlului V 
din capitolul II din TUE, precum și de 
măsurile restrictive adoptate de Consiliul 
de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite în cadrul capitolului VII al Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

Or. en

Amendamentul 471
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care statul membru 
acordă un termen pentru plecarea voluntară 
în conformitate cu articolul 9, decizia de 
returnare poate fi executată doar după 
expirarea termenului, cu excepția cazului 
în care în perioada respectivă apare un risc, 
astfel cum este definit la articolul 9 

(2) În cazul în care statul membru 
acordă un termen pentru plecarea voluntară 
în conformitate cu articolul 9, decizia de 
returnare poate fi executată doar după 
expirarea termenului, cu excepția cazului 
în care în perioada respectivă apare un risc, 
astfel cum este definit la articolul 9 
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alineatul (4). alineatul (4a).

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la articolul 
9 alineatul (4a), referitoare la posibilitatea ca statele membre să nu acorde un termen pentru 
plecarea voluntară.

Amendamentul 472
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care statele membre 
aplică – în ultimă instanță – măsuri 
coercitive pentru a proceda la îndepărtarea 
unui resortisant al unei țări terțe care se 
opune îndepărtării, aceste măsuri sunt 
proporționale și recurgerea la forță nu 
trebuie să depășească limitele rezonabile. 
Aceste măsuri se aplică astfel cum este 
prevăzut în legislația națională în 
conformitate cu drepturile fundamentale și 
cu respectarea demnității și integrității 
fizice a resortisantului în cauză al unei țări 
terțe.

(4) Statele membre nu aplică niciodată 
măsuri coercitive pentru a proceda la 
îndepărtarea unui resortisant al unei țări 
terțe. Statele membre respectă întotdeauna 
drepturile fundamentale, demnitatea și 
integritatea fizică a resortisantului în cauză 
al unei țări terțe.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (40).

Amendamentul 473
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În executarea îndepărtărilor pe 
calea aerului, statele membre țin cont de 
orientările comune privind măsurile de 
securitate care se impun în cazul 
operațiunilor comune de îndepărtare pe 
calea aerului, anexate la Decizia 
2004/573/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (40).

Amendamentul 474
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre asigură un sistem 
eficient de supraveghere a returnării 
forțate.

(6) Statele membre înființează 
organisme independente cu scopul de a 
supraveghea returnările. Statele membre 
se asigură că toate operațiunile de 
returnare sunt monitorizate în mod 
corespunzător de supraveghetori 
independenți pentru returnări, instruiți în 
mod adecvat cu privire la drepturile 
fundamentale ale Uniunii și 
internaționale și la legislația privind 
refugiații.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (4). Raportorul alternativ consideră că organismele independente de 
supraveghere ale statelor membre ar trebui să fie unul dintre pilonii politicii de returnare a 
Uniunii. Consolidarea activității acestora ar trebui să fie o linie roșie pentru Parlamentul 
European în reformarea prezentei directive.
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Amendamentul 475
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Supraveghetorii independenți 
pentru returnări efectuează inspecții, 
chiar și fără o informare prealabilă, în 
centrele de cazare și în orice alte centre 
naționale în care sunt luați în custodie 
publică sau sunt găzduiți resortisanții 
țărilor terțe în așteptarea îndepărtării.
În timpul inspecției, supraveghetorii 
independenți pentru returnări pot:
- avea acces în toate zonele centrelor de 
cazare;
- chestiona resortisantul unei țări terțe 
luat în custodie publică sau găzduit în 
locul respectiv;
- adresa orice întrebare personalului care 
lucrează în centrele de cazare;
- solicita și primi copii ale documentelor.
Fiecare organism național independent 
raportează Parlamentului European 
și/sau parlamentului național al statului 
membru competent în care se află 
organismul cu privire la încălcările 
dispozițiilor prezentei directive, precum și 
în cazul încălcării drepturilor 
fundamentale de către statul membru în 
aplicarea directivei.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (4). Raportorul alternativ consideră că organismele independente de 
supraveghere ale statelor membre ar trebui să fie unul dintre pilonii politicii de returnare a 
Uniunii. Consolidarea activității acestora ar trebui să fie o linie roșie pentru Parlamentul 
European în reformarea prezentei directive.
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Amendamentul 476
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie 
Griesbeck, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Roberta Metsola

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) terminarea studiilor în cazul 
copiilor;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul propus la considerentul (4) și 
de obligația statelor membre de a respecta Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 
Pentru a respecta articolul 5 alineatul (1) litera (a) în interesul superior al copilului, statele 
membre ar trebui să poată amâna îndepărtarea pentru a permite terminarea studiilor de 
către copii.

Amendamentul 477
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) motive de ordin tehnic, cum ar fi 
lipsa mijloacelor de transport sau 
imposibilitatea de îndepărtare din cauza 
lipsei identificării.

(b) motive de ordin tehnic, cum ar fi 
lipsa acordurilor bilaterale de readmisie și 
a mijloacelor de transport sau 
imposibilitatea de îndepărtare din cauza 
lipsei identificării.

Or. it

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a sublinia faptul că reformarea în sine a Directivei 
privind returnarea nu ar îmbunătăți rata returnărilor în cazul în care nu este urmată de 
acorduri de readmisie cu țările terțe. Acest lucru este necesar pentru a asigura conformitatea 
cu planurile de acțiune ale Comisiei din 2015 și 2017 privind returnarea, care menționează 
necesitatea creșterii numărului de acorduri de readmisie cu țări terțe pentru a favoriza 
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returnările.

Amendamentul 478
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) participarea resortisantului țării 
terțe la proceduri penale sau 
administrative în curs, în calitate de 
victimă, suspect sau martor, în special în 
legătură cu Directiva 2009/52/CE, 
Directiva 2011/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului și Directiva 
2012/29/UE.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 14 și la considerentul (15a) (nou) referitoare la gestionarea returnărilor și la 
obligația statelor membre de a crea programe naționale pentru îmbunătățirea 
operaționalizării tuturor etapelor procedurii de returnare. La fel ca raportorul, și raportorul 
alternativ consideră că statele membre ar trebui să prevadă mecanisme adecvate pentru a 
asigura accesul la justiție și la mecanisme reparatorii și ar trebui să se aibă în vedere 
amânarea îndepărtării pentru a permite victimelor, suspecților sau martorilor să participe la 
proceduri penale.

Amendamentul 479
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Returnarea și îndepărtarea minorilor 
neînsoțiți

Returnarea și îndepărtarea minorilor
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la titlu și la 
articolul 20 alineatul (1).

Amendamentul 480
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Returnarea și îndepărtarea minorilor 
neînsoțiți

Returnarea și îndepărtarea minorilor

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (40).

Amendamentul 481
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

(1) Cât mai curând posibil după 
identificarea minorului și, în orice caz, 
înainte de a decide emiterea unei decizii de 
returnare pentru un minor, statele membre 
efectuează o evaluare a interesului 
superior, pentru a identifica dacă 
returnarea este în interesul superior al 
copilului, indiferent dacă este cu familia 
sau este un copil neînsoțit sau separat. În 
cazurile în care returnarea este 
identificată ca fiind în interesul superior 
al copilului, se instituie măsuri de 
implementare specifice și adecvate. 
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Organismele corespunzătoare, altele decât 
autoritățile care efectuează returnarea, 
trebuie să furnizeze asistență adecvată, 
inclusiv îngrijitori instruiți și asistență 
juridică și lingvistică, acordând importanța 
cuvenită interesului superior al copilului.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40).

Amendamentul 482
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Nathalie Griesbeck, Vilija 
Blinkevičiūtė, Julie Ward, Roberta Metsola, Caterina Chinnici

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, statele membre efectuează o 
evaluare a interesului superior, ținând 
seama de circumstanțele specifice ale 
copilului, pentru a identifica soluții 
durabile pentru acesta. Dacă este emisă o 
decizie de returnare pe baza unei evaluări 
a interesului superior, organismele 
corespunzătoare, altele decât autoritățile 
care efectuează returnarea, trebuie să 
furnizeze asistență adecvată, acordând 
importanța cuvenită interesului superior al 
copilului.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul propus la considerentul (4) și 
de obligația statelor membre de a respecta Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 
Amendamentul menționează care sunt obligațiile statelor membre atunci când decid asupra 
returnărilor care vizează copii. Este necesar să se clarifice procedura pentru a respecta 
articolul 5 alineatul (1) litera (a).
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Amendamentul 483
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, iar interesul superior al copilului 
este primul aspect de care ține seama un 
tutore care este numit pentru a asista 
minorul neînsoțit.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la articolul 
14 privind gestionarea returnărilor, în care ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, în special copiilor. Acest amendament consolidează garanțiile pentru 
drepturile copiilor și este în conformitate cu poziția PE exprimată în alte dosare, cum ar fi în 
dosarul privind SECA.

Amendamentul 484
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor, 
organismele corespunzătoare, altele decât 
autoritățile care efectuează returnarea, 
trebuie să furnizeze asistență adecvată, 
acordând importanța cuvenită interesului 
superior al copilului.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la titlu și la 
articolul 20 alineatul (1).

Amendamentul 485
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie 
Griesbeck, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Roberta Metsola

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înaintea îndepărtării unui minor 
neînsoțit de pe teritoriul unui stat membru, 
autoritățile statului membru respectiv se 
asigură că acesta este trimis unui membru 
al familiei sale, unui tutore desemnat sau 
unor centre de primire corespunzătoare în 
statul de returnare.

(2) Înaintea îndepărtării unui minor 
neînsoțit de pe teritoriul unui stat membru, 
autoritățile statului membru respectiv se 
asigură că acesta este trimis unui membru 
al familiei sale, unui tutore desemnat sau 
unor centre de primire corespunzătoare în 
statul de returnare. Autoritățile se asigură 
că are loc un transfer de la autoritățile de 
protecție a copilului din statele membre 
către autoritățile de protecție a copilului 
din statul de returnare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul propus la considerentul (4) și 
de obligația statelor membre de a respecta Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 
Amendamentul menționează care sunt obligațiile statelor membre atunci când decid asupra 
returnărilor care vizează copii. Este necesar să se clarifice procedura pentru a respecta 
articolul 5 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 486
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2



AM\1176638RO.docx 59/157 PE634.774v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înaintea îndepărtării unui minor 
neînsoțit de pe teritoriul unui stat membru, 
autoritățile statului membru respectiv se 
asigură că acesta este trimis unui membru 
al familiei sale, unui tutore desemnat sau 
unor centre de primire corespunzătoare în 
statul de returnare.

(2) Înaintea returnării unui minor 
neînsoțit sau separat de pe teritoriul unui 
stat membru, autoritățile statului membru 
respectiv se asigură că acesta este trimis 
unui membru al familiei sale, organizează 
transferul adecvat al măsurilor de 
îngrijire și de tutelă adecvate și 
corespunzătoare pentru fiecare minor, 
pentru părinții săi și/sau pentru 
îngrijitorul principal uzual.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40).

Amendamentul 487
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre furnizează 
minorilor și familiilor documente care 
indică faptul că se află într-o procedură 
de returnare în curs de desfășurare și că 
niciunul dintre aceștia, inclusiv 
îngrijitorii principali uzuali, nu vor fi 
supuși luării în custodie publică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40). Custodia publică a minorilor nu este niciodată în interesul lor 
superior, inclusiv atunci când sunt disponibile unități familiale. Prin urmare, ar trebui să se 
interzică luarea în custodie publică a copiilor pentru a îi proteja. În plus, aplicarea 
conceptului de „interes superior al copilului” implică faptul că părinții sau îngrijitorii 
principali autorizați prin lege sau uzuali nu ar trebui să fie nici ei luați în custodie publică 
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niciodată. A se vedea, de exemplu, CEDO - Abdullahi Elmi și Aweys Abubakar/ Malta, 
solicitările nr. 25794/13 și 28151/13, 22 februarie 2017.

Amendamentul 488
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie 
Griesbeck, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Roberta Metsola

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Minorii neînsoțiți sunt asistați și 
reprezentați de un tutore calificat pe 
durata întregului proces de returnare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul propus la considerentul (4) și 
de obligația statelor membre de a respecta Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 
Amendamentul menționează care sunt obligațiile statelor membre atunci când decid asupra 
returnărilor care vizează copii. Este necesar să se clarifice procedura pentru a respecta 
articolul 5 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 489
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că, 
pentru a asista copiii neînsoțiți sau 
separați de familie, este numit un tutore 
independent și calificat, care să dispună 
de cunoștințele de specialitate și de 
formarea necesare pentru a putea garanta 
că interesul superior al copilului este luat 
în considerare. În acest scop, tutorele este 
implicat în procedură pentru a se asigura 
că returnarea are loc doar dacă este în 
interesul superior al copilului.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul (28) privind luarea în custodie a resortisanților țărilor terțe în așteptarea 
returnării și la considerentul (40) privind sprijinul necesar pentru a asigura punerea în 
aplicare eficace a prezentei directive. Pentru a se asigura că interesul superior al copilului 
este întotdeauna considerat primordial, ar trebui numit un tutore pentru copiii separați și 
neînsoțiți. Acest amendament se bazează pe Manualul FRA privind tutela pentru copiii lipsiți 
de îngrijire părintească, p. 26 și următoarele.

Amendamentul 490
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Asistența pentru returnare și 
reintegrare se acordă tuturor minorilor și 
familiilor acestora.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul (28) privind luarea în custodie a resortisanților țărilor terțe în așteptarea 
returnării și la considerentul (40) privind sprijinul necesar pentru a asigura punerea în 
aplicare eficace a prezentei directive.

Amendamentul 491
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13 Articolul 13 eliminat
Interdicția de intrare

(1)
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Decizia de returnare este însoțită de 
interdicția de intrare:
(a) dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară sau
(b) dacă obligația de returnare nu a 
fost îndeplinită.
În celelalte cazuri, decizia de returnare 
poate fi însoțită de o interdicție de intrare.
(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a 
cărui ședere ilegală este detectată în 
contextul verificărilor la frontieră 
efectuate la ieșire, în conformitate cu 
articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/399, atunci când acest lucru este 
justificat de circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv și ținând seama de 
principiul proporționalității.
(3) Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, 
de toate circumstanțele specifice fiecărui 
caz și nu ar trebui să depășească, în 
principiu, cinci ani. Aceasta poate depăși 
totuși cinci ani dacă resortisantul unei 
țări terțe reprezintă o amenințare gravă 
pentru ordinea publică, siguranța publică 
sau securitatea națională.
(4)
Statele membre iau în calcul retragerea 
sau suspendarea unei interdicții de intrare 
în cazul în care un resortisant al unei țări 
terțe împotriva căruia s-a dispus 
interdicția de intrare în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf poate 
dovedi că a părăsit teritoriul statului 
membru cu respectarea deplină a deciziei 
de returnare.
Victimele traficului de ființe umane 
cărora li s-a acordat un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/81/CE a 
Consiliului28 nu fac obiectul interdicției 
de intrare, fără a aduce atingere 
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alineatului (1) primul paragraf litera (b) 
și cu condiția ca resortisantul în cauză al 
unei țări terțe să nu reprezinte o 
amenințare pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau siguranța 
națională.
Statele membre pot să nu elibereze, pot 
retrage sau suspenda o interdicție de 
intrare în cazuri individuale pentru 
motive umanitare.
Statele membre pot retrage sau suspenda 
interdicția de intrare în cazuri individuale 
sau în anumite categorii de cazuri din alte 
motive.
(5) În cazul în care un stat membru 
are în vedere eliberarea unui permis de 
ședere sau a altei autorizații care conferă 
un drept de ședere unui resortisant al unei 
țări terțe împotriva căruia a fost dispusă 
interdicția de intrare de către un alt stat 
membru, acesta consultă mai întâi statul 
membru care a dispus interdicția de 
intrare în conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (UE) 2018/XXX29.
(6) Alineatele (1)-(5) se aplică fără a 
aduce atingere dreptului de a solicita 
protecție internațională, astfel cum este 
definită la articolul 2 litera (a) din 
Directiva 2011/95/UE, în statele membre.
__________________
28 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care 
sunt victime ale traficului de persoane sau 
care au făcut obiectul unei facilitări a 
imigrației ilegale și care cooperează cu 
autoritățile competente (JO L 261, 
6.8.2004, p. 19).
29 Regulamentul (UE) 2018/... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [...] privind instituirea, funcționarea și 
utilizarea Sistemului de informații 
Schengen (SIS) în domeniul verificărilor 
la frontiere, de modificare a Convenției de 
punere în aplicare a Acordului Schengen 
și de modificare și de abrogare a 
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Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 [în 
curs de adoptare].

Or. en

Justificare

Raportorul alternativ consideră că impunerea interdicțiilor de intrare asupra resortisanților 
țărilor terțe este contraproductivă și incompatibilă cu obiectivul propunerii de consolidare a 
punerii în aplicare a politicii de returnare, cu respectarea demnității și a drepturilor 
fundamentale.

Amendamentul 492
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare este însoțită de 
interdicția de intrare:

Decizia de returnare poate fi însoțită de 
interdicția de intrare:

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la articolul 
9 alineatul (1) primul paragraf, și la articolul 9 alineatul (4) litera (c).

Amendamentul 493
Anna Maria Corazza Bildt, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Vilija 
Blinkevičiūtė, Julie Ward

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În celelalte cazuri, decizia de returnare 
poate fi însoțită de o interdicție de intrare.

În celelalte cazuri, decizia de returnare 
poate fi însoțită de o interdicție de intrare 
pe baza unei evaluări individuale a 
cazului.
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În cazurile în care sunt implicați copii și 
în cazurile de plecare voluntară, deciziile 
de returnare nu sunt însoțite de o 
interdicție de intrare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul propus la considerentul (4) și 
de obligația statelor membre de a respecta Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 
Amendamentul menționează care sunt obligațiile statelor membre atunci când decid asupra 
returnărilor care vizează copii. Este necesar să se clarifice procedura pentru a respecta 
articolul 5 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 494
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În celelalte cazuri, decizia de returnare 
poate fi însoțită de o interdicție de intrare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Prezentul articol introduce posibilitatea ca statele membre să impună o interdicție de intrare 
fără a emite o decizie de returnare, în urma unei evaluări de la caz la caz și ținând seama de 
principiul proporționalității.

Amendamentul 495
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile de returnare nu sunt însoțite de 
o interdicție de intrare în cazurile în care 
sunt implicați copii și după desfășurarea 
unui proces dovedit și valid de 



PE634.774v01-00 66/157 AM\1176638RO.docx

RO

determinare a vârstei, pe baza practicilor 
naționale și a legilor din statul membru 
responsabil.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din rațiuni imperioase care țin de coerența internă a textului. 
Deși propunerea Comisiei nu a făcut referire la chestiunea evaluării vârstei copiilor în timpul 
procedurilor de returnare și în centrele de custodie publică, aceasta reprezintă o piesă lipsă 
a legislației actuale. Copiii sunt cei mai vulnerabili și, prin urmare, drepturile lor trebuie 
puse în aplicare cu cea mai mare grijă din partea noastră.

Amendamentul 496
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a 
cărui ședere ilegală este detectată în 
contextul verificărilor la frontieră 
efectuate la ieșire, în conformitate cu 
articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/399, atunci când acest lucru este 
justificat de circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv și ținând seama de 
principiul proporționalității.

eliminat

Or. en

Justificare

Astfel de interdicții de intrare la ieșire îi vor descuraja pe unii resortisanți ai țărilor terțe să 
părăsească teritoriul statelor membre.

Amendamentul 497
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 



AM\1176638RO.docx 67/157 PE634.774v01-00

RO

Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a 
cărui ședere ilegală este detectată în 
contextul verificărilor la frontieră 
efectuate la ieșire, în conformitate cu 
articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/399, atunci când acest lucru este 
justificat de circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv și ținând seama de 
principiul proporționalității.

eliminat

Or. en

Amendamentul 498
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv și ținând 
seama de principiul proporționalității.

(2) Fără a aduce atingere alineatului 
(3), statele membre impun o interdicție de 
intrare cu o durată maximă autorizată la 
nivel național în cazurile menționate la 
alineatul (1), în cazul apariției unui risc 
menționat la articolul 9 alineatul (4) în 
perioada plecării voluntare, în cazul 
nerespectării obligației de a coopera 
menționată la articolul 7 sau în cazul în 
care persoana reprezintă o amenințare 
pentru ordinea publică, siguranța publică 
sau securitatea națională. Statele membre 
pot impune o interdicție de intrare – care nu 
însoțește o decizie de returnare – unui 
resortisant al unei țări terțe aflat în situație 
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de ședere ilegală pe teritoriul statelor 
membre a cărui ședere ilegală este 
detectată în contextul verificărilor la 
frontieră efectuate la ieșire, în conformitate 
cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/399, atunci când acest lucru este 
justificat de circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv și ținând seama de 
principiul proporționalității.

Or. en

Amendamentul 499
Emil Radev

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv și ținând 
seama de principiul proporționalității.

(2) Statele membre impun o interdicție 
de intrare – care nu însoțește o decizie de 
returnare – unui resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul statelor membre a cărui ședere 
ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399. Atunci când 
acest lucru este justificat de circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv și ținând 
seama de principiul proporționalității, o 
interdicție de intrare poate fi impusă de 
autoritatea competentă fără a emite o 
decizie de returnare, pentru a evita 
amânarea plecării resortisantului în 
cauză al unei țări terțe.

Or. en

Amendamentul 500
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv și ținând 
seama de principiul proporționalității.

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare sau de ședere – care 
nu însoțește o decizie de returnare – unui 
resortisant al unei țări terțe aflat în situație 
de ședere ilegală pe teritoriul statelor 
membre a cărui ședere ilegală este 
detectată în contextul verificărilor la 
frontieră efectuate la ieșire, în conformitate 
cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/399, atunci când acest lucru este 
justificat de circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv și ținând seama de 
principiul proporționalității.

Or. en

Amendamentul 501
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv și ținând 
seama de principiul proporționalității.

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este identificată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv și ținând 
seama de principiul proporționalității.

Or. en

Justificare

În cazul în care un resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală este detectat 
pentru prima dată atunci când părăsește teritoriul Uniunii, poate fi oportun ca, în anumite 
circumstanțe, să i se impună acestuia o interdicție de intrare, pentru a preveni reintrarea pe 
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viitor și a reduce riscurile imigrației ilegale. În același timp, acest lucru nu ar trebui să 
întârzie plecarea, având în vedere faptul că persoana este deja pe cale să părăsească 
teritoriul statelor membre.

Amendamentul 502
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a 
cărui ședere ilegală este detectată în 
contextul verificărilor la frontieră 
efectuate la ieșire, în conformitate cu 
articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/399, atunci când acest lucru este 
justificat de circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv și ținând seama de 
principiul proporționalității.

Or. en

Justificare

În cazul în care un resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală este detectat 
pentru prima dată atunci când părăsește teritoriul Uniunii, poate fi oportun ca, în anumite 
circumstanțe, să i se impună acestuia o interdicție de intrare, pentru a preveni reintrarea pe 
viitor și a reduce riscurile imigrației ilegale. În același timp, acest lucru nu ar trebui să 
întârzie plecarea, având în vedere faptul că persoana este deja pe cale să părăsească 
teritoriul statelor membre.

Amendamentul 503
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Durata interdicției de intrare se (3) Durata interdicției de intrare se 
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stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
zece ani. Aceasta poate depăși totuși zece 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională sau a fost condamnat 
pentru o infracțiune care se pedepsește cu 
o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 
trei ani.

Or. en

Justificare

Adăugarea acestei propoziții clarifică faptul că și o infracțiune care se pedepsește cu o 
pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în sensul prezentei directive ar trebui să aibă 
consecințe pentru durata interdicției de intrare pentru persoana respectivă. Același lucru se 
aplică în cazul altor părți din prezenta directivă în care este utilizată această propoziție.

Amendamentul 504
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

(3) Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare reală și gravă 
pentru ordinea publică, siguranța publică 
sau securitatea națională.

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele la articolul 9 alineatul (1) primul 
paragraf și la articolul 9 alineatul (4) litera (c). Adăugarea acestei propoziții clarifică faptul 
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că și o infracțiune care se pedepsește cu o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în 
sensul prezentei directive ar trebui să aibă consecințe pentru durata interdicției de intrare 
pentru persoana respectivă. Același lucru se aplică în cazul altor părți din prezenta directivă 
în care este utilizată această propoziție.

Amendamentul 505
Nadine Morano

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
10 ani. Aceasta poate depăși totuși 10 ani 
dacă resortisantul unei țări terțe reprezintă 
o amenințare gravă pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

Or. fr

Justificare

Necesitatea de a consolida caracterul disuasiv al interdicției, într-un context fără precedent 
al imigrației ilegale către Europa.

Amendamentul 506
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Victimele traficului de ființe umane cărora 
li s-a acordat un permis de ședere în 
temeiul Directivei 2004/81/CE a 
Consiliului28 nu fac obiectul interdicției de 
intrare, fără a aduce atingere alineatului (1) 
primul paragraf litera (b) și cu condiția ca 
resortisantul în cauză al unei țări terțe să nu 
reprezinte o amenințare pentru ordinea 

Victimele traficului de ființe umane cărora 
li s-a acordat un permis de ședere în 
temeiul Directivei 2004/81/CE a 
Consiliului28 nu fac obiectul interdicției de 
intrare, fără a aduce atingere alineatului (1) 
primul paragraf litera (b) și cu condiția ca 
resortisantul în cauză al unei țări terțe să nu 
reprezinte o amenințare pentru ordinea 
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publică, siguranța publică sau siguranța 
națională.

publică, siguranța publică sau securitatea 
națională sau să nu fi fost condamnat 
pentru o infracțiune care se pedepsește cu 
o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 
trei ani.

__________________ __________________
28 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt 
victime ale traficului de persoane sau care 
au făcut obiectul unei facilitări a imigrației 
ilegale și care cooperează cu autoritățile 
competente (JO L 261, 6.8.2004, p. 19).

28 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt 
victime ale traficului de persoane sau care 
au făcut obiectul unei facilitări a imigrației 
ilegale și care cooperează cu autoritățile 
competente (JO L 261, 6.8.2004, p. 19).

Or. en

Justificare

Adăugarea acestei propoziții clarifică faptul că și o infracțiune care se pedepsește cu o 
pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în sensul prezentei directive ar trebui să aibă 
consecințe pentru durata interdicției de intrare pentru persoana respectivă. Același lucru se 
aplică în cazul altor părți din prezenta directivă în care este utilizată această propoziție.

Amendamentul 507
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea returnărilor Monitorizarea procedurilor de returnare 
și a reintegrării în țara de returnare

Or. en

Amendamentul 508
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 - alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează toate 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în special în 
ceea ce privește gestionarea cazurilor 
individuale, precum și informațiile privind 
orice procedură legată de returnări.

(1) Fiecare stat membru monitorizează 
procedurile de returnare și reintegrarea în 
țara de returnare.

Or. en

Amendamentul 509
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 14 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează toate 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în special în 
ceea ce privește gestionarea cazurilor 
individuale, precum și informațiile privind 
orice procedură legată de returnări.

(1) Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează toate 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în special în 
ceea ce privește gestionarea cazurilor 
individuale, informațiile privind orice 
procedură legată de returnări, precum și în 
ceea ce privește monitorizarea post-
returnare și sprijinul pentru asigurarea 
unor returnări durabile.

Or. en

Amendamentul 510
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 14 - alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează toate 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în special în 
ceea ce privește gestionarea cazurilor 
individuale, precum și informațiile privind 
orice procedură legată de returnări.

(1) Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează informațiile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, în special în ceea ce 
privește gestionarea cazurilor individuale, 
precum și informațiile privind orice 
procedură legată de returnări, inclusiv în 
ceea ce privește reintegrarea în țara de 
returnare.

Or. en

Amendamentul 511
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că sunt 
efectuate evaluări individuale pentru a 
oferi fiecărui migrant sprijin personalizat 
pe toată durata procesului de returnare, 
într-un mod care să țină seama de 
aspectele de gen și de vârstă și cu 
respectarea dreptului internațional.

Or. en

Amendamentul 512
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Consilierea juridică este furnizată 
într-o limbă care poate fi înțeleasă de 
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către resortisantul țării terțe. Aceasta se 
desfășoară în condiții care să le permită 
migranților să pună întrebări și să își 
exprime punctele de vedere în mod liber, 
inclusiv preocupările lor.

Or. en

Amendamentul 513
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În toate etapele procedurii, 
resortisantul în cauză al unei țări terțe 
poate să se folosească de procedurile 
existente pentru a stabili și a solicita 
statutul de rezident, inclusiv procedurile 
de protecție internațională, orice alte 
forme de proceduri de protecție prevăzute 
de legislația națională și alte proceduri 
care conferă un statut.

Or. en

Amendamentul 514
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemul național trebuie să fie 
instituit într-un mod care să asigure 
compatibilitatea tehnică necesară pentru 
comunicarea cu sistemul central instituit 
în conformitate cu articolul 50 din 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG].

eliminat

Or. en
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Amendamentul 515
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemul național trebuie să fie 
instituit într-un mod care să asigure 
compatibilitatea tehnică necesară pentru 
comunicarea cu sistemul central instituit 
în conformitate cu articolul 50 din 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG].

eliminat

Or. en

Justificare

EBCG are acces la SIS, în care statele membre trebuie să creeze alerte pentru orice decizie 
de returnare. Prin urmare, crearea unei noi baze de date este redundantă.

Amendamentul 516
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemul național trebuie să fie 
instituit într-un mod care să asigure 
compatibilitatea tehnică necesară pentru 
comunicarea cu sistemul central instituit în 
conformitate cu articolul 50 din 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG].

(2) Sistemul național trebuie să fie 
instituit într-un mod care să asigure 
compatibilitatea tehnică necesară pentru 
comunicarea cu sistemul central instituit în 
conformitate cu articolul 50 din 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG]. Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolul 23a 
pentru a stabili modalitățile specifice de 
funcționare a acestui sistem central și de 
comunicare între sistemele naționale și 
sistemul central, inclusiv prin 
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identificarea clară a obiectivelor 
prelucrării prin intermediul acestui sistem 
centralizat și a categoriilor de date cu 
caracter personal de prelucrat pentru 
fiecare dintre aceste obiective.

Or. en

Justificare

Propunerea actuală a Comisiei este destul de neclară; este necesară o mai mare claritate, în 
conformitate cu avizul AEPD. A se vedea, de asemenea, amendamentele tehnice privind 
utilizarea actelor delegate introduse la considerentul 40a și la articolul 23a.

Amendamentul 517
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie programe pentru a 
furniza asistență logistică, financiară și alte 
tipuri de asistență materială sau în natură, 
în conformitate cu legislația națională, cu 
scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care sunt resortisanți ai 
țărilor terțe enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului30.

Statele membre instituie programe pentru a 
furniza asistență logistică, financiară și alte 
tipuri de asistență materială sau în natură, 
în conformitate cu legislația națională, cu 
scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere neregulamentară care sunt 
resortisanți ai țărilor terțe enumerate în 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 
539/200130 al Consiliului.

__________________ __________________
30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

Or. en
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Justificare

Amendament orizontal. Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. 
Va fi înlocuit în întregul text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru 
Migrație, au recomandat să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 518
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această asistență poate include sprijin 
pentru reintegrare în țara terță de returnare.

În cazul în care această asistență include 
sprijin pentru reintegrare în țara terță de 
returnare, statul membru în cauză 
finanțează acest sprijin prin intermediul 
[Fondului pentru azil și migrație].

Or. en

Amendamentul 519
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această asistență poate include sprijin 
pentru reintegrare în țara terță de returnare.

Această asistență include sprijin pentru 
reintegrare în țara terță de returnare pentru 
asigurarea unor returnări durabile, 
ținând seama în special de circumstanțele 
specifice ale fiecărui resortisant al unei 
țări terțe și acordând atenție deplină 
cazurilor care vizează persoane 
vulnerabile.

Or. en
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Amendamentul 520
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această asistență poate include sprijin 
pentru reintegrare în țara terță de 
returnare.

Asistența furnizată este utilizată doar 
pentru a facilita procedurile de returnare 
până la repatrierea reușită a persoanei în 
cauză. Atunci când este posibil, 
resortisantului țării terțe i se va solicita să 
înapoieze asistența primită.

Or. en

Amendamentul 521
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această asistență poate include sprijin 
pentru reintegrare în țara terță de returnare.

Această asistență include sprijin pentru 
reintegrare în țara terță de returnare.

Or. en

Amendamentul 522
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această asistență poate include sprijin 
pentru reintegrare în țara terță de returnare.

Această asistență include sprijin pentru 
reintegrare în țara terță de returnare.

Or. en
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Amendamentul 523
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele naționale includ un proces 
continuu de îngrijire a resortisanților din 
țările terțe pe parcursul tuturor etapelor 
procesului de returnare și de reintegrare. 
Acesta include furnizarea de informații 
adecvate privind condițiile din țările de 
returnare înainte de plecare, furnizate de 
organisme independente sau ale ONU 
într-o limbă care poate fi înțeleasă, 
transferul adecvat al serviciilor de 
îngrijire pentru persoanele aflate în 
situații vulnerabile și măsuri de tutelă 
pentru copiii neînsoțiți și separați și 
pentru părinții lor. Programele naționale 
includ mecanisme pentru transferul 
adecvat de asistență juridică și accesul la 
justiție și la mecanisme reparatorii, 
accesul la procedurile administrative și 
penale naționale relevante, în special, în 
conformitate cu Directivele 2009/52/CE, 
2011/36/UE și 2012/29/UE, pe toată 
durata procedurii de returnare, inclusiv 
măsuri care să asigure că acordurile de 
readmisie includ accesul la justiție după 
întoarcerea în țara terță.

Or. en

Amendamentul 524
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul eliminat
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și amploarea acesteia, este condiționată 
de cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 525
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată 
de cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Această eliminare este consecventă cu amendamentul la articolul 7.

Amendamentul 526
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată 
de cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

eliminat



AM\1176638RO.docx 83/157 PE634.774v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 527
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată 
de cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

eliminat

Or. it

Amendamentul 528
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
respectarea obligației de returnare în 
termenul de plecare voluntară, în cazul în 
care se acordă un termen, de gravitatea 
motivelor pentru refuzul acordării unui 
termen de plecare voluntară și de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să acorde prioritate asistenței pentru returnare furnizate în 
conformitate cu perspectiva returnării resortisanților țărilor terțe, așa cum se manifestă prin 
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cooperarea și conformitatea lor cu regulile.

Amendamentul 529
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă. Asistența 
acordată în temeiul prezentului alineat se 
acordă o singură dată.

Or. en

Amendamentul 530
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată în 
toate cazurile de cooperarea resortisantului 
țării terțe în cauză cu autoritățile 
competente ale statelor membre, astfel cum 
se prevede la articolul 7 din prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 531
Heinz K. Becker, Kārlis Šadurskis, Monika Hohlmeier, Rachida Dati
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca regulă generală, asistența la care se 
face referire în prezentul alineat nu se 
acordă resortisanților țărilor terțe care au 
beneficiat deja de asistență pentru 
reintegrare furnizată la un moment dat de 
un stat membru.

Or. en

Amendamentul 532
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile de returnare și, în cazul în care 
sunt emise, deciziile privind interdicția de 
intrare și deciziile de îndepărtare se emit 
în formă scrisă și conțin motivele de fapt 
și de drept, precum și informații privind 
căile de atac posibile.

Statele membre asigură o traducere scrisă 
și orală a principalelor elemente ale 
deciziilor referitoare la returnare, astfel 
cum sunt menționate la alineatul (1), 
inclusiv informații despre căile de atac 
posibile într-o limbă pe care resortisantul 
țării terțe o înțelege.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (4). Accesul la informații oferite în timp util, obiective și fiabile le permite 
migranților să ia o decizie în cunoștință de cauză și încurajează pregătirea în vederea 
returnării și asumarea procesului de returnare, crescând astfel șansele unei reintegrări 
viabile. Aceste informații ar trebui furnizate resortisanților țărilor terțe într-o limbă pe care o 
înțeleg și în legătură cu diferitele etape ale procedurii de returnare.

Amendamentul 533
Barbara Spinelli
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile referitoare la motivele de fapt 
pot fi limitate în cazurile în care legislația 
națională permite limitarea dreptului la 
informare, în special pentru protejarea 
securității naționale, apărării, siguranței 
publice și pentru prevenirea, investigarea, 
detectarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (4). Accesul la informații oferite în timp util, obiective și fiabile le permite 
migranților să ia o decizie în cunoștință de cauză și încurajează pregătirea în vederea 
returnării și asumarea procesului de returnare, crescând astfel șansele unei reintegrări 
viabile. Aceste informații ar trebui furnizate resortisanților țărilor terțe într-o limbă pe care o 
înțeleg și în legătură cu diferitele etape ale procedurii de returnare.

Amendamentul 534
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură, la cerere, 
traducerea în scris sau oral a principalelor 
elemente ale deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum sunt menționate la 
alineatul (1), inclusiv informații despre 
căile de atac posibile într-o limbă pe care 
resortisantul unei țări terțe o înțelege sau 
despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că o înțelege.

(2) Statele membre asigură traducerea 
în scris sau oral a principalelor elemente 
ale deciziilor referitoare la returnare, astfel 
cum sunt menționate la alineatul (1), 
inclusiv informații despre căile de atac 
posibile într-o limbă pe care resortisantul 
unei țări terțe o înțelege.

Or. en
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Justificare

Accesul la informații care pot fi înțelese este esențial pentru resortisanții țărilor terțe, în 
special pentru a-și pregăti returnarea. Acest amendament este necesar întrucât este 
indisolubil legat de amendamentele la articolul 7 alineatul (1) partea introductivă și la 
articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 535
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură, la cerere, 
traducerea în scris sau oral a principalelor 
elemente ale deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum sunt menționate la 
alineatul (1), inclusiv informații despre 
căile de atac posibile într-o limbă pe care 
resortisantul unei țări terțe o înțelege sau 
despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că o înțelege.

(2) Statele membre asigură traducerea 
în scris și oral a principalelor elemente ale 
deciziilor referitoare la returnare, astfel 
cum sunt menționate la alineatul (1), 
inclusiv informații despre căile de atac 
posibile într-o limbă pe care resortisantul 
unei țări terțe o înțelege.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența propunerii, elementele privind furnizarea de informații au fost 
mutate de la articolul 15 la articolul 7. Accesul la informații oferite în timp util, obiective și 
fiabile le permite migranților să ia o decizie în cunoștință de cauză și încurajează pregătirea 
în vederea returnării și asumarea procesului de returnare, crescând astfel șansele unei 
reintegrări viabile. Aceste informații ar trebui furnizate resortisanților țărilor terțe într-o 
limbă pe care o înțeleg și în legătură cu diferitele etape ale procedurii de returnare.

Amendamentul 536
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide să nu 
aplice alineatul (2) resortisanților țărilor 
terțe care au intrat ilegal pe teritoriul 
unui stat membru și nu au obținut ulterior 
un permis sau un drept de ședere în statul 
membru respectiv.

eliminat

În acest caz, deciziile referitoare la 
returnare, astfel cum sunt prevăzute la 
alineatul (1), sunt emise prin intermediul 
unui formular standard, astfel cum este 
definit în legislația națională.
Statele membre furnizează fișe conținând 
informații generalizate care să explice 
principalele elemente ale formularului 
standard în cel puțin cinci dintre limbile 
cel mai des utilizate sau înțelese de către 
migranții ilegali care intră pe teritoriul 
statului membru în cauză.

Or. en

Justificare

Toți migranții ar trebui să aibă acces la informațiile referitoare la returnarea lor și la 
procedurile aferente. Accesul la informații care pot fi înțelese este esențial pentru 
resortisanții țărilor terțe, în special pentru a-și pregăti returnarea. Acest amendament este 
necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la articolul 7 alineatul (1) partea 
introductivă și la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 537
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să nu aplice 
alineatul (2) resortisanților țărilor terțe 
care au intrat ilegal pe teritoriul unui stat 
membru și nu au obținut ulterior un 

eliminat
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permis sau un drept de ședere în statul 
membru respectiv.

Or. en

Justificare

Toți migranții ar trebui să aibă acces la informațiile referitoare la returnarea lor și la 
procedurile aferente. Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de 
amendamentele la articolul 7 alineatul (1) partea introductivă și la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 538
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să nu aplice 
alineatul (2) resortisanților țărilor terțe 
care au intrat ilegal pe teritoriul unui stat 
membru și nu au obținut ulterior un 
permis sau un drept de ședere în statul 
membru respectiv.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (4). Pentru a asigura coerența propunerii, elementele privind furnizarea de 
informații au fost mutate de la articolul 15 la articolul 7. Accesul la informații oferite în timp 
util, obiective și fiabile le permite migranților să ia o decizie în cunoștință de cauză și 
încurajează pregătirea în vederea returnării și asumarea procesului de returnare, crescând 
astfel șansele unei reintegrări viabile. Aceste informații ar trebui furnizate resortisanților 
țărilor terțe într-o limbă pe care o înțeleg și în legătură cu diferitele etape ale procedurii de 
returnare.

Amendamentul 539
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, deciziile referitoare la 
returnare, astfel cum sunt prevăzute la 
alineatul (1), sunt emise prin intermediul 
unui formular standard, astfel cum este 
definit în legislația națională.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (4). Accesul la informații oferite în timp util, obiective și fiabile le permite 
migranților să ia o decizie în cunoștință de cauză și încurajează pregătirea în vederea 
returnării și asumarea procesului de returnare, crescând astfel șansele unei reintegrări 
viabile. Aceste informații ar trebui furnizate resortisanților țărilor terțe într-o limbă pe care o 
înțeleg și în legătură cu diferitele etape ale procedurii de returnare.

Amendamentul 540
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, deciziile referitoare la 
returnare, astfel cum sunt prevăzute la 
alineatul (1), sunt emise prin intermediul 
unui formular standard, astfel cum este 
definit în legislația națională.

eliminat

Or. en

Justificare

Toți migranții ar trebui să aibă acces la informațiile referitoare la returnarea lor și la 
procedurile aferente. Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de 
amendamentele la articolul 7 alineatul (1) partea introductivă și la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 541
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
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Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează fișe conținând 
informații generalizate care să explice 
principalele elemente ale formularului 
standard în cel puțin cinci dintre limbile 
cel mai des utilizate sau înțelese de către 
migranții ilegali care intră pe teritoriul 
statului membru în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Toți migranții ar trebui să aibă acces la informațiile referitoare la returnarea lor și la 
procedurile aferente. Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de 
amendamentele la articolul 7 alineatul (1) partea introductivă și la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 542
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează fișe conținând 
informații generalizate care să explice 
principalele elemente ale formularului 
standard în cel puțin cinci dintre limbile 
cel mai des utilizate sau înțelese de către 
migranții ilegali care intră pe teritoriul 
statului membru în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Accesul la informații oferite în timp util, obiective și fiabile le permite migranților să ia o 
decizie în cunoștință de cauză și încurajează pregătirea în vederea returnării și asumarea 
procesului de returnare, crescând astfel șansele unei reintegrări viabile. Aceste informații ar 
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trebui furnizate resortisanților țărilor terțe într-o limbă pe care o înțeleg și în legătură cu 
diferitele etape ale procedurii de returnare.

Amendamentul 543
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului în cauză al unei țări terțe i 
se acordă posibilitatea unei căi de atac 
efective împotriva deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum se menționează la 
articolul 15 alineatul (1), în fața unei 
autorități judiciare competente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 544
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului în cauză al unei țări terțe i 
se acordă posibilitatea unei căi de atac 
efective împotriva deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum se menționează la 
articolul 15 alineatul (1), în fața unei 
autorități judiciare competente.

Resortisantului în cauză al unei țări terțe i 
se acordă posibilitatea unei căi de atac 
efective împotriva deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum se menționează la 
articolul 15 alineatul (1), în fața unei 
autorități judiciare sau administrative 
competente sau a unui organism imparțial 
competent.

Or. en

Justificare

Pentru a evita aglomerarea instanțelor cu recursuri, autoritățile/organismele administrative 
ar trebui să poată examina căile de atac.
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Amendamentul 545
Emil Radev

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului în cauză al unei țări terțe i 
se acordă posibilitatea unei căi de atac 
efective împotriva deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum se menționează la 
articolul 15 alineatul (1), în fața unei 
autorități judiciare competente.

Resortisantului în cauză al unei țări terțe i 
se acordă posibilitatea unei căi de atac 
efective împotriva deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum se menționează la 
articolul 15 alineatul (1), în fața unei 
autorități judiciare sau administrative 
competente.

Or. en

Amendamentul 546
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate 
cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil] care a făcut obiectul unui control 
judiciar efectiv în conformitate cu 
articolul 53 din regulamentul menționat.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportorul alternativ consideră că obiectivul reformării nu este acela de a modifica 
organizarea jurisdicțiilor în statele membre și de a avea norme diferite pentru solicitanții de 
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azil a căror cerere a fost respinsă și pentru migranții în situație neregulamentară.

Amendamentul 547
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate 
cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil] care a făcut obiectul unui control 
judiciar efectiv în conformitate cu 
articolul 53 din regulamentul menționat.

eliminat

Or. en

Justificare

Permiterea existenței unui singur grad de jurisdicție împiedică statele membre să furnizeze 
mai multe căi judiciare.

Amendamentul 548
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate 
cu Regulamentul (UE).../... 

eliminat
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[Regulamentul privind procedurile de 
azil] care a făcut obiectul unui control 
judiciar efectiv în conformitate cu 
articolul 53 din regulamentul menționat.

Or. en

Amendamentul 549
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate 
cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil] care a făcut obiectul unui control 
judiciar efectiv în conformitate cu 
articolul 53 din regulamentul menționat.

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă numai dreptul la o cale de atac 
înaintea unui singur grad de jurisdicție 
împotriva deciziei de returnare.

Or. en

Justificare

Căile de atac pentru toate deciziile de respingere sau de încheiere a unei șederi legale ar 
trebui să fie limitate în mod explicit la o decizie în primă instanță pentru a evita recursurile 
repetate doar pentru a amâna îndepărtarea.

Amendamentul 550
Emil Radev

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se Resortisantului țării terțe în cauză i se 
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acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] care a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

acordă dreptul la o cale de atac înaintea cel 
puțin a unui grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] care a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

Or. en

Amendamentul 551
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea judiciară menționată la 
alineatul (1) deține competența de a revizui 
deciziile referitoare la returnare, astfel cum 
se menționează la articolul 15 alineatul (1), 
inclusiv competența de a suspenda 
temporar executarea acestora.

(2) Autoritatea sau organismul 
menționat la alineatul (1) deține 
competența de a revizui deciziile 
referitoare la returnare, astfel cum se 
menționează la articolul 15 alineatul (1), 
inclusiv competența de a suspenda 
executarea acestora din cauza riscului de 
încălcare a principiului nereturnării.

Or. en

Justificare

Autoritățile/organismele administrative ar trebui să poată examina căile de atac. Efectul 
suspensiv al unei căi de atac ar trebui să fie limitat la cazurile în care există un risc de 
returnare.

Amendamentul 552
Nadine Morano

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac 
în primă instanță și, în cazul în care calea 
de atac a fost introdusă în termenul 
stabilit, în timpul examinării căii de atac, 
dacă există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării. În cazul în care 
se introduce o nouă cale de atac împotriva 
unei decizii inițiale sau ulterioare privind 
calea de atac, precum și în toate celelalte 
cazuri, executarea deciziei de returnare 
nu se suspendă, cu excepția cazului în 
care o instanță judecătorească decide 
altfel, luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

eliminat

Or. fr

Justificare

Caracterul suspensiv trebuie să fie lăsat la aprecierea statelor membre.

Amendamentul 553
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, 
în timpul examinării căii de atac, dacă 
există un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac, în 
timpul examinării căii de atac și până la 
notificarea deciziei privind calea de atac 
solicitantului.
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inițiale sau ulterioare privind calea de 
atac, precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 
luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

Or. en

Amendamentul 554
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, 
în timpul examinării căii de atac, dacă 
există un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de 
atac, precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 
luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea unei căi de 
atac împotriva deciziei respective, în 
timpul examinării căii de atac și până la 
notificarea deciziei privind calea de atac 
resortisantului țării terțe. O cale de atac 
împotriva unei decizii de returnare are un 
efect suspensiv automat.

Or. en

Justificare

Efectul suspensiv al unei căi de atac împotriva unei decizii de returnare este esențial, 
deoarece în caz contrar, s-ar putea crea o situație ireversibilă cu consecințe grave asupra 
drepturilor fundamentale.
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Amendamentul 555
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, în 
timpul examinării căii de atac, dacă există 
un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce o 
nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de atac, 
precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 
luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, în 
timpul examinării căii de atac, dacă există 
un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce o 
nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de atac, 
precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă.

Or. en

Amendamentul 556
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, în 
timpul examinării căii de atac, dacă există 
un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce o 

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, în 
timpul examinării cu privire la 
posibilitatea existenței unui risc de 
încălcare a principiului nereturnării, iar în 
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nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de 
atac, precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 
luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

cazul în care există un astfel de risc, se 
așteaptă pronunțarea rezultatului căii de 
atac. În cazul în care se introduce o nouă 
cale de atac împotriva unei decizii inițiale 
privind calea de atac, precum și în toate 
celelalte cazuri, executarea deciziei de 
returnare nu se suspendă

Or. en

Justificare

Amendamentul limitează efectul suspensiv al unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare la cazurile în care există un risc de returnare, întrucât acesta este singurul motiv 
întemeiat pentru ca solicitantul să rămână pe întreaga durată a procedurii căii de atac.

Amendamentul 557
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, 
în timpul examinării căii de atac, dacă 
există un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de 
atac, precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 
luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea unei căi de 
atac împotriva acestei decizii, în timpul 
examinării căii de atac și până la 
notificarea solicitantului cu privire la 
decizia privind calea de atac, inclusiv dacă 
există un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare are un efect suspensiv 
automat, care include cazurile în care 
există cauze pendinte în fața unei instanțe 
penale, pentru a se asigura accesul la 
justiție, atât pentru victime, cât și pentru 
persoanele suspectate.

Or. en
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Amendamentul 558
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie 
privind cererea de suspendare temporară 
a executării unei decizii de returnare se ia 
în termen de 48 de ore de la depunerea 
unei astfel de cereri de către resortisantul 
țării terțe în cauză. În cazuri individuale 
care implică chestiuni complexe de fapt 
sau de drept, termenele stabilite la 
prezentul alineat pot fi prelungite, după 
caz, de către autoritatea judiciară 
competentă.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentele precedente referitoare la efectul suspensiv, 
care ar trebui acordat întotdeauna.

Amendamentul 559
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie 
privind cererea de suspendare temporară 
a executării unei decizii de returnare se ia 
în termen de 48 de ore de la depunerea 
unei astfel de cereri de către resortisantul 
țării terțe în cauză. În cazuri individuale 
care implică chestiuni complexe de fapt 
sau de drept, termenele stabilite la 
prezentul alineat pot fi prelungite, după 
caz, de către autoritatea judiciară 

eliminat
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competentă.

Or. en

Amendamentul 560
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie 
privind cererea de suspendare temporară 
a executării unei decizii de returnare se ia 
în termen de 48 de ore de la depunerea 
unei astfel de cereri de către resortisantul 
țării terțe în cauză. În cazuri individuale 
care implică chestiuni complexe de fapt 
sau de drept, termenele stabilite la 
prezentul alineat pot fi prelungite, după 
caz, de către autoritatea judiciară 
competentă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 561
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie 
privind cererea de suspendare temporară 
a executării unei decizii de returnare se ia 
în termen de 48 de ore de la depunerea 
unei astfel de cereri de către resortisantul 
țării terțe în cauză. În cazuri individuale 
care implică chestiuni complexe de fapt 
sau de drept, termenele stabilite la 
prezentul alineat pot fi prelungite, după 

eliminat
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caz, de către autoritatea judiciară 
competentă.

Or. en

Justificare

Calea de atac are întotdeauna un efect suspensiv. Prin urmare, nu trebuie să existe o decizie 
privind suspendarea.

Amendamentul 562
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu au apărut sau nu au 
fost prezentate noi elemente sau 
constatări relevante de către resortisantul 
țării terțe în cauză care să modifice în 
mod semnificativ circumstanțele specifice 
ale cazului respectiv, primul și al doilea 
paragraf de la prezentul alineat nu se 
aplică în cazul în care:

eliminat

(a) motivul suspendării temporare 
invocat a fost evaluat în contextul unei 
proceduri efectuate în aplicarea 
Regulamentului (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] și a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat;
(b) decizia de returnare este 
consecința deciziei de încetare a șederii 
legale care a fost adoptată în urma unor 
astfel de proceduri.

Or. en

Amendamentul 563
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
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Köster

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu au apărut sau nu au 
fost prezentate noi elemente sau 
constatări relevante de către resortisantul 
țării terțe în cauză care să modifice în 
mod semnificativ circumstanțele specifice 
ale cazului respectiv, primul și al doilea 
paragraf de la prezentul alineat nu se 
aplică în cazul în care:

eliminat

(a) motivul suspendării temporare 
invocat a fost evaluat în contextul unei 
proceduri efectuate în aplicarea 
Regulamentului (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] și a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat;
(b) decizia de returnare este 
consecința deciziei de încetare a șederii 
legale care a fost adoptată în urma unor 
astfel de proceduri.

Or. en

Justificare

Această eliminare este consecința amendamentului la articolul 16 alineatul (3) primul 
paragraf. Calea de atac are un efect suspensiv automat.

Amendamentul 564
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu au apărut sau nu au 
fost prezentate noi elemente sau 
constatări relevante de către resortisantul 

eliminat
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țării terțe în cauză care să modifice în 
mod semnificativ circumstanțele specifice 
ale cazului respectiv, primul și al doilea 
paragraf de la prezentul alineat nu se 
aplică în cazul în care:
(a) motivul suspendării temporare 
invocat a fost evaluat în contextul unei 
proceduri efectuate în aplicarea 
Regulamentului (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] și a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat;
(b) decizia de returnare este 
consecința deciziei de încetare a șederii 
legale care a fost adoptată în urma unor 
astfel de proceduri.

Or. en

Amendamentul 565
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu au apărut sau nu au 
fost prezentate noi elemente sau 
constatări relevante de către resortisantul 
țării terțe în cauză care să modifice în 
mod semnificativ circumstanțele specifice 
ale cazului respectiv, primul și al doilea 
paragraf de la prezentul alineat nu se 
aplică în cazul în care:

eliminat

(a) motivul suspendării temporare 
invocat a fost evaluat în contextul unei 
proceduri efectuate în aplicarea 
Regulamentului (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] și a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat;
(b) decizia de returnare este 
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consecința deciziei de încetare a șederii 
legale care a fost adoptată în urma unor 
astfel de proceduri.

Or. en

Amendamentul 566
Nadine Morano

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu au apărut sau nu au fost 
prezentate noi elemente sau constatări 
relevante de către resortisantul țării terțe în 
cauză care să modifice în mod semnificativ 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv, primul și al doilea paragraf de 
la prezentul alineat nu se aplică în cazul în 
care:

În cazul în care nu au apărut sau nu au fost 
prezentate noi elemente sau constatări 
relevante de către resortisantul țării terțe în 
cauză care să modifice în mod semnificativ 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv, dispozițiile prezentului alineat 
nu se aplică în cazul în care:

Or. fr

Amendamentul 567
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) decizia de returnare este 
consecința deciziei de încetare a șederii 
legale, care este agravată de cel puțin una 
dintre circumstanțele următoare:
- riscul de sustragere;
- solicitarea privind șederea legală a fost 
respinsă ca fiind frauduloasă sau vădit 
neîntemeiată;
- resortisantul țării terțe prezintă un risc 
pentru ordinea publică, siguranța publică 
sau securitatea națională.
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Or. en

Amendamentul 568
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol.

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol. 
Statele membre permit o singură dată 
resortisanților țărilor terțe să invoce 
schimbări ale circumstanțelor intervenite 
după adoptarea deciziei de returnare care 
ar putea avea un impact considerabil 
asupra evaluării situației lor.

Or. en

Justificare

În contextul deciziilor de respingere a solicitărilor de protecție internațională, o decizie a 
unei instanțe judecătorești nu este niciodată cu adevărat definitivă, întrucât circumstanțele se 
pot modifica oricând. Prin urmare, este necesar să se stabilească momentul în care o decizie 
este aplicabilă mai degrabă decât când este definitivă. Numărul de căi de atac împotriva 
deciziilor de returnare datorate modificării circumstanțelor este, prin urmare, limitat în mod 
explicit la una.

Amendamentul 569
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol.

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și suficiente și alte norme 
necesare pentru a asigura exercitarea 
dreptului la o cale de atac efectivă în 
temeiul prezentului articol.
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Or. en

Amendamentul 570
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol.

Statele membre stabilesc termene 
realizabile și alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol.

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Or. en

Justificare

Eficacitatea și celeritatea procedurilor de returnare trebuie completate cu garanții adecvate. 
Un termen limită de cinci zile este considerat a fi o garanție puternică.

Amendamentul 571
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 

eliminat
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internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Or. en

Justificare

Perioada propusă de Comisie este prea scurtă pentru a garanta exercitarea deplină a 
dreptului de a introduce o cale de atac.

Amendamentul 572
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

eliminat

Or. en

Amendamentul 573
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii de respingere a 
unei cereri de protecție internațională luată 
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internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

în conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil]. 
Autoritatea sau organismul menționat la 
alineatul (1) examinează calea de atac în 
două săptămâni de la introducerea căii de 
atac.

Or. en

Justificare

Procesul privind calea de atac ar trebui să fie accelerat prin stabilirea unui termen-limită 
(două săptămâni) pentru emiterea deciziei privind calea de atac.

Amendamentul 574
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Statele membre acordă o perioadă de cel 
puțin cincisprezece zile pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare atunci când o 
astfel de decizie este consecința unei 
decizii definitive de respingere a unei 
cereri de protecție internațională luată în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil].

Or. en

Justificare

În cauza Diouf, CJUE a considerat că cincisprezece zile sunt suficiente pentru a pregăti și 
introduce o cale de atac. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea 
dispoziții mai favorabile.

Amendamentul 575
Barbara Spinelli
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Propunere de directivă
Articolul 16 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Resortisantul în cauză al unei țări 
terțe are posibilitatea de a obține consiliere 
juridică, reprezentare și, dacă este necesar, 
asistență lingvistică.

(5) Resortisantul în cauză al unei țări 
terțe are posibilitatea de a obține consiliere 
juridică, reprezentare și asistență 
lingvistică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat în mod indisolubil de amendamentele noastre la considerentul 
(40).

Amendamentul 576
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 16 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere, de asistență 
juridică și/sau reprezentare în conformitate 
cu legislația națională aplicabilă sau cu 
normele în materie de asistență judiciară și 
pot dispune ca o astfel de asistență 
juridică și/sau reprezentare gratuită să se 
supună condițiilor prevăzute la articolul 
15 alineatele (3)-(6) din Directiva 
2005/85/CE.

(6) Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere, de asistență 
și/sau reprezentare juridică în conformitate 
cu legislația națională aplicabilă sau cu 
normele în materie de asistență judiciară. 
Statele membre informează resortisanții 
țărilor terțe asupra posibilității prezentării 
unei astfel de solicitări.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (40) privind măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare eficace a 
prezentei directive și la articolul 7, care prevede dreptul resortisanților țărilor terțe de a fi 
informați în timpul procedurilor de returnare.
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Amendamentul 577
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul alineat se aplică și 
resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere neregulamentară și 
pentru care nu se poate sau nu s-a putut 
pune în aplicare o procedură de 
returnare.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (4). Garanțiile menționate la articolul 17 se aplică și resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere neregulamentară și pentru care nu se poate sau nu s-a putut 
pune în aplicare o procedură de returnare. Acest amendament vizează să codifice obligația 
statelor membre de a furniza resortisantului țării terțe o confirmare scrisă privind situația sa, 
astfel cum s-a menționat în cauza C-146/14 PPU, Mahdi a CJUE.

Amendamentul 578
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre furnizează 
persoanelor menționate la alineatul (1) o 
confirmare în scris în conformitate cu 
legislația națională a faptului că termenul 
pentru plecarea voluntară se prelungește în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) sau 
că decizia de returnare nu va fi, temporar, 
executată.

(2) Statele membre furnizează 
persoanelor menționate la alineatele (1) și 
(1a) o confirmare în scris în conformitate 
cu legislația națională a faptului că 
termenul pentru plecarea voluntară se 
prelungește în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) sau că decizia de returnare nu 
va fi, temporar, executată sau că nu a fost 
posibil să se pună în aplicare o decizie de 
returnare.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este legat în mod indisolubil de amendamentul nostru la articolul 17 
alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 579
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18 [...] eliminat

Or. en

Amendamentul 580
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se pot aplica 
în mod eficient alte măsuri suficiente dar 
mai puțin coercitive într-un caz concret, 
statele membre pot ține în custodie 
publică un resortisant al unei țări terțe 
care face obiectul unor proceduri de 
returnare în vederea pregătirii procesului 
de returnare și/sau în vederea desfășurării 
procesului de îndepărtare, în special în 
cazul în care:

Statele membre nu aplică niciodată 
măsuri coercitive.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de alte amendamente la 
prezentul articol 18 privind custodia publică, precum și la considerentele (27) și (28).
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Amendamentul 581
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în special în cazul în care:

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficace alte măsuri suficiente, dar mai 
puțin coercitive, într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică numai 
un resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în special în cazul în care:

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la alineatul 
(1) litera (c).

Amendamentul 582
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în special în cazul în care:

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică numai 
un resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în cazul în care:

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la prezentul 
articol. Propunerea Comisiei a eliminat cuvântul „numai”. În schimb, ar fi important să existe 
o listă exhaustivă a motivelor pentru luarea în custodie publică pentru a asigura că aceasta 
este utilizată numai în ultimă instanță și în cazuri specificate clar.

Amendamentul 583
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în special în cazul în care:

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre țin în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în cazul în care:

Or. en

Justificare

Articolul nu este corect aliniat cu considerentul 28 în ceea ce privește acest aspect, în care se 
menționează în mod explicit că persoanele care se încadrează în aceste condiții ar trebui să 
fie ținute în custodie publică.

Amendamentul 584
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există un risc de 
sustragere determinat în conformitate cu 
articolul 6;

eliminat
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Or. en

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu eliminarea articolului 6.

Amendamentul 585
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) resortisantul în cauză al unei țări 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare; 
sau

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul propus la articolul 18 alineatul (1).

Amendamentul 586
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea 
națională.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest motiv nou propus de Comisie nu este suficient de specific, iar aceste cazuri ar trebui 
tratate în temeiul dreptului penal sau administrativ în vigoare.
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Amendamentul 587
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea 
națională.

eliminat

Or. en

Amendamentul 588
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională 
sau a fost condamnat pentru o infracțiune 
care se pedepsește cu o pedeapsă cu 
închisoarea de cel puțin trei ani.

Or. en

Justificare

Adăugarea acestei propoziții clarifică faptul că și o infracțiune care se pedepsește cu o 
pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în sensul prezentei directive ar trebui să 
constituie un motiv pentru a ține în custodie publică persoana în cauză. Același lucru se 
aplică în cazul altor părți din prezenta directivă în care este utilizată această propoziție.

Amendamentul 589
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională, 
caz în care persoana în cauză este ținută 
în custodie publică, fără excepție, până la 
îndepărtarea sa.

Or. en

Amendamentul 590
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc real și actual pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

Or. en

Amendamentul 591
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate motivele luării în custodie publică 
trebuie prevăzute în dreptul intern.

Toate motivele luării în custodie publică 
trebuie prevăzute în dreptul intern. 
Custodia publică este obligatorie atunci 
când se aplică cel puțin una dintre 
condițiile de la literele (a), (b) sau (c) de 
la prezentul alineat. Resortisantul în 
cauză al țării terțe este luat în custodie 
imediat după emiterea deciziei de 
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returnare, ca măsură de precauție în 
vederea pregătirii procesului de returnare. 

Or. en

Amendamentul 592
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate motivele luării în custodie publică 
trebuie prevăzute în dreptul intern.

În alte cazuri, statele membre pot ține în 
custodie publică un resortisant al unei 
țări terțe care face obiectul unor 
proceduri de returnare în vederea 
pregătirii procesului de returnare și/sau 
în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare.
Toate motivele luării în custodie publică 
trebuie prevăzute în dreptul intern.

Or. en

Justificare

Consecința logică a amendamentului meu la primul alineat de la acest articol, pentru a 
clarifica situațiile în care ar trebui să aibă loc luarea în custodie publică și când se poate 
face acest lucru.

Amendamentul 593
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fie acordă resortisantului în cauză al 
unei țări terțe dreptul de a intenta o acțiune 
în justiție în virtutea căreia legalitatea 
măsurii de luare în custodie publică face 
obiectul unui control judiciar rapid inițiat 
cât mai rapid posibil de la inițierea 

(b) fie acordă resortisantului în cauză al 
unei țări terțe dreptul de a intenta o acțiune 
în justiție în virtutea căreia legalitatea 
măsurii de luare în custodie publică face 
obiectul unui control judiciar rapid inițiat 
cât mai rapid posibil de la inițierea 
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procedurilor pertinente. În acest caz, statele 
membre informează imediat resortisanții în 
cauză ai țărilor terțe asupra posibilității 
intentării unei astfel de acțiuni.

procedurilor pertinente. În acest caz, statele 
membre informează imediat resortisanții în 
cauză ai țărilor terțe asupra posibilității 
intentării unei astfel de acțiuni și 
furnizează gratuit în acest scop asistența 
juridică și lingvistică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul (40).

Amendamentul 594
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile, luarea în custodie 
publică face obiectul unor revizuiri la 
intervale rezonabile de timp, fie la cererea 
resortisantului în cauză al unei țări terțe, fie 
din oficiu. În cazul unor perioade 
prelungite de luare în custodie publică, 
revizuirile fac obiectul controlului judiciar.

(3) Dacă un stat membru decide să 
aplice custodia publică, în toate cazurile, 
luarea în custodie publică face obiectul 
unor revizuiri la intervale rezonabile și 
periodice de timp, fie la cererea 
resortisantului în cauză al unei țări terțe, fie 
din oficiu. Revizuirile fac obiectul 
controlului judiciar.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de alte amendamente la 
prezentul articol, precum și la considerentele (27) și (28).

Amendamentul 595
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 18 - alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă de 
custodie publică de cel puțin trei luni și de 
cel mult șase luni.

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă 
inițială de custodie publică de cel puțin 12 
luni și de cel mult 24 de luni, fără a aduce 
atingere alineatului (1) litera (c) de la 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 596
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar 
pentru a asigura punerea în aplicare cu 
succes a măsurii de îndepărtare. Fiecare 
stat membru stabilește o perioadă maximă 
de custodie publică de cel puțin trei luni și 
de cel mult șase luni.

(5) Dacă statul membru alege să 
aplice custodia publică, acesta stabilește o 
perioadă limitată de custodie publică, care 
nu depășește două săptămâni.

Or. en

Amendamentul 597
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 18 - alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă de 
custodie publică de cel puțin trei luni și de 
cel mult șase luni.

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă limitată de 
custodie publică de cel mult două luni.

Or. en

Justificare

Potrivit ONG-urilor și organizațiilor internaționale, nu există dovezi care să arate că cu cât 
este mai lungă perioada de custodie publică, cu atât sunt mai ridicate nivelurile.

Amendamentul 598
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propunere de directivă
Articolul 18 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă de 
custodie publică de cel puțin trei luni și de 
cel mult șase luni.

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă limitată de 
custodie publică de cel mult trei luni.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus de Comisie ar stabili o perioadă maximă obligatorie lungă de 
custodie. Astfel cum au arătat diferite surse, inclusiv evaluarea impactului a PE, o perioadă 
mai lungă de custodie publică nu este răspunsul la provocarea actuală privind returnarea și 
readmisia cu care se confruntă Uniunea.
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Amendamentul 599
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 18 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
cu o perioadă limitată de timp, care să nu 
depășească o perioadă suplimentară de 12 
luni, în conformitate cu legislația sa 
națională, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:

eliminat

(a) lipsei de cooperare a 
resortisantului în cauză al unei țări terțe 
sau
(b) întârzierilor în obținerea 
documentației necesare din partea țărilor 
terțe.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de alte amendamente la 
prezentul articol, precum și la considerentele (27) și (28).

Amendamentul 600
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
cu o perioadă limitată de timp, care să nu 

(6) Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
cu o perioadă limitată de timp, care să nu 
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depășească o perioadă suplimentară de 12 
luni, în conformitate cu legislația sa 
națională, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:

depășească o perioadă suplimentară de 
patru luni, în conformitate cu legislația sa 
națională, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la alineatul 
(5).

Amendamentul 601
Emil Radev

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre pot relua în 
custodie publică un resortisant al unei 
țări terțe în pofida depășirii limitei 
perioadei menționate la alineatele (5) și 
(6) dacă, după eliberarea din centrele de 
cazare, există circumstanțe care permit 
executarea deciziei de returnare emise 
pentru același resortisant al unei țări 
terțe.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legate de alte amendamente 
admisibile, în special de modificările Comisiei la articolul 18 alineatul (5).

Amendamentul 602
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 19 - alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Luarea în custodie publică se 
efectuează, în general, în centre 
specializate de cazare. Dacă un stat 
membru nu poate oferi cazare într-un 
centru specializat de cazare și trebuie să 
recurgă la cazarea în cadrul unui 
penitenciar, resortisanții țărilor terțe luați 
în custodie publică sunt separați de 
deținuții obișnuiți.

(1) Dacă un stat membru alege să 
aplice custodia publică în ultimă instanță, 
luarea în custodie publică se efectuează, în 
general, în centre specializate, deschise, de 
cazare. Centrele specializate de cazare 
oferă condiții demne de cazare, care 
respectă drepturile fundamentale ale 
resortisanților țărilor terțe ținuți în 
custodie publică. Personalul angajat în 
centrele specializate de cazare este instruit 
și calificat în mod corespunzător. 
Resortisanții țărilor terțe nu sunt 
niciodată plasați în detenție în 
penitenciar.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus este indisolubil legat de considerentul 27 și vizează să asigure că 
resortisanții țărilor terțe sunt luați în custodie publică doar în centre specializate de cazare și 
în condiții demne, gestionați de un personal angajat instruit și calificat în mod corespunzător. 
De aceea, raportorul alternativ subliniază că primul paragraf de la articolul 19 alineatul (1), 
care prevede cazarea resortisantului țării terțe în cadrul unui penitenciar, ar trebui eliminat.

Amendamentul 603
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Resortisanților țărilor terțe luați în 
custodie publică li se va permite, la cerere, 
să ia în timp util legătura cu reprezentanții 
lor legali, membrii de familie și autoritățile 
consulare competente.

(2) Resortisanților țărilor terțe luați în 
custodie publică li se va permite, la cerere, 
să ia legătura cu reprezentanții lor legali, 
membrii de familie și autoritățile consulare 
competente din prima zi de custodie 
publică.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este legat în mod indisolubil de amendamentele noastre la considerentul 
(4).

Amendamentul 604
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 19 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O atenție deosebită se acordă 
situației persoanelor vulnerabile. Se 
asigură îngrijirea medicală de urgență și 
tratamentul de bază al bolii.

(3) O atenție deosebită se acordă 
situației persoanelor care se află într-o 
situație vulnerabilă. Îngrijirea medicală și 
tratamentul bolii se furnizează cu 
promptitudine.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (38) și la articolul 14.

Amendamentul 605
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organizațiilor și organismelor 
naționale, internaționale și 
neguvernamentale relevante și competente 
li se asigură posibilitatea de a vizita 
centrele de cazare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt folosite pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe în conformitate cu prezentul capitol. 
Aceste vizite pot fi supuse unei autorizări.

(4) Organizațiilor și organismelor 
naționale, internaționale și 
neguvernamentale relevante și competente, 
precum și jurnaliștilor și deputaților în 
parlamentele naționale și în Parlamentul 
European, li se asigură posibilitatea de a 
vizita centrele de cazare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt folosite pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe în conformitate cu prezentul capitol. 
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Vizitele neanunțate vor fi posibile.

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele propuse la articolul 10.

Amendamentul 606
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 19 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Resortisanților țărilor terțe luați în 
custodie publică li se oferă în mod 
sistematic informații care le explică 
normele aplicate în centru și care prezintă 
drepturile și obligațiile lor. Acestea cuprind 
informații privind dreptul lor în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă de a lua legătura cu organizațiile 
și organismele menționate la alineatul (4).

(5) Resortisanților țărilor terțe luați în 
custodie publică li se oferă în mod 
sistematic informații care le explică 
normele aplicate în centru și care prezintă 
drepturile și obligațiile lor, într-o limbă pe 
care aceștia o înțeleg. Acestea cuprind 
informații privind dreptul lor în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă de a lua legătura cu organizațiile 
și organismele, precum și cu jurnaliștii și 
deputații în parlamentele naționale și în 
Parlamentul European, menționați la 
alineatul (4).

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele propuse la articolul 10.

Amendamentul 607
Anna Maria Corazza Bildt, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Vilija 
Blinkevičiūtė, Julie Ward

Propunere de directivă
Articolul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Luarea în custodie publică a minorilor și 

a familiilor
(1) Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.
(2) Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un 
nivel corespunzător de intimitate.
(3) Minorii luați în custodie publică 
au posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces 
la educație.
(4) Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.
(5) Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul propus la considerentul (4) și 
de obligația statelor membre de a respecta Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 
Amendamentul menționează care sunt obligațiile statelor membre atunci când decid asupra 
returnărilor care vizează copii. Este necesar să se clarifice procedura pentru a respecta 
articolul 5 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 608
Barbara Spinelli



AM\1176638RO.docx 129/157 PE634.774v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

20 Luarea în custodie publică a 
minorilor și a familiilor

Interzicerea luării în custodie publică a 
minorilor și a familiilor

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40).

Amendamentul 609
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

20 Luarea în custodie publică a 
minorilor și a familiilor

Minorii și familiile

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive de coerență cu articolul 12 din propunerea 
Comisiei, care pune pe primul plan interesul superior al copilului.

Amendamentul 610
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 

(1) Minorii și familiile cu minori nu 
sunt luate în custodie publică.
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perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40), precum și la articolul 18.

Amendamentul 611
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.

(1) Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori nu sunt luate în custodie publică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (28). Custodia publică a copiilor ar trebui să fie eliminată, întrucât este în mod 
inerent împotriva interesului superior al copilului.

Amendamentul 612
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 

(1) Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori nu sunt niciodată luate în custodie 
publică.
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scurtă cu putință.

Or. en

Justificare

Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul superior al acestora. 
Statele membre au posibilitatea de a găsi măsuri alternative, cum ar fi centre deschise, pentru 
a asigura returnarea minorilor neînsoțiți și a minorilor cu familiile lor, după evaluarea 
interesului superior. Acest amendament este necesar din motive de coerență cu articolul 12 
din propunerea Comisiei, care pune pe primul plan interesul superior al copilului.

Amendamentul 613
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai scurtă 
cu putință.

1. În ceea ce privește minorii 
neînsoțiți și familiile cu minori se pun în 
aplicare măsuri alternative celei de luare 
în custodie publică pentru perioada de timp 
pertinentă cea mai scurtă cu putință.

Or. it

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente legate de asigurarea coerenței poziției 
Parlamentului din alte dosare legislative privind azilul, în care se afirmă că minorii nu pot fi 
reținuți.

Amendamentul 614
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un 

eliminat
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nivel corespunzător de intimitate.

Or. it

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente legate de asigurarea coerenței poziției 
Parlamentului din alte dosare legislative privind azilul, în care se afirmă că minorii nu pot fi 
reținuți.

Amendamentul 615
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un 
nivel corespunzător de intimitate.

(2) În așteptarea îndepărtării, 
minorilor neînsoțiți și separați și copiilor 
însoțiți de familiile lor li se oferă 
alternative adecvate la luarea în custodie 
publică. În timpul procedurii, minorii nu 
sunt separați de părinții lor sau de 
îngrijitorii principali autorizați prin lege 
sau uzuali prin luarea în custodie sau 
îndepărtarea unui părinte sau a unui 
îngrijitor. Familiile sunt ținute împreună, 
cu excepția cazului în care siguranța 
copilului ar fi pusă în pericol. Aceasta 
include punerea în aplicare sau 
analizarea unor alternative la luarea în 
custodie publică pentru întreaga familie și 
protejarea părinților împotriva 
îndepărtării, în timp ce procedura este în 
curs de desfășurare. În cazul în care este 
necesar, se pun în aplicare măsuri 
corespunzătoare de îngrijire și cazare, 
care să le permită copiilor și familiilor să 
trăiască împreună în comunități.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40), precum și la articolul 18.
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Amendamentul 616
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un 
nivel corespunzător de intimitate.

(2) În schimb, statele membre 
stabilesc mecanisme adecvate de îngrijire 
și cazează minorii și familiile cu copii 
minori. Mecanismele adecvate de îngrijire 
și măsurile de primire pentru copiii 
minori și familiile lor sunt instituite în 
cadrul comunității, sunt cât mai puțin 
intruzive și respectă dreptul la viața 
privată și de familie. Aceste mecanisme de 
îngrijire ar trebui să prevadă personal și 
centre care să țină seama de nevoile 
persoanelor în funcție de vârsta lor.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (28). În locul custodiei publice, minorilor și familiilor cu copii minori ar trebui 
să li se pună la dispoziție mecanisme adecvate de îngrijire.

Amendamentul 617
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un nivel 
corespunzător de intimitate.

(2) Familiilor și minorilor neînsoțiți 
care sunt în așteptarea îndepărtării li se 
oferă măsuri alternative la custodie 
publică, cu cazare separată, care să le 
asigure un nivel corespunzător de 
intimitate.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive de coerență cu articolul 12 din propunerea 
Comisiei, care pune pe primul plan interesul superior al copilului.

Amendamentul 618
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Minorii luați în custodie publică 
au posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces 
la educație.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40).

Amendamentul 619
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Minorii luați în custodie publică 
au posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces 
la educație.

eliminat

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (28). Întrucât copiii nu ar trebui să fie luați în custodie publică, această 
dispoziție ar trebui eliminată.

Amendamentul 620
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Minorii luați în custodie publică 
au posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces 
la educație.

eliminat

Or. it

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente legate de asigurarea coerenței poziției 
Parlamentului din alte dosare legislative privind azilul, în care se afirmă că minorii nu pot fi 
reținuți.

Amendamentul 621
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Minorii luați în custodie publică au 
posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces la 
educație.

(3) Minorii luați în custodie publică au 
posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces la 
educație și la sprijin psihosocial.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar din rațiuni imperioase care țin de coerența internă a textului. 
Potrivit primului protocol opțional la Convenția cu privire la drepturile copilului și 
Comentariilor generale nr. 22 și 23 ale Comitetului pentru drepturile copilului, copiii 
migranți și refugiați aflați în custodie publică se pot confrunta cu stresul emoțional grav și 
pot avea nevoi speciale și, adesea, urgente legate de sănătatea mentală. Prin urmare, copiii 
ar trebui să aibă acces la îngrijire medicală, inclusiv la sprijin psihosocial, în condiții egale 
cu cele ale resortisanților, indiferent de statutul lor legat de migrație.

Amendamentul 622
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Minorii luați în custodie publică au 
posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces la 
educație.

(3) Minorii au posibilitatea de a 
exercita activități de agrement, inclusiv 
joaca, precum și activități recreative 
adaptate vârstei lor și au, în funcție de 
durata șederii lor, acces la educație.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive de coerență cu articolul 12 din propunerea 
Comisiei, care pune pe primul plan interesul superior al copilului.

Amendamentul 623
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 

eliminat
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vârsta lor.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40).

Amendamentul 624
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (28). Întrucât copiii nu ar trebui să fie luați în custodie publică, această 
dispoziție ar trebui eliminată.

Amendamentul 625
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.

4. Minorii neînsoțiți beneficiază de 
condiții și de asistența unui personal care 
ține seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.
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Or. it

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente legate de asigurarea coerenței poziției 
Parlamentului din alte dosare legislative privind azilul, în care se afirmă că minorii nu pot fi 
reținuți.

Amendamentul 626
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.

(4) Minorii beneficiază de cazare în 
centre în care există personal și condiții 
care țin seama de necesitățile unor 
persoane de vârsta lor.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive de coerență cu articolul 12 din propunerea 
Comisiei, care pune pe primul plan interesul superior al copilului.

Amendamentul 627
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

eliminat

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentele (28) și (40).

Amendamentul 628
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul (28). Întrucât copiii nu ar trebui să fie luați în custodie publică, această 
dispoziție ar trebui eliminată.

Amendamentul 629
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

(5) Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
orice situație.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive de coerență cu articolul 12 din propunerea 
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Comisiei, care pune pe primul plan interesul superior al copilului.

Amendamentul 630
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

5. Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul tratării minorilor în așteptarea 
îndepărtării.

Or. it

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente legate de asigurarea coerenței poziției 
Parlamentului din alte dosare legislative privind azilul, în care se afirmă că minorii nu pot fi 
reținuți.

Amendamentul 631
Anna Maria Corazza Bildt, Tokia Saïfi, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Vilija 
Blinkevičiūtė, Julie Ward

Propunere de directivă
Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Minorii neînsoțiți nu sunt luați în 
custodie publică. Familiile cu copii sunt 
plasate în centre alternative, cum ar fi 
centre neprivative de libertate, în 
comunitate. În timpul procedurii, minorii 
nu sunt separați de părinții lor decât dacă 
este în interesul superior al minorilor.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de amendamentul propus la considerentul (4) și 
de obligația statelor membre de a respecta Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 
Amendamentul menționează care sunt obligațiile statelor membre atunci când decid asupra 
returnărilor care vizează copii. Este necesar să se clarifice procedura pentru a respecta 
articolul 5 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 632
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21 Articolul 21 eliminat
Situații de urgență

(1) În situațiile în care trebuie 
returnați un număr excepțional de mare 
de resortisanți ai țărilor terțe, caz care 
reprezintă o sarcină neprevăzută și 
dificilă pentru capacitatea de primire a 
centrelor de cazare a unui stat membru 
sau pentru personalul său administrativ 
sau judiciar, respectivul stat membru 
poate, atâta timp cât situația excepțională 
durează, să decidă să permită termene 
mai lungi de control judiciar decât cele 
prevăzute în temeiul articolului 18 
alineatul (2) al treilea paragraf și să 
adopte măsuri de urgență cu privire la 
condițiile de luare în custodie publică 
care derogă de la cele prevăzute la 
articolul 19 alineatul (1) și la articolul 20 
alineatul (2).
(2) În situația în care se recurge la 
astfel de măsuri excepționale, statul 
membru în cauză informează Comisia. De 
asemenea, statul respectiv informează 
Comisia de îndată ce motivele care au dus 
la punerea în aplicare a măsurilor 
excepționale încetează să existe.
(3) Nicio dispoziție a prezentului 
articol nu poate fi interpretată în sensul 
că permite statelor membre să deroge de 
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la obligația generală de a lua toate 
măsurile adecvate, la nivel general sau 
particular, pentru a garanta îndeplinirea 
obligațiilor care le revin în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Raportorul alternativ consideră că eliminarea acestui articol este esențială pentru 
reformarea directivei. Articolul 21 introduce o derogare temporară de la anumite dispoziții 
importante din prezenta directivă, de exemplu de la articolul 18 alineatul (2), articolul 20 
alineatul (2), articolul 19 alineatul (1). Aceste derogări sunt în contradicție cu principiul 
general al egalității, potrivit căruia statele membre nu țin în custodie publică în penitenciare 
împreună cu deținuții obișnuiți un resortisant al țării terțe, în vederea îndepărtării, nici în 
cazul situațiilor de urgență, astfel cum a menționat CJUE în cauza C-474/13, Pham.

Amendamentul 633
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22 [...] eliminat

Or. it

Amendamentul 634
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22 [...] eliminat

Or. en

Justificare

În acest context, propunerea Comisiei pentru procedura la frontieră este problematică 
întrucât are legătură cu rezultatul neclar al posibilelor negocieri privind Regulamentul 
privind procedurile de azil și prezintă, în plus, o serie de provocări grave pentru drepturile 
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fundamentale, cum ar fi cele referitoare la termenele-limită pentru introducerea căilor de 
atac, efectele suspensive și perioadele prelungite de custodie publică.

Amendamentul 635
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Dietmar 
Köster

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22 [...] eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul articol este legat de articolul 41 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil]. Până la adoptarea finală a prezentului regulament, nu se poate 
lucra asupra articolului 22 actual, din cauza insecurității juridice și a riscurilor de încălcare 
a drepturilor fundamentale.

Amendamentul 636
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22 [...] eliminat

Or. en

Amendamentul 637
Emil Radev

Propunere de directivă
Articolul 22 - alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc proceduri 
de returnare aplicabile resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală care 
fac obiectul obligației de returnare în urma 
unei decizii de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptate în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE).../ ... 
[Regulamentul privind procedurile de azil].

(1) Statele membre pot stabili în mod 
voluntar proceduri de returnare aplicabile 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care fac obiectul 
obligației de returnare în urma unei decizii 
de respingere a unei cereri de protecție 
internațională adoptate în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE).../ ... 
[Regulamentul privind procedurile de azil].

Or. en

Amendamentul 638
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Josef 
Weidenholzer, Péter Niedermüller, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster

Propunere de directivă
Articolul 22 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc proceduri 
de returnare aplicabile resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală care 
fac obiectul obligației de returnare în urma 
unei decizii de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptate în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE).../ ... 
[Regulamentul privind procedurile de azil].

(1) Statele membre stabilesc proceduri 
de returnare aplicabile resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere 
neregulamentară care fac obiectul 
obligației de returnare în urma unei decizii 
de respingere a unei cereri de protecție 
internațională adoptate în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE).../ ... 
[Regulamentul privind procedurile de azil].

Or. en

Amendamentul 639
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 Articolul 22

Procedura la frontieră Procedura la frontieră

(1) Statele membre stabilesc proceduri 
de returnare aplicabile resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală care fac obiectul obligației de 
returnare în urma unei decizii de respingere 
a unei cereri de protecție internațională 
adoptate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE).../ ... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

(1) Statele membre stabilesc proceduri 
de returnare adecvate resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală care 
fac obiectul obligației de returnare în urma 
unei decizii de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptate în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE).../ ... 
[Regulamentul privind procedurile de azil].

(2) Cu excepția cazului în care se 
prevede altfel în prezentul capitol, 
dispozițiile capitolelor II, III și IV se aplică 
procedurilor de returnare desfășurate în 
conformitate cu alineatul (1).

(2) Cu excepția cazurilor în care se 
prevede altfel în prezentul capitol, 
dispozițiile capitolelor II, III și IV se aplică 
procedurilor de returnare desfășurate în 
conformitate cu alineatul (1).

(3) Deciziile de returnare emise în 
cadrul procedurilor de returnare 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (1) se dau prin intermediul 
unui formular standard astfel cum este 
prevăzut în legislația națională, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

(3) Deciziile de returnare emise în 
cadrul procedurilor de returnare 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (1) se dau prin intermediul 
unui formular standard astfel cum este 
prevăzut în legislația națională și în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

(4) Nu se acordă un termen pentru 
plecarea voluntară. Cu toate acestea, statele 
membre acordă un termen adecvat pentru 
plecarea voluntară, în conformitate cu 
articolul 9, resortisanților țărilor terțe care 
dețin un document de călătorie valabil și 
care îndeplinesc obligația de a coopera cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
în toate etapele procedurilor de returnare 
stabilite în conformitate cu articolul 7. 
Statele membre trebuie să le solicite 
resortisanților țărilor terțe în cauză să 
predea documentul de călătorie valabil 
autorității competente până la plecare.

(4) Nu se acordă un termen pentru 
plecarea voluntară. Cu toate acestea, statele 
membre acordă o perioadă adecvată de 
timp pentru plecarea voluntară, în 
conformitate cu articolul 9, resortisanților 
țărilor terțe care dețin un document de 
călătorie valabil și care îndeplinesc 
obligația de a coopera cu autoritățile 
competente ale statelor membre în toate 
etapele procedurilor de returnare stabilite 
în conformitate cu articolul 7. Statele 
membre trebuie să le solicite resortisanților 
țărilor terțe în cauză să predea documentul 
de călătorie valabil autorității competente 
până la plecare.

(5) Statele membre acordă o perioadă 
de cel mult 48 de ore pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva deciziilor de 
returnare bazate pe o decizie definitivă de 
respingere a unei cereri de protecție 

(5) Statele membre acordă o perioadă 
de timp de cel mult 48 de ore pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor de returnare bazate pe o decizie 
definitivă de respingere a unei cereri de 
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internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
la frontieră sau în zonele de tranzit ale 
statelor membre.

protecție internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
la frontieră sau în zonele de tranzit ale 
statelor membre.

(6) Executarea unei decizii de returnare 
în cursul perioadei de introducere a căii de 
atac în primă instanță și, în cazul în care 
calea de atac a fost introdusă în termenul 
stabilit, în cursul examinării căii de atac se 
suspendă automat dacă există un risc de 
încălcare a principiului nereturnării și dacă 
este îndeplinită una dintre următoarele 
două condiții:

(6) Executarea unei decizii de returnare 
în cursul perioadei de timp pentru 
introducerea căii de atac în primă instanță 
și, în cazul în care calea de atac a fost 
introdusă în termenul stabilit, în cursul 
examinării căii de atac se suspendă 
automat dacă există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării și dacă este 
îndeplinită una dintre următoarele două 
condiții:

(a) în urma unei decizii de respingere a 
unei cereri de protecție internațională 
adoptate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], au apărut sau 
au fost prezentate noi elemente sau 
constatări de către resortisantul țării terțe în 
cauză care modifică în mod semnificativ 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv; sau

(a) în urma unei decizii de respingere a 
unei cereri de protecție internațională 
adoptate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], au apărut sau 
au fost prezentate noi elemente sau 
constatări de către resortisantul țării terțe în 
cauză care modifică în mod semnificativ 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv; sau

(b) decizia de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) …/… 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
nu a făcut obiectul unui control judiciar 
efectiv în conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

(b) decizia de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) …/… 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
nu a făcut obiectul unui control judiciar 
efectiv în conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

În cazul în care se introduce o nouă cale de 
atac împotriva unei decizii inițiale sau 
ulterioare privind calea de atac, precum și 
în toate celelalte cazuri, executarea deciziei 
de returnare nu se suspendă, cu excepția 
cazului în care o instanță judecătorească 
decide altfel, luând în considerare 
circumstanțele specifice ale cazului, la 
cererea solicitantului sau acționând din 
oficiu.

În cazul în care se introduce o nouă cale de 
atac împotriva unei decizii inițiale sau 
ulterioare privind calea de atac, precum și 
în toate celelalte cazuri, executarea deciziei 
de returnare nu se suspendă, cu excepția 
cazului în care o instanță judecătorească 
decide altfel, luând în considerare 
circumstanțele specifice ale cazului, la 
cererea solicitantului sau acționând din 
oficiu.

Statele membre prevăd obligația ca decizia 
privind cererea persoanei în cauză privind 
suspendarea temporară a executării unei 
decizii de returnare să fie luată în termen 
de 48 de ore de la depunerea unei astfel de 

Statele membre prevăd obligația ca decizia 
privind cererea persoanei în cauză privind 
suspendarea temporară a executării unei 
decizii de returnare să fie luată în termen 
de 48 de ore de la depunerea unei astfel de 
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cereri de către resortisantul țării terțe în 
cauză. În cazuri individuale care implică 
chestiuni complexe de fapt sau de drept, 
termenele stabilite la prezentul alineat pot 
fi prelungite, după caz, de către autoritatea 
judiciară competentă.

cereri de către resortisantul țării terțe în 
cauză. În cazuri individuale care implică 
chestiuni complexe de fapt sau de drept, 
termenele stabilite la prezentul alineat pot 
fi prelungite, după caz, de către autoritatea 
judiciară competentă.

(7) Pentru a pregăti returnarea, pentru a 
efectua procesul de îndepărtare sau pentru 
ambele, statele membre pot păstra în 
custodie publică un resortisant al unei țări 
terțe care a fost luat în custodie publică în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
litera (d) din Directiva (UE) …/… 
[Directiva privind condițiile de primire 
reformată] în contextul unei proceduri 
desfășurate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul 
privind procedurile de azil] și care face 
obiectul procedurilor de returnare în 
temeiul dispozițiilor prezentului capitol.

(7) Pentru a pregăti returnarea, pentru a 
efectua procesul de îndepărtare sau pentru 
ambele, statele membre pot păstra în 
custodie publică un resortisant al unei țări 
terțe care a fost luat în custodie publică în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
litera (d) din Directiva (UE) …/… 
[Directiva privind condițiile de primire 
reformată] în contextul unei proceduri 
desfășurate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul 
privind procedurile de azil] și care face 
obiectul procedurilor de returnare în 
temeiul dispozițiilor prezentului capitol.

Luarea în custodie publică are loc pe o 
perioadă cât mai scurtă posibil, care nu 
poate depăși în niciun caz patru luni. 
Aceasta poate fi menținută doar atât timp 
cât măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare și sunt executate cu diligența 
necesară.

Luarea în custodie publică are loc pe o 
perioadă de timp cât mai scurtă posibil, 
care nu poate depăși în niciun caz patru 
luni. Aceasta poate fi menținută doar atât 
timp cât măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare și sunt executate cu diligența 
necesară.

Atunci când decizia de returnare nu poate 
fi executată în perioada maximă 
menționată la prezentul alineat, 
resortisantul țării terțe respectiv poate fi 
păstrat în continuare în custodie publică în 
conformitate cu articolul 18.

Atunci când decizia de returnare nu poate 
fi executată în perioada maximă 
menționată la prezentul alineat, 
resortisantul țării terțe respectiv poate fi 
păstrat în continuare în custodie publică în 
conformitate cu articolul 18.

Or. en

Justificare

În timp ce le oferă statelor membre posibilitatea de a deroga de la aplicarea normelor 
Directivei privind returnarea în cazurile analizate la frontieră care intră sub incidența 
articolului 2 alineatul (2) litera (a), propunerea prevede norme specifice și simplificate 
aplicabile resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul procedurilor la frontieră în 
materie de azil. Procedurile la frontieră sunt considerate ca valoare adăugată pentru 
standardele și procedurile de returnare.
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Amendamentul 640
Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Kārlis Šadurskis

Propunere de directivă
Articolul 22 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deciziile de returnare emise în 
cadrul procedurilor de returnare 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (1) se dau prin intermediul 
unui formular standard astfel cum este 
prevăzut în legislația națională, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

(3) În contextul procedurilor 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (1), statele membre emit:

(a) fie o decizie de returnare adoptată prin 
intermediul unui formular standard astfel 
cum este prevăzut în anexă, fie
(b) un refuz de intrare, în conformitate cu 
articolul 14 din Regulamentul 2016/399; 
alineatele (4)-(7) nu se aplică în acest caz.
Statele membre emit una dintre deciziile 
menționate în prezentul alineat cât de 
repede posibil, acolo unde este posibil în 
temeiul legislației naționale, împreună cu 
decizia de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptate în 
temeiul articolului 41 din Regulamentul 
(UE).../ ... [Regulamentul privind 
procedurile de azil].

Or. en

Amendamentul 641
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre acordă o perioadă 
de cel mult 48 de ore pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva deciziilor de 
returnare bazate pe o decizie definitivă de 
respingere a unei cereri de protecție 

(5) Statele membre acordă o perioadă 
de cel mult 48 de ore pentru introducerea 
unei căi de atac o singură dată împotriva 
deciziilor de returnare bazate pe o decizie 
de respingere a unei cereri de protecție 
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internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
la frontieră sau în zonele de tranzit ale 
statelor membre.

internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
la frontieră sau în zonele de tranzit ale 
statelor membre, împotriva căreia a existat 
o posibilitate de a introduce o cale de atac.

Or. en

Justificare

Este necesar să se limiteze numărul căilor de atac la una singură pentru a clarifica punctul 
de plecare al termenului-limită de 2 zile pentru căile de atac.

Amendamentul 642
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea unei decizii de returnare în 
cursul perioadei de introducere a căii de 
atac în primă instanță și, în cazul în care 
calea de atac a fost introdusă în termenul 
stabilit, în cursul examinării căii de atac se 
suspendă automat dacă există un risc de 
încălcare a principiului nereturnării și dacă 
este îndeplinită una dintre următoarele 
două condiții:

Executarea unei decizii de returnare se 
suspendă în cursul perioadei de 
introducere a căii de atac în primă instanță 
și, în cazul în care calea de atac a fost 
introdusă în termenul stabilit, și în cursul 
examinării existenței unui risc de 
încălcare a principiului nereturnării. 
Calea de atac ar trebui să fie examinată 
într-o săptămână de la introducerea 
acesteia și are efecte suspensive numai în 
cazurile în care există un risc de încălcare 
a principiului nereturnării.

Or. en

Justificare

Efectul suspensiv al unei căi de atac împotriva unei decizii de returnare adoptate în cadrul 
procedurii la frontieră este limitat la cazurile în care există un risc de returnare. Pentru a 
accelera procedurile de returnare, este necesar să se stabilească un termen limită (o 
săptămână) pentru examinarea căilor de atac în procedura de returnare la frontieră.
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Amendamentul 643
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în urma unei decizii de respingere 
a unei cereri de protecție internațională 
adoptate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], au apărut sau 
au fost prezentate noi elemente sau 
constatări de către resortisantul țării terțe 
în cauză care modifică în mod 
semnificativ circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 644
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) decizia de respingere a unei cereri 
de protecție internațională adoptată în 
temeiul articolului 41 din Regulamentul 
(UE) …/… [Regulamentul privind 
procedurile de azil] nu a făcut obiectul 
unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 645
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se introduce o nouă cale de 
atac împotriva unei decizii inițiale sau 
ulterioare privind calea de atac, precum și 
în toate celelalte cazuri, executarea deciziei 
de returnare nu se suspendă, cu excepția 
cazului în care o instanță judecătorească 
decide altfel, luând în considerare 
circumstanțele specifice ale cazului, la 
cererea solicitantului sau acționând din 
oficiu.

În cazul în care se introduce o nouă cale de 
atac împotriva unei decizii inițiale privind 
calea de atac, precum și în toate celelalte 
cazuri, executarea deciziei de returnare nu 
se suspendă.

Or. en

Amendamentul 646
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd obligația ca 
decizia privind cererea persoanei în cauză 
privind suspendarea temporară a 
executării unei decizii de returnare să fie 
luată în termen de 48 de ore de la 
depunerea unei astfel de cereri de către 
resortisantul țării terțe în cauză. În cazuri 
individuale care implică chestiuni 
complexe de fapt sau de drept, termenele 
stabilite la prezentul alineat pot fi 
prelungite, după caz, de către autoritatea 
judiciară competentă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 647
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a pregăti returnarea, pentru a 
efectua procesul de îndepărtare sau pentru 
ambele, statele membre pot păstra în 
custodie publică un resortisant al unei țări 
terțe care a fost luat în custodie publică în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
litera (d) din Directiva (UE) …/… 
[Directiva privind condițiile de primire 
reformată] în contextul unei proceduri 
desfășurate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul 
privind procedurile de azil] și care face 
obiectul procedurilor de returnare în 
temeiul dispozițiilor prezentului capitol.

Pentru a pregăti returnarea, pentru a 
efectua procesul de îndepărtare sau pentru 
ambele, statele membre păstrează în 
custodie publică un resortisant al unei țări 
terțe care a fost luat în custodie publică în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
litera (d) din Directiva (UE) …/… 
[Directiva privind condițiile de primire 
reformată] în contextul unei proceduri 
desfășurate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul 
privind procedurile de azil] și care face 
obiectul procedurilor de returnare în 
temeiul dispozițiilor prezentului capitol.

Or. en

Justificare

Custodia publică ar trebui să continue atât timp cât persoana care face obiectul custodiei 
publice se află în oricare dintre procedurile la frontieră, pentru a descuraja imigrația ilegală, 
prin împiedicarea acesteia să intre pe teritoriul statului membru în orice moment.

Amendamentul 648
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Luarea în custodie publică are loc pe o 
perioadă cât mai scurtă posibil, care nu 
poate depăși în niciun caz patru luni. 
Aceasta poate fi menținută doar atât timp 
cât măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare și sunt executate cu diligența 
necesară.

eliminat

Or. en

Justificare

Custodia publică ar trebui să continue atât timp cât persoana care face obiectul custodiei 
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publice se află în oricare dintre procedurile la frontieră, pentru a descuraja imigrația ilegală, 
prin împiedicarea acesteia să intre pe teritoriul statului membru în orice moment.

Amendamentul 649
Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Luarea în custodie publică are loc pe o 
perioadă cât mai scurtă posibil, care nu 
poate depăși în niciun caz patru luni. 
Aceasta poate fi menținută doar atât timp 
cât măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare și sunt executate cu diligența 
necesară.

Luarea în custodie publică are loc pe o 
perioadă cât mai scurtă posibil, care nu 
poate depăși în niciun caz șase luni. 
Aceasta poate fi menținută doar atât timp 
cât măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare și sunt executate cu diligența 
necesară.

Or. en

Amendamentul 650
Jussi Halla-aho

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când decizia de returnare nu poate 
fi executată în perioada maximă 
menționată la prezentul alineat, 
resortisantul țării terțe respectiv poate fi 
păstrat în continuare în custodie publică 
în conformitate cu articolul 18.

eliminat

Or. en

Amendamentul 651
József Nagy, Anna Záborská, Andrea Bocskor

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a împiedica deplasările 
secundare ale resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală, statele 
membre au dreptul de a introduce 
proceduri de returnare la frontieră pentru 
cazurile în care resortisanții țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală au fost 
implicați în controale la frontieră și au 
luat parte la deplasări neautorizate sau nu 
au respectat ordinele autorităților de 
aplicare a legii sau pentru cazurile în care 
resortisanții țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală fac obiectul unor 
anchete sau proceduri penale în curs.

Or. en

Justificare

Pentru a împiedica deplasările secundare, ar trebui adăugat un nou articol sau un nou 
alineat pentru procedurile la frontieră.

Amendamentul 652
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 23 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă la fiecare trei ani 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind aplicarea prezentei 
directive în statele membre și, dacă este 
cazul, propune modificări.

Comisia prezintă la fiecare trei ani 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind aplicarea prezentei 
directive în statele membre și, dacă este 
cazul, propune modificări. Aceste rapoarte 
sunt însoțite de o evaluare completă a 
impactului efectuată de Comisie privind 
transpunerea și punerea în aplicare a 
prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la articolul 
6 și de alte noi articole care implică schimbări al căror impact ar trebui evaluat. Din 
nefericire, Comisia nu a efectuat o evaluare a impactului atunci când a propus această 
reformare, care este în contradicție cu o obținerea unei mai bune legiferări. Parlamentul 
însuși a trebuit să solicite o evaluare a impactului. Este necesară o evaluare viitoare 
integrală a impactului schimbărilor, întrucât o monitorizare deplină ar trebui să se bazeze pe 
date și constatări corespunzătoare.

Amendamentul 653
Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 14 alineatul (2) se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de 5 
ani începând cu ... [data intrării în 
vigoare a actului legislativ de bază sau o 
altă dată stabilită de colegiuitori].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 14 alineatul (2) poate fi 
revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia îi consultă pe experții desemnați 
de fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
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interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016.
(5) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(6) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 14 alineatul (2) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecțiuni în termen de 
[două luni] de la notificarea acestuia 
către Parlamentul European și Consiliu 
sau în cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 
Respectivul termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

Acest amendament reprezintă o dispoziție standard necesară pentru a însoți amendamentul la 
articolul 14 alineatul (2), care vizează introducerea împuternicirii Comisiei de a adopta acte 
delegate, în special pentru stabilirea modalităților specifice pentru funcționarea sistemului 
central pentru gestionarea returnărilor în conformitate cu articolul 50 din viitorul 
Regulament EBCG și pentru comunicarea dintre sistemele naționale și sistemul central.

Amendamentul 654
Barbara Spinelli

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a respecta 
dispozițiile prevăzute la articolele 6-10, 
articolul 13, articolul 14 alineatul (3), 
articolul 16, articolul 18 și articolul 22 
până la [șase luni de la data intrării în 
vigoare] și cu articolul 14 alineatele (1) și 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a respecta 
dispozițiile prevăzute la articolele 2-4, 7-
13, articolul 14 alineatul (3), articolul 15, 
articolul 16 și articolele 18-20 până la 
[șase luni de la data intrării în vigoare] și la 
articolul 14 alineatul (1) până la [un an de 
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(2) până la [un an de la data intrării în 
vigoare]. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul actelor respective.

la data intrării în vigoare]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul actelor 
respective.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența cu alte amendamente depuse de raportorul alternativ.


