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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 

examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele 

membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară – reformare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0270), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatul (2) litera (e) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 

prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0173/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizele motivate, prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către de Camera Deputaților 

și Senatul din Cehia, Senatul Italiei, Parlamentul Ungariei, Seimul polonez și Senatul 

Poloniei, Camera Deputaților din România și Parlamentul Slovaciei, în care se susține 

că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 

20161, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 decembrie 20162, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 

structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative3, 

– având în vedere scrisoarea din 30 noiembrie 2016 a Comisiei pentru afaceri juridice, 

adresată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în conformitate cu 

articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 

avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0000/2017), 

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare 

                                                 
1 JO C 34, 2.2.2017, p. 144. 
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
3 JO C 77, 28.3.2002, p. 1. 
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de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea 

ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 

modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 

modificări de fond ale acestora, 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama 

de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene ar trebui să ofere un sprijin 

adecvat pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament, în special prin 

stabilirea cheii de referință pentru 

repartizarea solicitanților de azil în cadrul 

mecanismului de repartizare corectiv și 

prin adaptarea anuală a cifrelor pe care 

aceasta se bazează, precum și a cheii de 

referință propriu-zise, utilizând datele 

Eurostat. 

(9) Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene (în continuare „Agenția pentru 

Azil”) ar trebui să ofere un sprijin adecvat 

pentru punerea în aplicare a prezentului 

regulament, în special prin stabilirea cheii 

de referință pentru repartizarea 

solicitanților de azil în cadrul 

mecanismului de repartizare corectiv și 

prin adaptarea anuală a cifrelor pe care 

aceasta se bazează, precum și a cheii de 

referință propriu-zise, utilizând datele 

Eurostat. Agenția pentru azil ar trebui să 

elaboreze și materiale de informare, în 

strânsă cooperare cu autoritățile relevante 

din statele membre. Agenția pentru azil ar 

trebui să devină treptat responsabilă de 

transferul solicitanților sau beneficiarilor 

de protecție internațională în temeiul 

prezentului regulament. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament actualizează considerentul în funcție mai ales de modificările aduse la 

articolele 6 și 38. 
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Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În conformitate cu Convenția din 

1989 a Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile copilului și cu Carta 

Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene, interesul superior al copilului ar 

trebui să primeze în aplicarea de către 

statele membre a prezentului regulament. 

În procesul de evaluare a interesului 

superior al copilului, statele membre ar 

trebui în special să ia în considerare în mod 

corespunzător dezvoltarea socială și 

bunăstarea minorului, aspecte legate de 

siguranța și securitatea acestuia, opinia 

minorului în concordanță cu vârsta și 

nivelul său de maturitate, inclusiv istoricul 

acestuia. În plus, ar trebui stabilite garanții 

procedurale specifice pentru minorii 

neînsoțiți, având în vedere vulnerabilitatea 

deosebită a acestora. 

(Nu privește versiunea în limba română.)

   

Or. en 

Justificare 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru a evita transferul între 

statele membre al unor solicitanți ale 

căror cereri sunt inadmisibile sau care 

este probabil să nu aibă nevoie de 

protecție internațională sau care prezintă 

riscuri de securitate, este necesar să se 

asigure că statul membru în care o cerere 

este prezentată prima dată verifică 

eliminat 



PE599.751v02-00 8/94 PR\1118296RO.docx 

RO 

admisibilitatea acesteia în raport cu prima 

țară de azil și țară terță sigură, 

examinează prin proceduri accelerate 

cererile solicitanților care provin dintr-o 

țară de origine desemnată ca fiind sigură 

în lista UE, precum și cererile 

solicitanților care ridică preocupări legate 

de securitate. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este o consecință a eliminării articolului 3 alineatul (3). Raportoarea nu 

este propriu-zis împotriva utilizării procedurilor de admisibilitate, dar folosirea lor înainte de 

stabilirea statului membru responsabil ar implica introducerea unei (noi) sarcini 

suplimentare nerezonabile pentru statele membre din prima linie. Ar mai rămâne încă posibil 

pentru statele membre să desfășoare procedura de admisibilitate odată ce persoana care a 

formulat cererea este în statul membru responsabil (în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind procedurile de azil). În ceea ce privește problemele de securitate, ele 

sunt tratate separat. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Prelucrarea împreună a cererilor de 

protecție internațională ale membrilor unei 

familii de către un singur stat membru face 

posibilă asigurarea unei examinări în 

detaliu a cererilor și o coerență a deciziilor 

luate, precum și evitarea separării 

membrilor unei familii. 

(18) Prelucrarea împreună a cererilor de 

protecție internațională ale membrilor unei 

familii de către un singur stat membru face 

posibilă asigurarea unei examinări în 

detaliu a cererilor și o coerență a deciziilor 

luate, precum și evitarea separării 

membrilor unei familii. Prelucrarea 

împreună a cererilor unei familii nu 

aduce atingere dreptului unui solicitant 

de a depune o cerere în mod individual. 

Or. en 

Justificare 

Aceasta este mai degrabă o clarificare a legii aplicabile, decât o modificare. 
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Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru a asigura respectarea deplină 

a principiului unității familiei și a 

interesului superior al copilului, existența 

unei relații de dependență între solicitant și 

un copil, frate sau soră ori părinte al 

acestuia, pe motiv de graviditate sau 

maternitate a solicitantului, de stare a 

sănătății sau de vârstă înaintată, ar trebui să 

devină un criteriu obligatoriu de 

responsabilitate. În cazul în care 

solicitantul este un minor neînsoțit, 

prezența, pe teritoriul unui alt stat membru, 

a unui membru al familiei sau a unei rude 

care pot avea grijă de acesta, ar trebui să 

devină, de asemenea, criteriu obligatoriu de 

responsabilitate. Pentru a descuraja 

deplasările secundare ale minorilor 

neînsoțiți, care nu sunt în interesul 

superior al acestora, în absența unui 

membru de familie sau a unei rude, statul 

membru responsabil ar trebui să fie acela 

în care minorul neînsoțit și-a prezentat 

prima dată cererea de protecție 

internațională, cu excepția cazului în care 

se demonstrează că acest lucru nu ar fi în 

interesul superior al copilului. Înainte de 

transferul unui minor neînsoțit către alt stat 

membru, statul membru care efectuează 

transferul ar trebui să se asigure că statul 

membru în cauză va lua toate măsurile 

necesare și corespunzătoare pentru a 

asigura o protecție adecvată a copilului, în 

special numirea promptă a unui sau unor 

reprezentanți având sarcina de a garanta 

respectarea tuturor drepturilor acestuia. 

Orice decizie de a transfera un minor 

neînsoțit ar trebui precedată de o evaluare a 

interesului superior al acestuia, realizată de 

personal având calificările și expertiza 

necesare. 

(20) Pentru a asigura respectarea deplină 

a principiului unității familiei și a 

interesului superior al copilului, existența 

unei relații de dependență între solicitant și 

un copil, frate sau soră ori părinte al 

acestuia, pe motiv de graviditate sau 

maternitate a solicitantului, de stare a 

sănătății sau de vârstă înaintată, ar trebui să 

devină un criteriu obligatoriu de 

responsabilitate. În cazul în care 

solicitantul este un minor neînsoțit, 

prezența, pe teritoriul unui alt stat membru, 

a unui membru al familiei sau a unei rude 

care pot avea grijă de acesta, ar trebui să 

devină, de asemenea, criteriu obligatoriu de 

responsabilitate. Înainte de transferul unui 

minor neînsoțit către alt stat membru, statul 

membru care efectuează transferul ar trebui 

să se asigure că statul membru în cauză va 

lua toate măsurile necesare și 

corespunzătoare pentru a asigura o 

protecție adecvată a copilului, în special 

numirea promptă a unui tutore având 

sarcina de a garanta respectarea tuturor 

drepturilor acestuia. Orice decizie de a 

transfera un minor neînsoțit ar trebui 

precedată de o evaluare a interesului 

superior al acestuia, realizată de o echipă 

multidisciplinară având calificările și 

expertiza necesare. 

Or. en 
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Justificare 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Asumarea responsabilității de 

către un stat membru pentru examinarea 

unei cereri care i-a fost prezentată, atunci 

această examinare nu este 

responsabilitatea sa conform criteriilor 

prevăzute de prezentul regulament, poate 

compromite eficacitatea și caracterul 

sustenabil al sistemului și ar trebui să 

aibă un caracter excepțional. Prin 

urmare, un stat membru ar trebui să se 

poată deroga de la criteriul 

responsabilității numai din considerente 

umanitare, în special din motive de 

familie, înainte să fi fost determinat statul 

membru responsabil, și să poată examina 

o cerere de protecție internațională 

prezentată acestuia sau altui stat membru, 

chiar dacă responsabilitatea unei 

asemenea examinări nu îi revine în 

temeiul criteriilor obligatorii stabilite de 

prezentul regulament. 

(21) Un stat membru ar trebui să se 

poată deroga de la criteriile 

responsabilității și să examineze o cerere 

de protecție internațională prezentată 

acestuia sau altui stat membru, chiar dacă 

responsabilitatea efectuării unei 

asemenea examinări nu îi revine în 

temeiul criteriilor obligatorii stabilite de 

prezentul regulament. Pentru a contracara 

fenomenul mișcărilor secundare și pentru 

a încuraja solicitanții de azil să facă 

cerere fără întârziere în primul stat 

membru de sosire, solicitantului trebuie să 

i se permită să facă o cerere motivată 

corespunzător în scris, în special, pe baza 

familiei sale extinse, a legăturilor sale 

culturale și sociale sau a competențelor 

lingvistice care ar facilita integrarea sa 

într-un anumit stat membru, pentru ca 

cererea sa să fie examinată de către statul 

membru în care a fost depusă cererea sau 

pentru respectivul stat membru să solicite 

unui alt stat membru să-și asume 

responsabilitatea. 

Or. en 

Justificare 

Acest lucru corespunde amendamentelor la articolul 19, care urmăresc revenirea la 
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formularea din Dublin III, prin care s-au dat statelor membre puteri discreționare mai 

flexibile de a-și asuma responsabilitatea și în cazurile în care normele aplicabile nu le-ar 

obliga să o facă. Pentru a contracara mișcările secundare și pentru a oferi un instrument 

simplificat de coordonare între solicitanți și statele membre, ar trebui să fie, de asemenea, 

posibil ca solicitantul să ceară unui stat membru specific să-și asume răspunderea pentru 

cererea sa. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Pentru a asigura îndeplinirea 

obiectivelor prezentului regulament și 

pentru a preveni obstacolele în calea 

aplicării sale, în special pentru a evita 

sustragerea și deplasările secundare între 

statele membre, este necesar să se 

stabilească obligații clare care trebuie 

îndeplinite de solicitant în contextul 

procedurii, în legătură cu care acesta ar 

trebui informat în mod corespunzător și 

prompt. Încălcarea acestor obligații legale 

ar trebui să determine consecințe 

procedurale corespunzătoare și 

proporționale pentru solicitant, precum și 

consecințe corespunzătoare și 

proporționale în privința condițiilor de 

primire a acestuia. În conformitate cu 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, statul membru în care un astfel 

de solicitant este prezent ar trebui să 

asigure în orice caz satisfacerea 

necesităților materiale imediate ale 

persoanei respective. 

(22) Pentru a asigura îndeplinirea 

obiectivelor prezentului regulament și 

pentru a preveni obstacolele în calea 

aplicării sale, în special pentru a evita 

sustragerea și deplasările secundare între 

statele membre, ar trebui să fie introduse 

proceduri pentru a asigura cooperarea 

între solicitanți și statele membre, pentru 

a elimina elementele ce i-ar incita să 

obstrucționeze buna funcționare a 

prezentului regulament. De asemenea, 

este necesar să se stabilească obligații 

clare care trebuie respectate de solicitant 

în cadrul procedurii și trebuie să se 

asigure că toți solicitanții sunt informați 

corespunzător cu privire la aplicarea 

prezentului regulament. Ar trebui întărite 

sprijinul și protecția minorilor, în special 

a minorilor neînsoțiți. 

Or. en 

Justificare 

Raportorul a ales o filozofie diferită pentru combaterea mișcărilor secundare. În loc să 

încerce să impună sancțiuni ineficiente pentru un comportament care este în mod 

fundamental rațional în conformitate cu normele în vigoare, ar trebui să se străduiască să 

înlăture motivele care îi determină pe solicitați să efectueze mișcări secundare. Nu ar trebui 

să fie posibil ca un solicitant să influențeze alegerea statul membru care devine responsabil 

de cerea sa, ducându-se în acel stat membru. 
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Pentru a îmbunătăți înțelegerea 

funcționării sistemului european comun 

de azil (SECA) de către solicitanți, este 

necesar să se îmbunătățească semnificativ 

furnizarea informațiilor. Investițiile în 

furnizarea cât mai devreme de informații 

accesibile către solicitanți vor mări foarte 

mult probabilitatea ca ei să înțeleagă, să 

accepte și să urmeze procedurile 

prezentului regulament, într-o măsură 

mai mare ca până acum. Pentru a reduce 

cerințele administrative și pentru a folosi 

eficient resursele comune, Agenția pentru 

azil ar trebui să elaboreze materiale 

informative adecvate, în strânsă 

cooperare cu autoritățile naționale. 

Agenția pentru Azil ar trebui să 

folosească din plin tehnologiile 

informaționale moderne în elaborarea 

acestui material. Pentru a sprijini în mod 

corespunzător solicitanții de azil, Agenția 

pentru Azil ar trebui să elaboreze și 

materiale informative audio-vizuale, care 

pot fi folosite complementar la materiale 

informative scrise. Agenția pentru Azil ar 

trebui să fie responsabilă de menținerea 

unui site internet specific, care să conțină 

informații privind funcționarea SECA 

pentru solicitanți și solicitanții potențiali, 

conceput pentru a contracara informațiile 

deseori incorecte furnizate lor de către 

traficații de migranți. Materialul 

informativ elaborat de Agenția pentru azil 

ar trebui tradus și pus la dispoziție în 

toate limbile mari vorbite de solicitanții de 

azil care sosesc în Europa. 

Or. en 
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Justificare 

Dacă furnizarea către solicitanți a unor informații mai bune reprezintă o investiție pentru 

Uniunea Europeană, dar și pentru statele membre, ea ar putea contribui în mod semnificativ 

la reducerea costurilor mai importante în alte părți ale sistemului, prin evitarea mișcărilor 

secundare, a transferurilor secundare costisitoare și a procedurilor judiciare. În același timp, 

ar contribui foarte mult la o mai bună înțelegere și acceptare a SECA. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22b) Categorii diferite de solicitanți au 

nevoie de informații diferite și va fi, deci, 

necesar ca informațiile să fie furnizate în 

diferite moduri și să fie adaptate acestor 

nevoi. Este deosebit de important să se 

asigure că minorii au acces la informații 

adaptate vârstei lor, nevoilor lor și 

situației lor. Furnizarea de informații 

exacte, de bună calitate, atât către minorii 

însoțiți, cât și către cei neînsoțiți într-un 

mediu adaptat înțelegerii lor poate juca 

un rol esențial în asigurarea unui mediu 

bun pentru minori, dar și pentru 

identificarea cazurilor suspectate de trafic 

de ființe umane. 

Or. en 

Justificare 

Acest considerent clarifică motivele pentru diferitele categorii de informații incluse la 

articolul 6 . 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Un interviu individual cu 

solicitantul ar trebui organizat pentru a 

facilita determinarea statului membru 

(23) Un interviu individual cu 

solicitantul ar trebui organizat pentru a 

facilita determinarea statului membru 
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responsabil de examinarea unei cereri de 

protecție internațională , cu excepția 

cazului în care solicitantul s-a sustras sau 

în care informațiile furnizate de acesta sunt 

suficiente pentru determinarea statului 

membru responsabil . De îndată ce este 

prezentată cererea de protecție 

internațională, solicitantul ar trebui 

informat în special cu privire la aplicarea 

prezentului regulament, la faptul că acesta 

nu poate alege statul membru care îi va 

examina cererea de protecție internațională, 

la obligațiile sale în temeiul prezentului 

regulament și la consecințele nerespectării 

acestora. 

responsabil de examinarea unei cereri de 

protecție internațională , cu excepția 

cazului în care solicitantul s-a sustras sau 

în care informațiile furnizate de acesta sunt 

suficiente pentru determinarea statului 

membru responsabil . De îndată ce este 

prezentată cererea de protecție 

internațională, solicitantul ar trebui 

informat în special cu privire la aplicarea 

prezentului regulament, la faptul că acesta 

nu poate alege statul membru care îi va 

examina cererea de protecție internațională, 

la obligațiile sale în temeiul prezentului 

regulament și la consecințele nerespectării 

acestora. Solicitantul ar trebui să fie, de 

asemenea, pe deplin informat cu privire la 

drepturile sale, inclusiv dreptul la o cale 

de atac efectivă și la asistență juridică. 

Informațiile adresate solicitantului 

trebuie să fie oferite într-o limbă pe care o 

înțelege, într-o formă concisă, 

transparentă, inteligibilă și ușor 

accesibilă, folosind un limbaj clar și 

simplu. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul clarifică considerentul pentru a se asigura că acoperă nu numai obligațiile, ci 

și drepturile solicitantului care decurg din articolele 6 și 7. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În vederea garantării protecției 

efective a drepturilor persoanelor vizate, ar 

trebui stabilite garanții juridice și dreptul la 

o cale de atac eficientă în ceea ce privește 

deciziile legate de transferurile către statul 

membru responsabil, în conformitate, în 

special, cu drepturile recunoscute la 

articolul 47 din Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene. De 

(24) În vederea garantării protecției 

efective a drepturilor persoanelor vizate, ar 

trebui stabilite garanții juridice și dreptul la 

o cale de atac eficientă în ceea ce privește 

deciziile legate de transferurile către statul 

membru responsabil, în conformitate, în 

special, cu drepturile recunoscute la 

articolul 47 din Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene. De 
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asemenea, ar trebui asigurat dreptul la o 

cale de atac eficientă în situațiile în care nu 

se ia o decizie de transfer, dar solicitantul 

susține că alt stat membru este responsabil 

pe baza faptului că are un membru de 

familie sau, în cazul minorilor neînsoțiți, o 

rudă în alt stat membru. Pentru a se asigura 

respectarea dreptului internațional, dreptul 

la o cale de atac eficientă împotriva unor 

astfel de decizii ar trebui să cuprindă atât 

examinarea aplicării prezentului 

regulament, cât și a situației de drept și de 

fapt din statul membru către care 

solicitantul este transferat. Sfera de 

aplicare a căii de atac eficiente ar trebui 

să se limiteze la a evalua dacă drepturile 

fundamentale ale solicitantului în ceea ce 

privește respectarea vieții de familie, 

drepturile fundamentale ale copilului sau 

interzicerea tratamentelor inumane și 

degradante riscă să fie încălcate. 

asemenea, ar trebui asigurat dreptul la o 

cale de atac efectivă în situațiile în care nu 

se ia o decizie de transfer, dar solicitantul 

susține că alt stat membru este responsabil 

pe baza faptului că are un membru de 

familie sau, în cazul minorilor neînsoțiți, o 

rudă în alt stat membru, cu condiția ca un 

astfel de transfer să fie în interesul 

superior al copilului. Pentru a se asigura 

respectarea dreptului internațional, dreptul 

la o cale de atac eficientă împotriva unor 

astfel de decizii ar trebui să cuprindă atât 

examinarea aplicării prezentului 

regulament, cât și a situației de drept și de 

fapt din statul membru către care 

solicitantul este transferat. 

Or. en 

Justificare 

Eliminarea textului corespunde modificărilor aduse articolului 28 privind căile de atac, 

deoarece probabil nu ar fi compatibile cu cerințele articolului 47 din Cartă de a limita 

dreptul la o cale de atac numai la anumite încălcări ale drepturilor. S-a făcut o mică 

adăugire pentru a clarifica că transferul copiilor trebuie să aibă în vedere interesul superior 

al copilului. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Înregistrarea corespunzătoare a 

tuturor cererilor de azil din UE prin 

atribuirea unui număr unic al cererii ar 

trebui să contribuie la detectarea cererilor 

multiple și la prevenirea deplasărilor 

secundare neregulamentare și a introducerii 

de cereri multiple de azil. Ar trebui instituit 

un sistem automat care să faciliteze 

aplicarea prezentului regulament. Acesta ar 

(29) Înregistrarea corespunzătoare a 

tuturor cererilor de azil din UE prin 

atribuirea unui număr unic al cererii ar 

trebui să contribuie la detectarea cererilor 

multiple și la prevenirea deplasărilor 

secundare neregulamentare și a introducerii 

de cereri multiple de azil. Ar trebui instituit 

un sistem automat care să faciliteze 

aplicarea prezentului regulament. Acesta ar 
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trebui să permită înregistrarea cererilor de 

azil prezentate în UE, monitorizarea 

eficace a proporției cererilor din fiecare 

stat membru și o aplicare corectă a 

mecanismului de repartizare corectiv. 

trebui să permită înregistrarea cererilor de 

azil prezentate în UE, monitorizarea 

eficace a proporției cererilor din fiecare 

stat membru și o aplicare corectă a 

mecanismului de repartizare corectiv. 

Respectând pe deplin principiul limitării 

scopului, numărul de identificare unic nu 

ar trebui, în nici un caz, să fie folosit în 

alte scopuri decât cele descrise în 

prezentul regulament.  

 

Or. en 

Justificare 

Adăugirea fost sugerată de AEPD pentru a se asigura că principiul limitării scopului este 

aplicat la noul număr personal de identificare, iar raportoarea consideră că este necesar să 

se includă aici prevederea. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) O cheie bazată pe dimensiunea 

populației și a economiei statelor membre 

ar trebui utilizată ca punct de referință în 

cadrul aplicării mecanismului de 

repartizare corectiv, împreună cu un prag, 

pentru ca mecanismul să își poată îndeplini 

rolul de instrument de sprijin al statelor 

membre care se confruntă cu o presiune 

disproporționată. Aplicarea repartizării 

corective în beneficiul unui stat membru ar 

trebui să se declanșeze automat atunci când 

numărul de cereri de protecție 

internațională pentru care un stat membru 

este responsabil depășește 150 % din cifra 

identificată în cheia de referință. Pentru a 

reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat 

membru, numărul persoanelor relocate 

efectiv într-un stat membru ar trebui 

adăugat la numărul cererilor de protecție 

internațională, în scopul efectuării acestui 

calcul. 

(32) O cheie de referință bazată pe 

dimensiunea populației și a economiei 

statelor membre ar trebui utilizată ca punct 

de referință în cadrul aplicării 

mecanismului de repartizare corectiv, 

împreună cu un prag, pentru ca 

mecanismul să își poată îndeplini rolul de 

instrument de sprijin al statelor membre 

care se confruntă cu o presiune 

disproporționată. Aplicarea repartizării 

corective în beneficiul unui stat membru ar 

trebui să se declanșeze automat atunci când 

numărul de cereri de protecție 

internațională pentru care un stat membru 

este responsabil depășește 100 % cifra 

identificată în cheia de referință. 

Repartizarea corectivă ar trebui să nu se 

mai aplice când numărul de solicitanți 

pentru care este responsabil un stat 

membru scade sub 75% din cifra 

identificată în cheia de referință. Pentru a 
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reflecta pe deplin eforturile fiecărui stat 

membru, numărul persoanelor relocate 

efectiv într-un stat membru ar trebui 

adăugat la numărul cererilor de protecție 

internațională, în scopul efectuării acestui 

calcul. 

Or. en 

Justificare 

Acest lucru are legătură cu ajustările sistemului de repartizare corectivă făcute la capitolul 

VII. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (32a) Statele membre au experiențe 

diferite în ceea ce privește primirea celor 

care cer protecție internațională. Pentru a 

se asigura că statele membre care nu au 

fost în ultimii ani printre principalele țări 

de destinație ale solicitanților de protecție 

internațională au suficient timp să-și 

dezvolte capacitățile de primire, 

mecanismul de alocare corectivă ar trebui 

să permită o tranziție treptată de la 

situația actuală la o situație cu o 

distribuție mai echitabilă a 

responsabilităților conform mecanismului 

de alocare corective. Sistemul de tranziție 

ar trebui să creeze o referință pe baza 

numărului mediu relativ de cereri de 

protecție internațională depuse de-a 

lungul timpului în statele membre, iar 

apoi să se facă tranziția de la acest model 

de „status quo” spre o distribuție 

echitabilă, prin eliminarea a 20% din 

referință și adăugarea a 20% din modelul 

de distribuție echitabilă pe an, până când 

sistemul reflectă în totalitate o împărțirea 

echitabilă a responsabilităților. Este 

esențial ca statele membre, care nu au 

fost în ultimii ani țări de destinație pentru 
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solicitanții de protecție internațională să 

folosească la maxim posibilitățile oferite 

de introducerea treptată a mecanismului 

de alocare corectivă, pentru a se asigura 

că capacitățile lor de primire sunt 

consolidate suficient, în special în ceea ce 

privește primirea minorilor. Agenția 

pentru azil ar trebui să realizeze un 

inventar specific al capacităților de 

primire a minorilor neînsoțiți în toate 

statele membre în cursul perioadei de 

tranziție, ca să identifice deficiențele și să 

ofere asistență pentru rezolvarea acestor 

probleme. 

Or. en 

Justificare 

Recitalul se referă la introducerea treptată a unui model de distribuție echitabilă și are 

legătură cu articolul 53 alineatul (2a) și anexa Ia. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 33  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Atunci când se aplică mecanismul 

de repartizare, solicitanții care și-au depus 

cererile în statul membru beneficiar ar 

trebui repartizați statelor membre care se 

situează sub proporția de cereri care le 

revine pe baza cheii de referință aplicabile 

statelor membre respective. Ar trebui să se 

prevadă norme corespunzătoare referitoare 

la cazurile în care există motive grave 

pentru care un solicitant poate fi considerat 

un pericol pentru securitatea națională sau 

ordinea publică, în special norme privind 

schimbul de informații între autoritățile 

competente din domeniul azilului ale 

statelor membre. După transfer, statul 

membru de repartizare ar trebui să 

determine statul membru responsabil și ar 

trebui să devină responsabil pentru 

examinarea cererii, cu excepția cazului în 

(33) Atunci când se aplică mecanismul 

de repartizare, solicitanții care și-au depus 

cererile în statul membru beneficiar ar 

trebui repartizați statelor membre care se 

situează sub proporția de cereri care le 

revine pe baza cheii de referință aplicabile 

statelor membre respective. Ar trebui să se 

prevadă norme corespunzătoare referitoare 

la cazurile în care există motive grave 

pentru care un solicitant poate fi considerat 

un pericol pentru securitatea națională sau 

ordinea publică, în special norme privind 

schimbul de informații între autoritățile 

competente din domeniul azilului ale 

statelor membre. După transfer, statul 

membru de repartizare ar trebui să 

determine statul membru responsabil și ar 

trebui să devină responsabil pentru 

examinarea cererii, cu excepția cazului în 
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care criterii de responsabilitate care au 

întâietate, legate în particular de prezența 

unor membri de familie, stabilesc că alt 

stat membru ar trebui să fie responsabil. 

care criteriile de responsabilitate care au 

întâietate, stabilesc că alt stat membru ar 

trebui să fie responsabil. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul are legătură cu adăugarea „procesului simplificat de reîntregire a familiei” 

la articolul 36b. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (33a) Statul membru ar trebui să se 

asigure, în special când beneficiază de 

repartizare corectivă, că procedurile sunt 

eficiente și permit solicitanților de 

protecție internațională să fie transferați 

imediat în alte state membre. Pentru a 

evita transferurile secundare costisitoare 

și care iau mult timp și pentru a oferi 

solicitanților acces eficient la unitatea 

familiei în cadrul mecanismului de 

repartizare corectivă, fără a supraîncărca 

în mod nejustificat statele membre din 

prima linie, ar trebui concepută o 

procedură simplificată de reunificare a 

familiei, care ar permite transferul 

solicitanților ce ar putea îndeplini 

criteriile relevante, pentru a le permite să-

și reîntregească familia într-un anumit 

stat membru. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul are legătură cu adăugarea „procesului simplificat de reîntregire a familiei” 

la articolul 36b. 
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Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (33b) Pentru a se evita mișcările 

secundare și pentru a mări perspectivele 

de integrare și a facilita prelucrarea 

administrativă a cererilor de protecție 

internațională, ar fi benefic să se asigure 

că solicitanții care doresc să fie 

transferați împreună se pot înregistra și 

pot fi transferați în grup în cadrul 

mecanismului de repartizare corectivă 

într-un stat membru, mai degrabă decât 

să fie împărțiți între mai multe state 

membre. Solicitanții înșiși ar trebui să-și 

definească grupul și ar trebui să li se 

explice clar că o astfel de înregistrare în 

grup nu atrage după sine dreptul de a fi 

transferat într-un anumit stat membru, ci, 

mai degrabă, dreptul de a fi transferat 

împreună într-un stat membru care a fost 

determinat de mecanismul de repartizare 

corectivă. În cazul în care solicitantul se 

califică pentru reîntregirea familiei sau 

statul membru a ales să-și asume 

răspunderea pentru solicitare în 

conformitate cu dispozițiile discreționare 

ale prezentului regulament, solicitantul 

nu ar trebui să poată face parte dintr-un 

grup în contextul mecanismului de 

repartizare corectivă. Pentru a permite o 

aplicarea corectă și practică, sistemul de 

relocare ar trebui să se bazeze pe liste de 

transfer, cu 30 de candidați pe listă. Prin 

urmare, un grup care ar fi mai mare de 

30 de solicitanți ar trebui împărțit pe mai 

multe liste, asigurându-se însă unitatea 

familiei. În cazurile în care un solicitant 

dintr-un grup nu poate fi transferat, de 

exemplu, din motive de sănătate sau din 

motive de securitate publică sau de ordine 

publică, ar trebui să fie posibil transferul 

restului grupului sau al unor părți ale 

grupului înaintea transferului 

solicitantului care nu poate fi transferat. 
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După ce au fost rezolvate obstacolele în 

calea transferurilor, solicitantul ar trebui 

transferat în același stat membru ca și 

restul grupului său. 

Or. en 

Justificare 

Modificările aduse de raportoare sistemului de repartizare corectivă includ posibilitatea ca 

solicitanții să fie relocați în grupuri. Acest considerent clarifică unele dispoziții conținute în 

articole. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Un stat membru de repartizare 

poate decide să nu accepte solicitanții 

repartizați pentru o perioadă de 

douăsprezece luni, caz în care ar trebui să 

introducă această informație în sistemul 

automat și să notifice celelalte state 

membre, Comisia și Agenția pentru Azil a 

Uniunii Europene. Din acel moment, 

solicitanții care ar fi fost repartizați 

statului membru respectiv ar trebui 

repartizați celorlalte state membre. Statul 

membru care nu participă temporar la 

repartizarea corectivă ar trebui să 

plătească o contribuție de solidaritate de 

250 000 EUR pentru fiecare solicitant 

neacceptat statului membru care a fost 

determinat ca fiind responsabil pentru 

examinarea cererilor respective. Comisia 

ar trebui să stabilească într-un act de 

punere în aplicare modalitățile practice 

pentru aplicarea mecanismului de 

contribuții de solidaritate. Agenția pentru 

Azil a Uniunii Europene va monitoriza și 

va raporta anual Comisiei în legătură cu 

aplicarea mecanismului de solidaritate 

financiară. 

eliminat 

Or. en 



PE599.751v02-00 22/94 PR\1118296RO.docx 

RO 

Justificare 

Acest amendament a fost propus pentru că raportoarea a sugerat eliminarea articolului 37. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (38a) Informațiile privind solicitanții de 

protecție internațională în Uniune ar 

putea fi folositoare pentru autoritățile din 

țara terță din care au plecat solicitanții 

pentru a cere protecție internațională. 

Având în vedere amenințarea crescută la 

adresa sistemelor de informații ale UE din 

partea țărilor terțe și pentru că sistemul 

prevăzut în prezentul regulament 

presupune că toate înregistrările vor primi 

un număr de identificare unic, statele 

membre și agențiile responsabile ale 

Uniunii ar trebui să adopte toate măsurile 

proporționale și necesare pentru a 

garanta că datele sunt stocate într-un mod 

securizat. 

Or. en 

Justificare 

Solicitanții de protecție internațională, nu în ultimul rând și cei care fug de persecuții 

politice, au fugit de multe ori de regimuri din țările terțe care ar putea avea un interes în 

urmărirea solicitantului. Având în vedere că o serie de țări folosesc sistematic și din ce în ce 

mai mult pirateria cibernetică și războiul informațional, atât agențiile UE, cât și statele 

membre ar trebui să ia măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că datele celor 

care cer protecție internațională în Europa nu ajung pe mâini greșite. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 45 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(45) Ar trebui utilizată procedura de 

examinare pentru adoptarea unei broșuri 

(45) Ar trebui utilizată procedura de 

examinare pentru adoptarea unui formular 
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de informare comune cu privire la 

sistemul Dublin/Eurodac, precum și a 

unei broșuri de informare specifice cu 

privire la minorii neînsoțiți; a unui 

formular standard pentru schimbul de date 

relevante privind minorii neînsoțiți; a unor 

condiții uniforme pentru consultarea de 

date și schimbul de date privind minorii 

neînsoțiți și persoanele aflate în întreținere; 

a unor condiții uniforme privind pregătirea 

și introducerea de cereri de preluare sau de 

notificări de reprimire; a două liste în care 

se specifică probele relevante și dovezile 

circumstanțiale relevante și revizuirea 

periodică a acestora; a unui permis de 

trecere; a unor condiții uniforme pentru 

consultarea de date și schimbul de date 

privind transferurile; a unui formular 

standard pentru schimbul de date înaintea 

unui transfer; a unui certificat medical 

comun; a unor condiții uniforme și 

modalități practice pentru schimbul de date 

privind starea sănătății unei persoane 

înaintea unui transfer; și a unor canale 

sigure de transmitere electronică pentru 

transmiterea cererilor. 

standard pentru schimbul de date relevante 

privind minorii neînsoțiți; a unor condiții 

uniforme pentru consultarea de date și 

schimbul de date privind minorii neînsoțiți 

și persoanele aflate în întreținere; a unor 

condiții uniforme privind pregătirea și 

introducerea de cereri de preluare sau de 

notificări de reprimire; a două liste în care 

se specifică probele relevante și dovezile 

circumstanțiale relevante și revizuirea 

periodică a acestora; a unui permis de 

trecere; a unor condiții uniforme pentru 

consultarea de date și schimbul de date 

privind transferurile; a unui formular 

standard pentru schimbul de date înaintea 

unui transfer; a unui certificat medical 

comun; a unor condiții uniforme și 

modalități practice pentru schimbul de date 

privind starea sănătății unei persoane 

înaintea unui transfer; și a unor canale 

sigure de transmitere electronică pentru 

transmiterea cererilor. 

Or. en 

Justificare 

Modificarea se face ca urmare a unei schimbări la articolul 6, raportoarea transferând 

responsabilitatea pentru elaborarea de materiale informative de la Comisie la agenție. Acest 

lucru implică faptul că nu mai este necesar un act de punere în aplicare în acest caz. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera k 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(k) „reprezentant” înseamnă o 

persoană sau o organizație desemnată de 

organismele competente pentru a acorda 

asistență și a reprezenta minorul neînsoțit 

în cadrul procedurilor prevăzute în 

prezentul regulament în vederea 

(k) „tutore” înseamnă o persoană 

astfel cum este definită la articolul [4 

alineatul (2) litera (f)] din Regulamentul 

(UE) nr. XXX/XXX [Regulamentul 

privind procedurile] 
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asigurării interesului superior al copilului 

și, dacă este necesar, a exercitării 

capacității juridice în numele minorului. 

Atunci când o organizație este desemnată 

în calitate de reprezentant, aceasta 

desemnează persoana responsabilă de 

îndeplinirea sarcinilor sale în raport cu 

minorul, în conformitate cu prezentul 

regulament; 

Or. en 

Justificare 

Propunerea raportoarei urmărește să alinieze terminologia cu Regulamentul privind 

procedurile de azil (RPA) și cu Directiva privind condițiile de recepție (DCR) în care 

termenul „reprezentant” a fost schimbat cu termenul „tutore”. Termenul „tutore” este definit 

în RPA, iar formularea utilizată aici este folosită în DCR. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când niciun stat membru 

responsabil nu poate fi desemnat pe baza 

criteriilor menționate în prezentul 

regulament, primul stat membru în care a 

fost prezentată cererea de protecție 

internațională este responsabil de 

examinarea acesteia. 

Atunci când niciun stat membru 

responsabil nu poate fi desemnat pe baza 

criteriilor menționate în prezentul 

regulament, statul membru responsabil de 

examinarea cererii de protecție 

internațională este determinat conform 

procedurii descrise la articolul 24a. 

Or. en 

Justificare 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-
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through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când este imposibilă transferarea 

solicitantului către statul membru desemnat 

inițial drept responsabil, pentru că există 

temeiuri substanțiale de a crede că în acel 

stat membru există deficiențe sistemice ale 

procedurii de azil și ale condițiilor de 

primire a solicitanților care duc la un risc 

de tratament inuman sau degradant în 

sensul articolului 4 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, statul 

membru care îndeplinește procedura de 

determinare a statului membru responsabil 

continuă examinarea criteriilor stabilite la 

capitolul III, pentru a determina dacă alt 

stat membru poate fi desemnat drept 

responsabil. 

Atunci când este imposibilă transferarea 

solicitantului către statul membru desemnat 

inițial drept responsabil, pentru că există 

temeiuri substanțiale de a crede că 

solicitantul ar fi supus uni risc real de a i 

se încălca grav drepturile fundamentale, 

statul membru care îndeplinește procedura 

de determinare a statului membru 

responsabil continuă examinarea criteriilor 

stabilite la capitolul III, pentru a determina 

dacă alt stat membru poate fi desemnat 

drept responsabil, cu condiția ca acesta să 

nu prelungească excesiv procedura. 

Or. en 

Justificare 

Definiția deficiențelor sistemice a dus la adoptarea de hotărâri divergente de către diferite 

instanțe naționale, în pofida orientărilor oferite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

în cauza Tarakhel/ Elveția. Modificările propuse aici sunt făcute pentru a asigura claritatea 

juridică și aplicarea uniformă a principiului conform căruia oamenii nu ar trebui transferați 

dacă se confruntă cu un risc real de grave tratamente rele, conform articolului 3 din CEDO 

(articolul 4 din Cartă). Schimbarea corespunde, de asemenea, cu modificările propuse la 

articolul 28 alineatul (4) privind căile de atac. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când transferul nu poate fi efectuat 

în temeiul prezentului alineat către unul 

dintre statele membre desemnate pe baza 

criteriilor stabilite în capitolul III și nici 

către primul stat membru în care a fost 

prezentată cererea, statul membru care 

îndeplinește procedura de determinare a 

statului membru responsabil devine statul 

membru responsabil. 

Atunci când transferul nu poate fi efectuat 

în temeiul prezentului alineat către 

niciunul dintre statele membre desemnate 

pe baza criteriilor stabilite în capitolul III și 

nici către primul stat membru în care a fost 

prezentată cererea, statul membru 

responsabil de examinarea solicitării de 

protecție internațională este determinat în 

conformitate cu procedura descrisă la 

articolul 24a. 

Or. en 

Justificare 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Înainte de aplicarea criteriilor de 

determinare a statului membru 

responsabil în conformitate cu capitolele 

III și IV, primul stat membru în care a 

fost prezentată cererea de protecție 

internațională: 

eliminat 
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(a)  examinează dacă cererea de 

protecție internațională este inadmisibilă 

în temeiul articolului 33 alineatul (2) 

literele (b) și (c) din Directiva 

2013/32/UE, atunci când o țară care nu 

este stat membru este considerată ca 

prima țară de azil sau ca o țară terță 

sigură pentru solicitant; precum și la 

 

(b)  examinează cererea prin 

procedura accelerată în temeiul 

articolului 31 alineatul (8) din Directiva 

2013/32/UE, atunci când sunt aplicabile 

următoarele motive: 

 

(i)  solicitantul are cetățenia unei țări 

terțe sau este un apatrid și anterior a avut 

reședința obișnuită în țara respectivă, 

desemnată ca țară de origine sigură în 

lista comună la nivelul UE a țărilor de 

origine sigure instituită în temeiul 

Regulamentului [propunerea COM (2015) 

452 din 9 septembrie 2015]; or 

 

(ii)  solicitantul poate fi considerat, din 

motive întemeiate, un pericol pentru 

securitatea națională sau ordinea publică 

a statului membru ori solicitantul a fost 

expulzat forțat din motive grave de 

securitate publică sau ordine publică în 

conformitate cu dreptul intern. 

 

Or. en 

Justificare 

Trebuie reamintit că această problemă este legată de DPA care reglementează utilizarea 

acestor proceduri. După ce a fost determinat statul membru responsabil în conformitate cu 

Regulamentul Dublin, ar fi posibil ca acel stat membru să efectueze aceste verificări de 

admisibilitate. Raportoarea consideră, însă, că introducerea acestor controale înainte de 

„criteriile Dublin” ar presupune o povară suplimentară semnificativă pentru statele membre 

din prima linie. S-ar reduce, astfel motivațiile de a înregistra corespunzător solicitanții și s-ar 

favoriza mișcările secundare. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Dacă statul membru consideră 

inadmisibilă o cerere sau examinează o 

cerere prin procedura accelerată în 

temeiul alineatului (3), acel stat membru 

este considerat statul membru 

responsabil. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Trebuie reamintit că această problemă este legată de DPA, care reglementează utilizarea 

acestor proceduri. După ce a fost determinat statul membru responsabil în conformitate cu 

Regulamentul Dublin, ar fi posibil ca acel stat membru să efectueze aceste verificări de 

admisibilitate. Raportoarea consideră, însă, că introducerea acestor controale înainte de 

„criteriile Dublin” ar presupune o povară suplimentară semnificativă pentru statele membre 

din prima linie. S-ar reduce, astfel motivațiile de a înregistra corespunzător solicitanții și s-ar 

favoriza mișcările secundare. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statul membru care a examinat 

cererea de protecție internațională, 

inclusiv în cazurile menționate la 

alineatul (3), este responsabil de 

examinarea oricăror altor declarații sau a 

unei cereri ulterioare a solicitantului 

respectiv, în conformitate cu articolele 40, 

41 și 42 din Directiva 2013/32/UE, 

indiferent dacă solicitantul a părăsit sau a 

fost îndepărtat de pe teritoriul statelor 

membre. 

5. Statul membru care a fost 

responsabil de examinarea cererii de 

protecție internațională, este responsabil 

de examinarea oricăror altor declarații sau 

a unei cereri ulterioare a solicitantului 

respectiv, în conformitate cu articolele 40, 

41 și 42 din Directiva 2013/32/UE, 

indiferent dacă solicitantul a părăsit sau a 

fost îndepărtat de pe teritoriul statelor 

membre. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul propune o modificare tehnică pentru a clarifica faptul că responsabilitatea 

permanentă ar trebui să se aplice odată ce un stat membru a fost desemnat responsabil și nu 

numai după examinarea criteriilor Dublin. Raportoarea este de acord cu opinia comisiei că o 
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responsabilitate stabilă pentru cereri va crea un sistem de funcționare mai bun, dar, pentru a 

putea aplica practic o astfel de dispoziție, este esențial să se asigure că responsabilitatea 

pentru cereri este distribuită în mod egal între statele membre. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Solicitantul prezintă cât mai curând 

posibil și cel târziu în cursul interviului 

efectuat în temeiul articolului 7 toate 
elementele și informațiile relevante pentru 

determinarea statului membru responsabil 

și cooperează cu autoritățile competente 

din statele membre. 

2. Solicitantul prezintă cât mai curând 

posibil toate elementele disponibile și 

informațiile relevante pentru 

determinarea statului membru 

responsabil și cooperează cu autoritățile 

competente din statele membre. 

Autoritățile competente țin cont de 
elementele și informațiile relevante pentru 

determinarea statului membru responsabil 

numai în măsura în care acestea au fost 

prezentate înainte de luarea deciziei finale 

privind determinarea statului membru 

responsabil. 

Or. en 

Justificare 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 



PE599.751v02-00 30/94 PR\1118296RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dacă un solicitant nu se 

conformează obligației prevăzute la 

articolul 4 alineatul (1), statul membru 

responsabil în conformitate cu prezentul 

regulament examinează cererea printr-o 

procedură accelerată, în conformitate cu 

articolul 31 alineatul (8) din Directiva 

2013/32/UE. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Solicitantul nu are dreptul de a 

beneficia de condițiile de primire 

prevăzute la articolele 14-19 din Directiva 

2013/33/UE, cu excepția asistenței 

medicale de urgență, în timpul 

desfășurării procedurilor în temeiul 

prezentului regulament în niciun alt stat 

membru decât cel în care are obligația de 

a fi prezent. 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. De îndată ce o cerere de protecție 

internațională este prezentată, în sensul 

articolului 21 alineatul (2), într-un stat 

membru, autoritățile sale competente 

informează solicitantul în ceea ce privește 

aplicarea prezentului regulament și 

obligațiile prevăzute la articolul 4, precum 

și consecințele neconformării, prevăzute 

la articolul 5 și, în special: 

1. De îndată ce este înregistrată 

cererea de protecție internațională, în 

sensul articolului 27 alineatul [Propunere 

de regulamentul privind procedurile de 

azil] într-un stat membru, autoritățile sale 

competente informează solicitantul în ceea 

ce privește aplicarea prezentului 

regulament și, în special: 

Or. en 

Justificare 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 
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Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) referitor la obligațiile ce incumbă 

solicitantului prevăzute la articolul 4, 

precum și consecințele nerespectării, 

prevăzute la articolul 5; 

Or. en 

Justificare 

A fost mutat textul de la articolul 6 alineatul (1) pentru a figura pe listă, articolul devenind 

astfel mai lizibil și mai clar. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) referitor la obiectivele prezentului 

regulament și consecințele depunerii unei 

alte cereri într-un alt stat membru, precum 

și la consecințele părăsirii statului membru 

unde are obligația de a fi prezent pe durata 

procesului de determinare a statului 

membru responsabil în temeiul prezentului 

regulament și pe durata examinării cererii 

de protecție internațională, în special 

referitor la faptul că solicitantul nu are 

dreptul de a beneficia de condițiile de 

primire prevăzute la articolele 14-19 din 

Directiva 2013/33/UE, cu excepția 

asistenței medicale de urgență, în niciun 

alt stat membru în afară de cel în care are 

obligația de a fi prezent ; 

(b) referitor la obiectivele prezentului 

regulament și consecințele depunerii unei 

alte cereri într-un alt stat membru, precum 

și la consecințele părăsirii statului membru 

unde are obligația de a fi prezent pe durata 

procesului de determinare a statului 

membru responsabil în temeiul prezentului 

regulament și pe durata examinării cererii 

de protecție internațională,  

Or. en 

Justificare 

Raportoarea propune un text mai simplu și mai general în acest sens, mai ales pentru că se 



PR\1118296RO.docx 33/94 PE599.751v02-00 

 RO 

sugerează eliminarea condițiilor materiale de primire de la articolul 5. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) referitor la dispozițiile privind 

reîntregirea familiei și, în acest sens, 

definiția aplicabilă membrilor familiei și a 

rudelor precum și referitor la necesitatea 

ca solicitantul să prezinte cât mai rapid în 

cadrul procedurii orice informație 

relevantă care poate ajuta la stabilirea 

locului unde se află membrii familiei sau 

rudele prezente în alte state membre, 

precum și orice tip de asistență pe care 

statul membru o poate oferi pentru 

identificarea membrilor familiei sau a 

rudelor; 

Or. en 

Justificare 

Pentru claritate, dispozițiile referitoare la unitatea familiei au fost mutate din alineatul 

privind interviul personal și extinse, pentru a se asigura că solicitantul este informat cu 

privire la definiția aplicabilă familiei în conformitate cu normele prezentului regulament. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera cb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) referitor la posibilitatea, în temeiul 

articolului 19, de a cere aplicarea clauzei 

discreționare de către orice stat membru 

din statul membru în care sunt prezenți, 

precum și referitor la modalitățile 

specifice legate de procedură; 

Or. en 
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Justificare 

Procedura de la articolul 19 ar permite solicitantului să ceară aplicarea clauzei 

discreționare într-un stat membru determinat când solicitantul este deja prezent în primul stat 

membru în care a depus cererea. Este o măsură de descurajare a mișcărilor secundare, dar 

care oferă solicitantului de azil și o marjă de manevră. Includerea sa aici ar însemna că 

autoritățile ar trebui să furnizeze informații cu privire la existența acestei proceduri și la 

modalitățile legate de aceasta. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) referitor la interviul individual în 

temeiul articolului 7 și obligația de a 

transmite și a demonstra informații 

referitoare la prezența în statele membre a 

unor membri de familie, rude sau a unor 

persoane aflate în relații de natură 

familială cu solicitantul, inclusiv 

mijloacele prin care solicitantul poate 

transmite informațiile respective; 

(d) referitor la scopul interviului 

individual în temeiul articolului 7, precum 

și la informațiile care i se vor cere 

solicitantului în timpul interviului;  

Or. en 

Justificare 

Având în vedere noua literă (c)a privind informațiile legate de identificarea familiei, se 

sugerează ca prezentul alineat să se concentreze mai mult oferirea de informații solicitantului 

cu privire la scopul interviului personal și despre informațiile care i s-ar putea cere să le 

ofere autorităților. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) referitor la posibilitatea de a 

contesta o decizie de transfer în termen de 

șapte zile de la notificare, precum și la 

faptul că această contestare se limitează 

la a evalua dacă articolul 3 alineatul (2) în 

ceea ce privește riscul de tratament 

(e) referitor la posibilitatea și 

modalitățile de contestare a unei decizii de 

transfer și dreptul de a avea o cale de atac 

efectivă în fața unei instanțe judecătorești 

sau a unui tribunal, în conformitate cu 
articolul 28, inclusiv în situația în care nu 



PR\1118296RO.docx 35/94 PE599.751v02-00 

 RO 

inuman sau degradant sau articolele 10 și 

13-18 au fost încălcate ; 

se ia o decizie de transfer; 

Or. en 

Justificare 

Această modificare se face pentru a ține cont de modificările aduse articolului 28. De 

asemenea, acum se menționează explicit dreptul la o cale de atac efectivă în cazurile în care 

nu există niciun transfer, de exemplu un transfer pentru reîntregirea familiei. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ia (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) în cazul minorilor neînsoțiți, 

referitor la rolul și responsabilitățile 

tutorelui; 

Or. en 

Justificare 

Este esențial ca minorilor neînsoțiți să li se comunice informații adecvate despre rolul și 

responsabilitățile tutorilor în cadrul Sistemului european comun de azil, deoarece acest lucru 

va contribui la o mai mare încredere în sistemul de azil, va oferi un nivel ridicat de protecție 

și va încuraja minorii neînsoțiți să nu se ascundă. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ib (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ib) referitor la dreptul de a solicita 

asistență și reprezentare juridică gratuită 

în toate etapele procedurii, în 

conformitate cu articolele 14 și 15 din 

[Propunere de regulament privind 

procedurile de azil]; 

Or. en 
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Justificare 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ic (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ic) referitor la existența unui site de 

internet cu informații, creat conform 

articolului 6 alineatul (3a) 

Or. en 

Justificare 

Articolul 6 alineatul (3a) introduce un site de internet dedicat informațiilor, care va fi găzduit 

de AAUE; ar fi rezonabil să li se ofere solicitanților informații despre acest site, pentru a îi 

ajuta să-și găsească singuri informațiile respective. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informațiile menționate la alineatul (1) sunt 

furnizate în scris, într-o limbă pe care 

solicitantul o înțelege sau pe care se 

presupune, în mod rezonabil, că o 

înțelege. Statele membre folosesc broșura 

comună elaborată în acest scop în temeiul 

alineatului (3). 

Informațiile menționate la alineatul (1) sunt 

furnizate în scris, într-o limbă pe care 

solicitantul o înțelege într-o formă 

concisă, transparentă, inteligibilă și ușor 

accesibilă, folosind un limbaj clar și 

simplu. În ceea ce privește minorii și, mai 

ales, minorii neînsoțiți, informațiile sunt 

furnizate într-o manieră care ține seama 

de nevoile și vârsta lor, de către personal 

instruit în mod adecvat. Statele membre 

folosesc materialul informativ comun 
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elaborată în acest scop în temeiul 

alineatului (3). 

Or. en 

Justificare 

Este important să se asigure că li se oferă copiilor, în special minorilor neînsoțiți, materiale 

informative adaptate nevoilor lor. Dacă dorim ca solicitanții de azil să coopereze în cadrul 

Sistemului european comun de azil oficial și să nu se angajeze în mișcări secundare, este 

esențial să li se ofere informații precise și adaptate cu privire la procedurile pe care trebuie 

să le urmeze. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă este cazul, pentru o înțelegere 

adecvată din partea solicitantului, 
informațiile îi sunt comunicate, de 

asemenea, și oral, de exemplu cu ocazia 

interviului individual, după cum se 

menționează la articolul 7. 

Informațiile se furnizează imediat ce a 

fost înregistrată cererea. Informațiile se 

furnizează atât în scris, cât și oral și dacă 

se poate cu ajutorul echipamentelor 

multimedia. Informațiile orale pot fi 

oferite în sesiuni individuale sau de grup, 

iar solicitanții trebuie să aibă posibilitatea 

să pună întrebări despre etapele 

procedurale pe care trebuie să le urmeze 

în procesul de determinare a statului 

membru responsabil în conformitate cu 

prezentul regulament. În cazul minorilor, 

informațiile se oferă într-un mod adaptat 

vârstei și nevoilor lor de către personal 

instruit corespunzător și cu participarea 

tutorelui. 

Or. en 

Justificare 

Dacă dorim ca solicitanții de azil să opereze în cadrul Sistemului european comun de azil 

oficial și să nu se angajeze în mișcări secundare, este esențial să li se ofere informații precise 

și adaptate cu privire la procedurile pe care trebuie să le urmeze. Furnizarea de informații 

orale, precum și posibilitatea de a pune întrebări cu privire la proceduri ar îmbunătăți 

considerabil înțelegerea procedurilor de către solicitantul individual, iar acest lucru ar 

îmbunătăți cooperarea lor cu autoritățile și ar reduce și ascunderea și mișcările secundare. 
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Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia, prin acte de punere în 

aplicare, elaborează o broșură comună, 

precum și o broșură specială destinată 

minorilor neînsoțiți, care să conțină cel 

puțin informațiile menționate la alineatul 

(1) din prezentul articol. Această broșură 

comună include, de asemenea, informații 

referitoare la aplicarea Regulamentului 

(UE) [Propunere de regulament de 

reformare a Regulamentului nr. 603/2013] 

și în special la scopul în care datele 

solicitantului în cauză pot fi prelucrate în 

cadrul Eurodac. Broșura comună se 

elaborează astfel încât să permită statelor 

membre să o completeze cu informații 

suplimentare specifice statelor membre. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 56 

alineatul (2) din prezentul regulament. 

3. Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene elaborează, în strânsă 

colaborare cu agențiile naționale 

responsabile, un material informativ 

comun care conține cel puțin informațiile 

menționate la alineatul (1) din prezentul 

articol. Acest material informativ comun 

include, de asemenea, informații referitoare 

la aplicarea Regulamentului (UE) 

[Propunere de regulament de reformare a 

Regulamentului nr. 603/2013] și ,în 

special, la scopul în care datele 

solicitantului în cauză pot fi prelucrate în 

cadrul Eurodac. Materialul informativ 

comun se elaborează astfel încât să permită 

statelor membre să o completeze cu 

informații suplimentare specifice statelor 

membre. Agenția Uniunii Europene 

pentru Azil creează un material 

informativ specific destinate în special 

următoarelor grupuri țintă: 

 (a)  solicitanți adulți; 

 (b)  minori neînsoțiți; 

 (c)  minori însoțiți; 

 Ar trebui elaborat material informativ 

specific pentru cazurile în care se aplică 

mecanismul de repartizare corectivă și 

atunci când se aplică procedurile 

obișnuite în temeiul prezentului 

regulament. 

Or. en 

Justificare 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 
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authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Agenția Uniunii Europene pentru 

Azil oferă un site internet special cu 

informații despre SECA și, în special, 

despre funcționarea prezentului 

regulament, pentru solicitanții de 

protecție internațională, precum și pentru 

solicitanții potențiali. Informațiile de pe 

site sunt complete și actualizate și sunt 

furnizate într-o formă concisă, 

transparentă, inteligibilă și ușor 

accesibilă, folosind un limbaj clar și 

simplu și sunt disponibile în toate limbile 

majore vorbite de solicitanții de protecție 

internațională care sosesc în Europa. 

Or. en 

Justificare 

Oferind un site internet special cu informații despre funcționarea practică a SECA, destinate 

celor care doresc sau ar dori să ceară azil în Europa, am putea să oferim un acces rapid și 

ușor la informații pentru persoanele care au cerut deja protecție internațională în Europa, 

dar, totodată, am putea să combatem miturile și dezinformările făcute de traficații de 

migranți sau de alte persoane, astfel încât cei care nu ar îndeplini condițiile pentru 

acordarea protecției internaționale să nu se angajeze în mod inutil în călătorii periculoase și 

costisitoare traversând Mediterana pentru a cere protecție internațională în Europa. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. Autoritățile competente ale statelor 

membre informează constant solicitanții 

cu privire cursul procedurilor desfășurate 

în temeiul prezentului regulament în ceea 

ce privește cererea lor. Informațiile 

respective se furnizează în scris, la 

intervale regulate. În cazul minorilor, 

autoritățile competente informează atât 

minorul, cât și gardianul prin aceleași 

modalități. Comisia este abilitată să 

adopte acte de punere în aplicare pentru a 

stabili modalitățile de furnizare a acestor 

informații. Aceste acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 56 alineatul (2). 

Or. en 

Justificare 

Este esențial ca solicitanții să fie informați cu privire la cursul solicitării depuse, pentru a le 

asigura încrederea în sistemul de azil. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita procesul de 

determinare a statului membru responsabil, 

statul membru care îndeplinește procedura 

de determinare a statului membru 

responsabil organizează un interviu 

individual cu solicitantul, cu excepția 

cazurilor în care solicitantul s-a sustras de 

la procedură sau informațiile furnizate de 

solicitant în temeiul articolului 4 alineatul 

(2) sunt suficiente pentru determinarea 

statului membru responsabil . Interviul 

permite, de asemenea, înțelegerea 

corespunzătoare a informațiilor oferite 

solicitantului în conformitate cu articolul 

1. Pentru a facilita procesul de 

determinare a statului membru responsabil, 

statul membru care îndeplinește procedura 

de determinare a statului membru 

responsabil organizează un interviu 

individual cu solicitantul. Statul membru 

care îndeplinește procedura de 

determinare va pune întrebări despre 

toate aspectele cererii care ar permite 
determinarea statului membru responsabil: 

Interviul permite, de asemenea, înțelegerea 

corespunzătoare a informațiilor oferite 

solicitantului la articolul 6. 
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6. 

Or. en 

Justificare 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statul membru poate renunța la 

interviul individual cu solicitantul , dacă 

solicitantul s-a sustras de la procedură 

sau dacă informațiile furnizate de 

solicitant în temeiul articolului 4 alineatul 

(2) sunt suficiente pentru determinarea 

statului membru responsabil. Dacă statul 

membru renunță la interviu, îi dă 

solicitantului posibilitatea de a prezenta 

toate informațiile suplimentare care sunt 

relevante pentru determinarea corectă a 

statului membru responsabil, înainte de 

luarea unei decizii finale de transfer al 

solicitantului către statul membru 

responsabil în temeiul articolului 30 

alineatul (1). 

Or. en 

Justificare 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 
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much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Interviul individual se desfășoară 

într-o limbă pe care solicitantul o înțelege 

sau pe care se presupune, în mod 

rezonabil, că o înțelege și în care acesta 

este capabil să comunice. Dacă este cazul, 

statele membre recurg la un interpret 

capabil să asigure o comunicare adecvată 

între solicitant și persoana care realizează 

interviul individual. 

3. Interviul individual se desfășoară 

într-o limbă pe care solicitantul o înțelege 

și în care acesta este capabil să comunice. 

Interviurile cu minori se desfășoară într-o 

manieră care ține seama de nevoile și 

vârsta lor, în prezența tutorelui și, dacă 

este cazul, a unui consilier juridic sau a 

unui alt consilier. Dacă este cazul, statele 

membre recurg la un interpret calificat, 

capabil să asigure o comunicare adecvată 

între solicitant și persoana care realizează 

interviul individual. 

Or. en 

Justificare 

Este important ca interviurile cu copii, fie că sunt însoțiți sau neînsoțiți, să se desfășoare într-

un mod adaptat nevoilor și vârstei lor, împreună cu tutorele. Amendamentul cuprinde, de 

asemenea, o modificare pentru a clarifica faptul că interviul trebuie întotdeauna desfășurat 

într-o limbă înțeleasă de solicitant, iar interpretul trebuie să fie calificat. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statul membru care realizează 

interviul individual elaborează un rezumat 

scris al acestuia care conține cel puțin 

principalele informații furnizate de către 

solicitant în cadrul interviului. Acest 

rezumat se poate prezenta fie sub formă de 

5. Statul membru care realizează 

interviul individual elaborează un rezumat 

scris al acestuia care conține cel puțin 

principalele informații furnizate de către 

solicitant în cadrul interviului. Acest 

rezumat se poate prezenta fie sub formă de 
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raport, fie ca formular standard. Statul 

membru se asigură că solicitantul și/sau 

consilierul juridic sau alt tip de consilier 

care îl reprezintă pe solicitant au acces la 

rezumat în timp util. 

raport, fie ca formular standard. Statul 

membru se asigură că solicitantul și/sau 

tutorele, consilierul juridic sau alt consilier 

care îl reprezintă pe solicitant au acces la 

rezumat în timp util, cât mai curând 

posibil după interviu și, în orice caz, 

înainte de a se lua decizia de transfer. 

Or. en 

Justificare 

Se referă la efortul global de a introduce conceptul de tutori în loc de „reprezentanți” ai 

minorilor neînsoțiți (alinierea cu RPA și DRC) și adaugă precizarea că solicitantul are 

nevoie de acces la rezumat cât mai rapid după interviu sau cel puțin înainte de a se lua 

decizia de transfer. Orice activitate suplimentară cauzată de această regulă pentru 

administrarea statelor membre s-ar compensa dacă această cerință contribuie la 

îmbunătățirea calității deciziilor în primă instanță și reduce astfel necesitatea unui recurs 

costisitor și îndelungat sau a unor transferuri secundare. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Interesul superior al copilului 

reprezintă elementul fundamental pentru 

statele membre în ceea ce privește toate 

procedurile prevăzute de prezentul 

regulament. 

(Nu privește versiunea în limba română.)

   

Or. en 

Justificare 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare stat membru în care un minor 

neînsoțit are obligația de a fi prezent se 

Fiecare stat membru în care este prezent un 

minor neînsoțit se asigură că un tutore 
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asigură că un reprezentant reprezintă și/sau 

asistă minorul neînsoțit pe parcursul 

procedurilor relevante prevăzute de 

prezentul regulament. Reprezentantul are 

calificările și expertiza necesare asigurării 

faptului că interesul superior al copilului 

este luat în considerare pe parcursul 

procedurilor desfășurate în temeiul 

prezentului regulament. Reprezentantul 

are acces la conținutul documentelor 

relevante din dosarul solicitantului, 

inclusiv la broșura specială destinată 

minorilor neînsoțiți. 

reprezintă și/sau asistă minorul neînsoțit pe 

parcursul tuturor procedurilor prevăzute 

de prezentul regulament. Tutorele are 

calificările și expertiza necesare asigurării 

faptului că interesul superior al copilului 

este luat în considerare pe parcursul 

procedurilor desfășurate în temeiul 

prezentului regulament. Tutorele are acces 

la conținutul documentelor relevante din 

dosarul solicitantului, inclusiv la 

materialul informativ specific pentru 

minorii neînsoțiți. Tutorele este numit în 

cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 

cinci zile de la data depunerii cererii. 

Or. en 

Justificare 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Tutorele este implicat în cea mai mare 

măsură posibilă în procesul de stabilire a 

responsabilității statului membru în 

temeiul prezentului regulament. În acest 

scop, tutorele sprijină minorul să ofere 

informații relevante pentru evaluarea 

interesului său superior, în conformitate 

cu alineatul (3), inclusiv exercitându-și 

dreptul de a fi ascultat, și sprijină 

colaborarea minorului cu alți actori, cum 

ar fi organizațiile care caută membrii 

familiei, dacă este necesar în acest scop, 

respectând totodată obligația de 
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confidențialitate față de copil. 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție este cuprinsă în prezent în regulamentul de punere în aplicare, dar având 

în vedere importanța sa ar trebui inclusă în regulament. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) bunăstarea și dezvoltarea socială a 

minorului, luând în considerare în mod 

particular istoricul minorului; 

(b) binele copilului și dezvoltarea sa 

socială, luând în considerare mai ales 

mediul său etnic, religios, cultural și 

lingvistic, precum și nevoia de stabilitate 

și continuitate în îngrijirea minorului și 

tutela și accesul la servicii de sănătate și 

educație; 

Or. en 

Justificare 

Raportoarea consideră că modificarea aduce elemente valoroase care trebuie luate în 

considerare în evaluările interesului superior.  

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) considerente privind siguranța și 

securitatea, în special când există riscul ca 

respectivul minor să fie o victimă a 

traficului de ființe umane; 

(c) considerente privind siguranța și 

securitatea, în special când există riscul ca 

respectivul minor să fie supus oricărei 

forme de violență și exploatare, inclusiv 
traficului de ființe umane; 

Or. en 
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Justificare 

Litera ar trebui extinsă pentru a acoperi nu numai traficul, ci și alte forme de violență și 

exploatare. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) garanția predării către un tutore 

desemnat în statul membru de primire; 

Or. en 

Justificare 

Statele membre ar trebui să se asigure, înaintea unei decizii de transfer, că există o garanție 

că minorul va primi un tutore în statul membru de primire. Acest tutore ar trebui identificat și 

implicat în procedura de transfer înainte de efectuarea transferului. Ar trebui remarcat, de 

asemenea că această dispoziție oglindește o dispoziție existentă în directiva privind 

returnările (2008/115 (CE)), la articolul 10 alineatul (2), care prevede că înainte de se face 

un transfer, statul de primire trebuie să desemneze un tutore. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 – litera db (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) informațiile furnizate de tutore în 

statul membru în care este prezent 

minorul. 

Or. en 

Justificare 

Informațiile furnizate de tutore ar trebui să facă parte în mod normal din evaluarea 

interesului superior al copilului. 
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Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Înainte de a transfera un minor 

neînsoțit către statul membru responsabil 

sau, după caz, către statul membru de 

repartizare, statul membru care efectuează 

transferul se asigură că statul membru 

responsabil sau statul membru de 

repartizare ia fără întârziere măsurile 

menționate la articolele 14 și 24 din 

Directiva 2013/33/UE și la articolul 25 din 

Directiva 2013/32/UE. Orice decizie de a 

transfera un minor neînsoțit este precedată 

de o evaluare a interesului superior al 

acestuia. Evaluarea se bazează pe factorii 

enumerați la alineatul (3). Evaluarea este 

efectuată rapid de către personal având 

calificări și o expertiză care să asigure 

faptul că se ține seama de interesul 

superior al copilului. 

4. Înainte de a transfera un minor 

neînsoțit către statul membru responsabil 

sau, după caz, către statul membru de 

repartizare, statul membru care efectuează 

transferul se asigură că statul membru 

responsabil sau statul membru de 

repartizare ia fără întârziere măsurile 

menționate la articolele 14 și 24 din 

Directiva 2013/33/UE și la articolul 25 din 

Directiva 2013/32/UE. Orice decizie de a 

transfera un minor neînsoțit este precedată 

de o evaluare a interesului superior al 

acestuia. Evaluarea se bazează pe factorii 

enumerați la alineatul (3), iar concluziile 

evaluării pentru fiecare dintre factori se 

indică în mod clar în decizia de transfer. 

Evaluarea este efectuată rapid de către o 

echipă multidisciplinară având calificări și 

expertiză care garantează că se ține seama 

de interesul superior al copilului. La 

evaluarea multidisciplinară participă 

personal competent cu expertiză în 

domeniul drepturilor copilului și în 

psihologia și dezvoltarea copilului, 

precum și tutorele minorului. 

Or. en 

Justificare 

O evaluare adecvată a interesului superior al copilului necesită o gamă largă de competențe 

și deci, nu ar trebui făcută de o singură persoană, ci mai degrabă de o echipă 

multidisciplinară de adulți, care poate evalua în mod adecvat interesul superior al copilului. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 5 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Înainte de transferul unui minor 

neînsoțit autoritățile asigură desemnarea 

unui tutore în statul membru de primire. 

Autoritățile comunică tutorelui actual 

informațiile cu privire la tutorele 

desemnat de către statul membru de 

primire, împreună cu modalitățile de 

transfer. 

Or. en 

Justificare 

Asigurarea unei predări corecte de către un tutore către alt tutore în cazul transferurilor de 

minori neînsoțiți ar putea fi și o modalitate eficientă de a se asigura că informațiile relevante 

sunt transferate între tutori, că copilul este bine primit în noul stat membru și că riscurile de 

dispariție a copilului sunt reduse. Ar trebui remarcat, de asemenea, că această dispoziție 

oglindește o dispoziție existentă în Directiva privind returnările (2008/115 (CE)), la articolul 

10 alineatul (2), care prevede că înainte de se face un transfer, statul de primire trebuie să 

desemneze un tutore. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 57 pentru a 

completa prezentul regulament prin 

stabilirea, în conformitate cu prezentul 

articol, a normelor și procedurilor privind 

cooperarea transnațională pentru 

evaluările vizând interesul superior al 

copilului. 

Or. en 

Justificare 

Existența unui act delegat privind evaluările interesului superior al copilului ar asigura o 

abordare mai armonizată între statele membre. 
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Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În absența unui membru de familie 

sau a unei rude, astfel cum sunt menționați 

la alineatele (2) și (3), statul membru 

responsabil este acela în care minorul 

neînsoțit și-a prezentat prima dată cererea 

de protecție internațională, cu excepția 

cazului în care s-a demonstrat că acest 

lucru nu este în interesul superior al 

minorului. 

5. În absența unui membru de familie 

sau a unei rude, astfel cum sunt menționați 

la alineatele (2) și (3), statul membru 

responsabil este stabilit de către statul 

membru în care solicitantul este prezent, 

conform procedurii de la articolul 15 

alineatul (1) sau (1a), cu excepția cazului 

în care se decide că acest lucru nu este în 

interesul superior al minorului. Înainte de 

o astfel de determinare, solicitantul este 

autorizat să folosească procedurile 

menționate la articolul 19. 

Or. en 

Justificare 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când se stabilește, pe baza probelor 

sau a dovezilor circumstanțiale astfel cum 

sunt descrise în cele două liste menționate 

la articolul 25 alineatul (4) din prezentul 

regulament, inclusiv datele la care face 

referire Regulamentul [Propunere de 

regulament de reformare a Regulamentului 

(UE) nr. 603/2013] că un solicitant a trecut 

neregulamentar frontiera într-un stat 

membru pe uscat, pe mare sau pe calea 

aerului venind dintr-o țară terță, statul 

membru în care s-a intrat astfel este 

responsabil de examinarea cererii de 

protecție internațională. 

Atunci când se stabilește, pe baza probelor 

sau a dovezilor circumstanțiale astfel cum 

sunt descrise în cele două liste menționate 

la articolul 25 alineatul (4) din prezentul 

regulament, inclusiv datele la care face 

referire Regulamentul [Propunere de 

regulament de reformare a Regulamentului 

(UE) nr. 603/2013] că un solicitant a trecut 

neregulamentar frontiera într-un stat 

membru pe uscat, pe mare sau pe calea 

aerului venind direct dintr-o țară terță, 

statul membru în care s-a intrat astfel este 

responsabil de examinarea cererii de 

protecție internațională. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament este legat direct de următorul amendament la articolul 15 alineatul 

(1a). Cele două amendamente creează o procedură separată dacă solicitantul se 

înregistrează în primul stat membru în care a intrat neregulamentar sau dacă solicitantul a 

călătorit prin unul sau mai multe state membre pentru a ajunge în statul membru în care a 

depus în cele din urmă cererea. Această primă parte reprezintă criteriul „clasic” al primei 

intrări, care se aplică când solicitantul se înregistrează în primul stat membru în care a intrat 

neregulamentar, până astăzi. Este atenuat de sistemul de repartizare corectivă în perioadele 

de aflux mare de solicitanți într-un stat membru specific. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care solicitantul a trecut 

granița în statul membru în care a depus 

cererea, venind printr-un alt stat membru 

și dacă nu este posibil, pe baza probelor 

sau a dovezilor circumstanțiale în 

conformitate cu alineatul (1), să se 

stabilească clar statul membru al primei 

intrări neregulamentare, statul membru 

responsabil de examinarea cererii de 

protecție internațională se determină în 
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conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 24a. 

Or. en 

Justificare 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când un solicitant se află în 

îngrijirea copilului, fratelui, surorii sau a 

părintelui său cu reședința legală pe 

teritoriul unui stat membru, pe motive de 

graviditate, nou-născut, boală gravă, 

handicap sever sau vârstă înaintată, sau 

atunci când copilul, sora, fratele sau 

părintele solicitantului se află în îngrijirea 

solicitantului, statele membre, în mod 

normal, mențin împreună sau reunesc 

solicitantul și copilul, fratele, sora sau 

părintele în cauză, cu condiția ca în țara de 

origine să fi existat legături de familie, ca 

copilul, fratele, sora, părintele sau 

1. Atunci când un solicitant se află în 

îngrijirea copilului, fratelui, surorii sau a 

părintelui său cu reședința legală pe 

teritoriul unui stat membru, pe motive de 

graviditate, nou-născut, boală gravă, 

dizabilitate severă, traumă severă sau 

vârstă înaintată, sau atunci când copilul, 

sora, fratele sau părintele solicitantului se 

află în îngrijirea solicitantului, statele 

membre, în mod normal, mențin împreună 

sau reunesc solicitantul și copilul, fratele, 

sora sau părintele în cauză, în măsura în 

care deja existau relații de familie înainte 

ca solicitantul să fi sosit pe teritoriul 
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solicitantul să fie capabili să asigure 

asistență persoanei aflate în îngrijire și ca 

persoanele în cauză să își fi exprimat 

dorința în scris. 

statelor membre, iar copilul, fratele, sora, 

părintele sau solicitantul este capabil să 

asigure asistență persoanei aflate în 

îngrijire, iar persoanele în cauză și-au 

exprimat dorința în scris. 

Or. en 

Justificare 

Aceste modificări vizează în principal să alinieze definiția legăturilor de familie la 

propunerea Comisiei de la articolul 2 litera (g), pentru a include și familiile care s-au format 

în timpul călătoriei spre Europa, dar nu în țara de origine. De asemenea, s-a făcut o mică 

modificare pentru a include traumele severe în lista criteriilor de dependență. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) 

și numai până când niciun stat membru 

nu a fost desemnat ca fiind responsabil , 

fiecare stat membru poate decide să 

examineze o cerere de protecție 

internațională care îi este prezentată de un 

resortisant al unei țări terțe sau de un 

apatrid pe baza unor motive de familie 

legate de membri ai familiei extinse care 

nu se încadrează în definiția de la 

articolul 2 litera (g) , chiar dacă această 

examinare nu este responsabilitatea sa în 

temeiul criteriilor stabilite în prezentul 

regulament 

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1), 

fiecare stat membru poate decide să 

examineze o cerere de protecție 

internațională care îi este prezentată de un 

resortisant al unei țări terțe sau de un 

apatrid, chiar dacă această examinare nu 

este responsabilitatea sa în temeiul 

criteriilor stabilite în prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

Clauza discreționară, deși este folosită doar de câteva state membre, oferă un instrument 

flexibil și progresiv, pentru a asigura luarea în considerare corespunzătoare a motivelor 

umanitare în cazuri individuale și este, astfel, un instrument apreciat atât de statele membre, 

cât și de ONG-urile care lucrează cu solicitanții de azil. În consecință, raportoarea ar dori 

mai degrabă să continue folosirea procedurii, decât să o limiteze. Amendamentele la articolul 

19 revin la formularea din actualul regulament Dublin III. 
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Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statul membru care a decis să examineze o 

cerere de protecție internațională în temeiul 

prezentului alineat devine statul membru 

responsabil și își asumă obligațiile asociate 

acestei responsabilități. După caz, acesta 

informează statul membru anterior 

responsabil, statul membru care desfășoară 

o procedură pentru determinarea statului 

membru responsabil sau statul membru 

căruia i-a fost solicitat să preia solicitantul. 

Statul membru care a decis să examineze o 

cerere de protecție internațională în temeiul 

prezentului alineat devine statul membru 

responsabil și își asumă obligațiile asociate 

acestei responsabilități. După caz, acesta 

informează, prin utilizarea rețelei 

electronice de comunicații „DubliNet”, 

instituită în temeiul articolului 18 din 

Regulamentul (CE) nr. 1560/2003, statul 

membru anterior responsabil, statul 

membru care desfășoară o procedură 

pentru determinarea statului membru 

responsabil sau statul membru căruia i-a 

fost solicitat să preia solicitantul. 

Or. en 

Justificare 

Clauza discreționară, deși este folosită doar de câteva state membre, oferă un instrument 

flexibil și progresiv, în scopul de a asigura luarea în considerare corespunzătoare a 

motivelor umanitare în cazuri individuale și este, astfel, un instrument apreciat atât de statele 

membre, cât și de ONG-urile care lucrează cu solicitanții de azil. În consecință, raportoarea 

ar dori mai degrabă să continue folosirea procedurii, decât să o limiteze. Amendamentele la 

articolul 19 revin la formularea din actualul regulament Dublin III. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Solicitantul de protecție internațională 

poate cere statului membru în care a fost 

depusă cererea să aplice alineatul 1. O 

astfel de cerere trebuie scrisă și motivată 

în mod corespunzător. 

Or. en 
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Justificare 

Raportoarea sugerează că solicitantul/solicitanta poate cere statului membru în care a depus 

cererea să beneficieze de dreptul de a folosi clauza discreționară de la articolul 19 alineatul 

(1). Statul membru ar examina apoi dacă dorește sau nu să-și exercite drepturile în temeiul 

clauzei discreționare. În conformitate cu normele în vigoare, statele membre pot folosi 

procedura de la articolul 19 alineatul (1), dar nu există nicio modalitate prin care solicitantul 

să le poată cere în mod formal să facă acest lucru. 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statul membru în care este prezentată 

cererea de protecție internațională și care 

desfășoară procesul de determinare a 

statului membru responsabil poate cere, în 

orice moment înainte de determinarea 

statului membru responsabil , unui alt stat 

membru să primească un solicitant pentru a 

reuni orice persoane aflate în relații de 

natură familială , chiar dacă celălalt stat 

membru nu este responsabil în temeiul 

criteriilor prevăzute la articolele 10-13 și 

18. Persoanele în cauză trebuie să își dea 

consimțământul în scris. 

Statul membru în care este depusă cererea 

de protecție internațională și care 

desfășoară procesul de determinare a 

statului membru responsabil, sau statul 

membru responsabil, poate cere, în orice 

moment înainte de adoptarea unei prime 

decizii pe fond, unui alt stat membru să 

primească un solicitant pentru a reuni orice 

persoane aflate în relații de natură 

familială, pe motive umanitare bazate în 

special pe legături familiale, culturale sau 

sociale sau pe competențe lingvistice care 

ar putea facilita integrarea sa în acest alt 

stat membru, chiar dacă celălalt stat 

membru nu este responsabil în temeiul 

criteriilor prevăzute la articolele 10-13 și 

18. Persoanele în cauză trebuie să își dea 

consimțământul în scris. 

Or. en 

Justificare 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 
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Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Un solicitant de protecție 

internațională poate solicita unui stat 

membru în care a fost depusă cererea să 

aplice alineatul (2). O astfel de solicitare 

se depune în scris, se motivează în mod 

corespunzător și se adresează autorităților 

competente de unde a fost depusă cererea. 

Autoritățile respective se asigură că 

cererea este transmisă autorităților 

competente din statul membru de 

destinație în care solicitantul depune 

cererea prin intermediul rețelei 

electronice de comunicații DubliNet, 

creată în temeiul articolul 18 din 

Regulamentul (CE) nr. 1560/2003.  

 Statul membru care primește o solicitare 

în temeiul primului paragraf răspunde în 

termen de două săptămâni dacă dorește să 

își asumă responsabilitatea pentru cerere. 

Statul membru solicitat poate prelungi 

acest termen cu încă două săptămâni în 

cazul în care aceasta este notificată 

statului membru în care cererea a fost 

prezentată în scris, prin intermediul 

rețelei de comunicare electronică 

DubliNet. În cazul în care nu se primește 

un răspuns în termenul menționat 

anterior, se consideră că cererea este 

respinsă. Fără a aduce atingere 

alineatelor (1) și (2), solicitanții de 

protecție internațională nu au dreptul de 

a se prevala de această procedură decât o 

singură dată.  

Or. en 

Justificare 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 
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the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. În cazul în care statul membru 

solicitat acceptă cererea în conformitate 

cu alineatul (2a), responsabilitatea pentru 

examinarea cererii îi este transferată. 

Statul membru în care a fost depusă 

cererea se asigură că solicitantul este 

transferat în conformitate cu articolul 27.  

Or. en 

Justificare 

Prezentul alineat se referă, de asemenea, la noua procedură care permite aplicarea 

articolului 19 dintr-un alt stat membru. Acesta clarifică pur și simplu procedura cu privire la 

transferuri în cazul în care un stat membru își asumă răspunderea în conformitate cu noua 

procedură.  

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2c. Prin intermediul unor acte de 

punere în aplicare, Comisia elaborează 

un formular comun destinat a fi utilizat în 

procedura menționată la alineatul (2a). 
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Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 56 

alineatul (2). 

Or. en 

Justificare 

Pentru a simplifica procedurile și a reduce sarcina administrativă, se sugerează Comisiei să 

elaboreze un act de punere în aplicare care să cuprindă formularul ce trebuie utilizat pentru 

cererile prezentate în conformitate cu noua procedură care permite cererile în temeiul 

articolul 19 dintr-un alt stat membru.  

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) preia, în conformitate cu 

dispozițiile prevăzute la articolele 24, 25 și 

30, un solicitant care a prezentat o cerere 

într-un stat membru diferit; 

(a) preia, în conformitate cu 

dispozițiile prevăzute la articolele 24, 24a, 

25 și 30, un solicitant care a prezentat o 

cerere într-un stat membru diferit; 

Or. en 

Justificare 

Acesta este un amendament tehnic, pentru a alinia dispoziția cu noua procedură propusă în 

articolul 24a (notificarea de preluare).  

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Într-o situație menționată la 

alineatul (1) litera (a), statul membru 

responsabil examinează sau finalizează 

examinarea cererii de protecție 

internațională. 

2. Într-o situație menționată la 

alineatul (1) litera (a) sau litera (b), statul 

membru responsabil examinează sau 

finalizează examinarea cererii de protecție 

internațională. 

Or. en 



PE599.751v02-00 58/94 PR\1118296RO.docx 

RO 

Justificare 

Procedurile accelerate constituie un instrument important pentru a menține eficiența 

sistemului prin accelerarea tratării cererilor cu privire la care este relativ „ușor” să se ia o 

decizie. Raportoarea nu sprijină utilizarea unor proceduri accelerate ca o formă de pedeapsă 

pentru sustragere, în primul rând pentru că nu este deosebit de eficientă și ar putea chiar 

însemna că sustragerea este stimulată în cazul solicitanților care au o șansă ridicată de a 

primi o decizie pozitivă la cererea lor de azil.  

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Într-o situație menționată la 

alineatul (1) litera (b), statul membru 

responsabil examinează sau finalizează 

examinarea cererii de protecție 

internațională printr-o procedură 

accelerată în conformitate cu articolul 31 

alineatul (8) din Directiva 2013/32/UE. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Procedurile accelerate constituie un instrument important pentru a menține eficiența 

sistemului prin accelerarea tratării cererilor cu privire la care este relativ „ușor” să se ia o 

decizie. Raportoarea nu sprijină utilizarea unor proceduri accelerate ca o formă de pedeapsă 

pentru sustragere, în primul rând pentru că nu este deosebit de eficientă și ar putea chiar 

însemna că sustragerea este stimulată în cazul solicitanților care au o șansă ridicată de a 

primi o decizie pozitivă la cererea lor de azil. 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Într-o situație menționată la 

alineatul (1) litera (c), statul membru 

responsabil tratează orice declarații 

suplimentare ale solicitantului sau nouă 

cerere depusă de acesta drept o cerere 

ulterioară în conformitate cu Directiva 

4. Într-o situație menționată la 

alineatul (1) litera (c), când statul membru 

responsabil a întrerupt examinarea unei 

cereri ca urmare a retragerii acesteia de 

către solicitant înainte de adoptarea unei 

decizii pe fond în primă instanță a fost 
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2013/32/UE. luată, statul membru respectiv se asigură 

că solicitantul are dreptul de a solicita ca 

examinarea cererii sale să fie finalizată 
sau de a prezenta o nouă cerere de 

protecție internațională, care să nu fie 

tratată ca o cerere ulterioară astfel cum 

este prevăzut în Directiva 2013/32/UE. În 

acest caz, statele membre se asigură că 

examinarea cererii este finalizată. 

Or. en 

Justificare 

Asigurarea respectării aplicării în mod obligatoriu a faptului de a considera toate 

declarațiile ulterioare ca noi sau suplimentare are importante efecte procedurale pentru 

solicitant (care fac de asemenea, în parte, obiectul Regulamentului privind procedurile de 

azil). Raportoarea propune revenirea la formularea din Regulamentul Dublin III cu privire la 

acest aspect.  

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Într-o situație menționată la 

alineatul (1) litera (d), decizia luată de 

autoritatea competentă a statului membru 

responsabil pentru respingerea cererii nu 

mai face obiectul unei căi de atac în 

conformitate cu capitolul V din Directiva 

2013/32/UE. 

5. Într-o situație menționată la 

alineatul (1) litera (d), atunci când o 

cerere a fost respinsă doar în primă 

instanță, statul membru responsabil se 

asigură că persoana în cauză are sau a 

avut posibilitatea de a recurge la o cale 

eficientă de atac, în conformitate cu 

articolul 46 din Directiva 2013/32/UE. 

Or. en 

Justificare 

Eliminarea dreptului la o cale de atac efectivă la o decizie pe fond privind o cerere de azil ar 

putea contraveni drepturilor recunoscute prin articolul 47 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene privind dreptul la o cale de atac efectivă. Raportoarea este 

de acord cu ideea că, în cazul de față, solicitantul ar trebui să fie primit înapoi de către statul 

membru responsabil (alineatul (1) litera (d)), dar acesta ar trebui să fie în continuare în 

măsură să își exercite dreptul de a contesta decizia luată cu privire la cererea sa. De aceea, 

este sugerat să se revină la formularea din Regulamentul Dublin III.  
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Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Procesul de determinare a statului 

membru responsabil începe imediat ce 

cererea de protecție internațională este 

prezentată pentru prima oară într-un stat 

membru , cu condiția ca statul membru în 

care s-a prezentat prima cerere să nu fie 

deja statul membru responsabil în temeiul 

articolului 3 alineatul (4) sau (5) . 

1. Procesul de determinare a statului 

membru responsabil începe imediat ce 

cererea de protecție internațională este 

prezentată pentru prima oară într-un stat 

membru , cu condiția ca statul membru în 

care s-a prezentat prima cerere să nu fie 

deja statul membru responsabil în temeiul 

articolului 3 alineatul (5) . 

Or. en 

Justificare 

Modificarea se referă la eliminarea articolului 3 alineatele (3) și (4). 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) după caz, linkuri către cererile 

depuse de membrii de familie sau rudele 

care călătoresc împreună; 

(b) după caz, linkuri către cererile 

depuse de membrii de familie, rude sau 

grupuri de solicitanți care solicită să fie 

înregistrați drept călătorind împreună; 

Or. en 

Justificare 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 
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choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) în cazul în care se aplică 

mecanismul de repartizare prevăzut la 

capitolul VII, informațiile menționate la 

articolul 36 alineatul (4) și la articolul 39 

litera (h). 

(h) în cazul în care se aplică 

mecanismul de repartizare prevăzut la 

capitolul VII, informațiile menționate la 

articolul 36a alineatul (3) și la articolul 39. 

Or. en 

Justificare 

Aceasta este o modificare tehnică în urma eliminării articolului 36 alineatul (4) și mutarea 

anumitor aspecte legate de acesta la articolul 36a. 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când un stat membru în care s-a 

prezentat o cerere de protecție 

internațională consideră că alt stat membru 

este responsabil de examinarea cererii, 

acesta cere, pe cât de repede posibil și în 

orice caz în termen de o lună de la data la 

care a fost prezentată cererea în sensul 

articolului 21 alineatul (2), celuilalt stat 

membru să preia solicitantul. 

Atunci când un stat membru în care s-a 

prezentat o cerere de protecție 

internațională consideră că alt stat membru 

este responsabil de examinarea cererii, 

acesta cere, pe cât de repede posibil și în 

orice caz în termen de două luni de la data 

la care a fost prezentată cererea în sensul 

articolului 21 alineatul (2), celuilalt stat 

membru să preia solicitantul. 

Or. en 

Justificare 

Au existat numeroase comentarii din partea statelor membre potrivit cărora noile termene 

propuse (reduse de la trei luni la o lună în propunerea Comisiei, comparativ cu Dublin III) 

nu sunt realiste. Raportoarea împărtășește opinia potrivit căreia este important să se scurteze 
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timpul procedurilor Dublin, dar, în același timp, statelor membre ar trebui să li se acorde o 

perioadă rezonabilă de timp pentru a efectua toate procedurile prevăzute în prezentul 

regulament.  

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere primului paragraf, în 

cazul în care există un rezultat pozitiv 

transmis de Eurodac referitor la datele 

înregistrate în temeiul articolului 13 din 

Regulamentul [Propunere de regulament de 

reformare a Regulamentului (UE) nr. 

603/2013] sau un rezultat pozitiv transmis 

de VIS referitor la datele înregistrate în 

temeiul articolului 21 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 767/2008 , cererea 

se trimite în termen de două săptămâni de 

la primirea rezultatului pozitiv. 

Fără a aduce atingere primului paragraf, în 

cazul în care există un rezultat pozitiv 

transmis de Eurodac referitor la datele 

înregistrate în temeiul articolului 13 din 

Regulamentul [Propunere de regulament de 

reformare a Regulamentului (UE) nr. 

603/2013] sau un rezultat pozitiv transmis 

de VIS referitor la datele înregistrate în 

temeiul articolului 21 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 767/2008 , cererea 

se trimite în termen de o lună de la 

primirea rezultatului pozitiv. 

Or. en 

Justificare 

Au existat numeroase comentarii din partea statelor membre potrivit cărora noile termene 

propuse (reduse de la două luni la două săptămâni în propunerea Comisiei, comparativ cu 

Dublin III) nu sunt realiste. Raportoarea împărtășește opinia potrivit căreia este important să 

se scurteze timpul procedurilor Dublin, dar, în același timp, statelor membre ar trebui să li se 

acorde o perioadă rezonabilă de timp pentru a efectua toate procedurile prevăzute în 

prezentul regulament. 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În ceea ce privește minorii, în scopul 

calculării termenelor menționate la 

primul și al doilea paragraf din prezentul 

alineat, timpul până la termenul limită 

începe să curgă din momentul în care a 

fost numit un tutore și în care s-a încheiat 
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evaluarea interesului superior în temeiul 

articolului 8 alineatul (3).  

Or. en 

Justificare 

Pentru a se asigura timpul necesar pentru procedurile privind minorii și a se asigura că 

minorul este sprijinit pe întreaga durată a procedurii, raportoarea propune ca timpul până la 

termenul limită oficial să înceapă să curgă numai atunci când a fost numit un tutore și s-a 

încheiat evaluarea interesului superior. 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 24 a 

 Prezentarea unei notificări de preluare 

 1.  În cazul în care un solicitant 

urmează să fie transferat într-un alt stat 

membru în conformitate cu articolul 15 

alineatul (1a) sau cu articolul 36b 

alineatul (4), statul membru de 

repartizare se stabilește în mod aleatoriu 

de către sistemul automat prevăzut la 

articolul 44 dintre statele membre care nu 

beneficiază în prezent de mecanismul de 

repartizare corectiv prevăzut la articolul 

34.  

 2.  De îndată ce statul membru de 

repartizare a fost stabilit în conformitate 

cu alineatul (1), informații în acest sens 

se includ automat în Eurodac, iar statul 

membru de repartizare este informat 

printr-o notificare automată. 

 3.  Statul membru în care se află 

solicitantul de azil informează solicitantul 

cu privire la stabilirea efectuată în 

conformitate cu alineatul (2) și, în 

cooperare cu Agenția pentru Azil a 

Uniunii Europene, cu privire la 

modalitățile de transfer. 

 4.  Agenția pentru Azil a Uniunii 
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Europene asigură transferul rapid al 

solicitantului din statul membru în care se 

află în statul membru responsabil.  

 5.  Obligațiile prevăzute la articolele 

39, 40, 41 și 42 se aplică mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Justificare 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre prevăd un termen 

de șapte zile de la notificarea unei decizii 

de transfer în care persoana în cauză să își 

poată exercita dreptul de a recurge la o cale 

de atac eficientă în temeiul alineatului (1). 

2. Statele membre prevăd un termen 

rezonabil, de nu mai puțin de 15 zile de la 

notificarea unei decizii de transfer în care 

persoana în cauză să își poată exercita 

dreptul de a recurge la o cale de atac 

eficientă în temeiul alineatului (1). 

Or. en 

Justificare 

Pentru a se asigura că o cale de atac efectivă, este esențial ca persoana să dispună de timp 

suficient pentru a se prevala de drept. Un termen de șapte zile este pur și simplu prea scurt. 

Solicitantului trebuie să i se garanteze cel puțin 15 zile pentru a formula calea de atac pentru 
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a se asigura că sistemul oferă garanții adecvate, dar statele membre ar trebui să poată stabili 

o perioadă mai lungă, în cazul în care doresc acest lucru.  

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 4  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Calea de atac eficientă prevăzută 

la alineatul (1) se limitează la a evalua 

dacă există o încălcare a articolului 3 

alineatul (2) în ceea ce privește riscul de 

tratament inuman sau degradant sau a 

articolelor 10 și 13-18. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Raportoarea consideră că nu este posibil să se limiteze căile de atac la anumite aspecte ale 

cartei fără a se lovi imediat de probleme legate de dreptul la o cale de atac efectivă prevăzut 

la articolul 47 din cartă. 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 5  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Dacă nu se ia o decizie de transfer 

menționată la alineatul (1), statele membre 

oferă posibilitatea exercitării unei căi de 

atac eficiente în fața unei instanțe, în 

situația în care solicitantul susține că un 

membru de familie sau, în cazul minorilor 

neînsoțiți, o rudă se află în mod legal într-

un alt stat membru decât cel care 

examinează cererea sa de protecție 

internațională și consideră, din acest 

motiv, că celălalt stat membru este statul 

membru responsabil pentru examinarea 

cererii. 

5. Dacă nu se ia o decizie de transfer 

menționată la alineatul (1), statele membre 

oferă posibilitatea exercitării unei căi de 

atac eficiente în fața unei instanțe, în 

situația în care solicitantul susține că un alt 

stat membru este statul membru 

responsabil pentru examinarea cererii. 

Or. en 
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Justificare 

Noua propunere a Comisiei de a acorda un drept la o cale de atac în cazurile în care 

reîntregirea familiei este blocată din cauza lipsei unui transfer către statul membru în care se 

află familia este binevenită. Cu toate acestea, ar fi util, ținând seama cel puțin de hotărârea 

CJUE în cauza Ghezelbash, să se extindă domeniul de aplicare al acestui drept la toate 

aplicările necorespunzătoare percepute ale criteriilor de la Dublin.  

 

Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Costurile necesare transferului unui 

solicitant sau al unei alte persoane, 

menționate la articolul 20 alineatul (1) 

litera (c), (d) sau (e) , către statul membru 

responsabil sunt suportate de statul 

membru care efectuează transferul. 

1. Costurile necesare transferului unui 

solicitant sau al unei alte persoane, 

menționate la articolul 20 alineatul (1) 

litera (c), (d) sau (e) , către statul membru 

responsabil sunt suportate de bugetul 

general al Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Ca o măsură suplimentară în vederea îmbunătățirii stimulentelor pentru fiecare stat membru 

de a înregistra toți solicitanții de azil prezenți pe teritoriul acestora fără întârziere și în 

scopul garantării faptului că statele membre nu sunt confruntate cu costuri financiare 

suplimentare generate de respectarea dispozițiilor regulamentului, orice transfer efectuat în 

temeiul prezentului regulament se suportă de către bugetul Uniunii Europene.  

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Alineatul (1) se aplică atunci când 

sistemul automat prevăzut la articolul 44 

alineatul (1) indică faptul că numărul 

cererilor de protecție internațională pentru 

care un stat membru este responsabil pe 

baza criteriilor din capitolul III, articolul 3 

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

articolul 19, împreună cu numărul 

persoanelor relocate efectiv, depășește 150 

2. Alineatul (1) se aplică atunci când 

sistemul automat prevăzut la articolul 44 

alineatul (1) indică faptul că numărul 

cererilor de protecție internațională pentru 

care un stat membru este responsabil pe 

baza criteriilor din capitolul III, articolul 3 

alineatul (2), articolul 18 și articolul 19, 

împreună cu numărul persoanelor relocate 

efectiv, depășește 100 % din cifra de 
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% din cifra de referință pentru statul 

membru respectiv determinată prin cheia 

menționată la articolul 35. 

referință pentru statul membru respectiv 

determinată prin cheia menționată la 

articolul 35. 

Or. en 

Justificare 

Sistemul de repartizare corectiv ar trebui declanșat înainte ca statul membru beneficiar să fie 

copleșit de afluxul de solicitanți de azil. Prin urmare, procentul de declanșare a fost redus de 

la 150% la 100% din cheia de referință. Raportoarea este, de asemenea, de părere că și 

cererile care se încadrează în criteriile de la articolul 3 alineatul (1) ar trebui să conteze 

pentru valoarea de referință.  

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Solicitanții care și-au depus cererea 

în statul membru beneficiar după 

notificarea repartizării menționate la 

articolul 34 alineatul (5) sunt repartizați 

statelor membre menționate la alineatul 

(1), iar aceste state membre determină 

statul membru responsabil. 

2. Dacă un stat membru responsabil 

nu a putut fi stabilit în conformitate cu 

articolul 19 alineatul (2a) sau cu articolul 

36b, solicitanții care și-au depus cererea în 

statul membru beneficiar după notificarea 

repartizării menționate la articolul 34 

alineatul (5) sunt repartizați statelor 

membre menționate la alineatul (1), iar 

aceste state membre determină statul 

membru responsabil. 

Or. en 

Justificare 

Aceasta presupune ca procedura de reunificare rapidă a familiei, precum și posibilitatea de a 

solicita aplicarea clauzei discreționare, să fie permise înainte ca un solicitant să fie transferat 

prin intermediul sistemului de repartizare corectiv.  

 

Amendamentul  89 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Cererile declarate inadmisibile sau 

examinate prin procedură accelerată în 

conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 

nu fac obiectul repartizării. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Această eliminare este efectuată ca o consecință a eliminării articolului 3 alineatul (3) 

privind procedurile de admisibilitate anterior stabilirii statului membru responsabil. Trebuie 

remarcat faptul că toate statele membre, după ce a fost stabilită responsabilitatea, sunt libere 

să aplice testul de admisibilitate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

procedurile de azil.  

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statul membru beneficiar se 

asigură că solicitanții care au depus 

cererea în statul membru beneficiar după 

notificarea repartizării menționată la 

articolul 34 au acces la procedura 

prevăzută la articolul 19 alineatul (2a) și 

la articolul 36b.  

Or. en 

Justificare 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 
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Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pe baza aplicării cheii de referință 

în temeiul alineatului (1), sistemul 

automat menționat la articolul 44 

alineatul (1) indică statul membru de 

repartizare, comunică aceste informații la 

cel mult 72 de ore de la înregistrarea 

menționată la articolul 22 alineatul (1) 

statului membru beneficiar și statului 

membru de repartizare și indică statul 

membru de repartizare în fișierul 

electronic menționat la articolul 23 

alineatul (2). 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Acest articol se elimină, întrucât un nou sistem de stabilire a statului membru de repartizare 

a fost propus la articolul 36a. 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Articolul 36 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 36a 

 Stabilirea statului membru de repartizare 

 1. Pe baza cheii de referință 

menționate la articolul 35, sistemul 

automat menționat la articolul 44 

alineatul (1) indică cele șase state membre 

cu cel mai scăzut număr de solicitanți în 

raport cu cota lor de distribuție echitabilă. 

 2. Sistemul automat de transfer 

trebuie să creeze o listă de 30 locuri 

pentru fiecare dintre aceste șase state 

membre. Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene se asigură că solicitanții sunt 
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repartizați oricăreia dintre listele de 

transfer create în conformitate cu 

articolul 41. 

 3. Atunci când toate locurile 

disponibile pe o listă de transfer sunt 

completate în conformitate cu alineatul 

(2), sistemul automat comunică 

informațiile respective statului membru 

beneficiar și statului membru de 

repartizare și adaugă statul membru de 

repartizare în fișierul electronic 

menționat la articolul 23 alineatul (2).  

 4. În cazul în care o listă de transfer 

este în deplină concordanță cu alineatul 

(3), sistemul automat creează o nouă listă 

de transfer pentru statul membru cu cel 

mai mic număr de solicitanți în raport cu 

cota de distribuire echitabilă a acestuia 

pentru care încă nu s-a creat o listă.  

Or. en 

Justificare 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Amendamentul  93 

Propunere de regulament 

Articolul 36 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 36b 

 Procedura de reunificare familială în 

cazul repartizării corective 

 1. Un stat membru care beneficiază 

de mecanismul de repartizare corectiv în 

conformitate cu articolul 34 este 
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responsabil cu derularea unei proceduri 

speciale de reîntregire a familiei pentru 

solicitant, pentru a asigura reîntregirea 

familiei și accesul rapid la procedurile de 

azil pentru solicitanți, în cazul în care 

există, la prima vedere, suficiente indicații 

că aceștia sunt susceptibili de a avea 

dreptul la reîntregirea familiei în 

conformitate cu articolul 10, 11, 12 sau 

13. 

 2. Pentru a stabili dacă există 

suficiente indicii că solicitantul are 

familie în statul membru, așa cum 

susține, statul membru care îndeplinește 

procedura de determinare se asigură că 

solicitantul a înțeles definiția aplicabilă a 

membrilor de familie și/sau rudelor și se 

asigură că solicitantul este sigur că 

pretinșii membri ai familiei și/sau rude nu 

sunt prezenți în alt stat membru. Statul 

membru care îndeplinește procedura de 

determinare se asigură, de asemenea, că 

solicitantul înțelege că nu va avea dreptul 

de a rămâne în statul membru în care 

acesta pretinde că are membri ai familiei 

și/sau rude, cu excepția cazului în care o 

astfel de afirmație poate fi verificată de 

către statul membru în cauză. Dacă 

informațiile furnizate de către solicitant 

nu oferă motive vădite de a se îndoi de 

prezența membrilor de familie și/sau 

rudelor în statul membru indicat de 

solicitant, se poate concluziona că, la 

prima vedere, există suficiente indicii că 

solicitantul are membri ai familiei și/sau 

rude în respectivul stat membru pentru a 

îndeplini cerințele de la alineatul (1).  

 3. În cazul în care se stabilește, în 

conformitate cu alineatele (1) și (2) că un 

solicitant are, la prima vedere, dreptul la 

reîntregirea familiei în conformitate cu 

articolul 10, 11, 12 sau 13, statul membru 

beneficiar informează statul membru 

respectiv cu privire la aceasta, iar 

solicitantul este transferat în acel stat 

membru. 

 4. Statul membru care primește un 

solicitant în conformitate cu procedura 
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menționată la alineatul (3) stabilește dacă 

sunt îndeplinite condițiile pentru 

reîntregirea familiei în conformitate cu 

articolul 10, 11, 12 sau 13. În cazul în 

care se stabilește că nu sunt îndeplinite 

condițiile pentru reîntregirea familiei, 

statul membru de destinație se asigură că 

solicitantul este transferat într-un alt stat 

membru în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 24a.  

 5. Autoritățile competente din statul 

membru unde solicitantul pretinde că are 

membri ai familiei și/sau rude asistă 

autoritățile responsabile din statul 

membru responsabil cu îndeplinirea 

procedurii de determinare, oferind 

răspunsuri la orice întrebări menite să 

clarifice dacă pretinsele legături de 

familie sunt corecte.  

Or. en 

Justificare 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Articolul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 37 eliminat 

Solidaritatea financiară  

1.  Un stat membru poate, la sfârșitul 

perioadei de trei luni de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament și 

ulterior la sfârșitul fiecărei perioade de 

douăsprezece luni, să indice în sistemul 
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automat că nu va participa temporar la 

mecanismul de repartizare corectiv 

prevăzut în capitolul VII din prezentul 

regulament în calitate de stat membru de 

repartizare și notifică acest lucru statelor 

membre, Comisiei și Agenției pentru Azil 

a Uniunii Europene. 

2.  În acest caz, sistemul automat 

menționat la articolul 44 alineatul (1) 

aplică cheia de referință pe durata acestei 

perioade de douăsprezece luni statelor 

membre al căror număr de cereri pentru 

care sunt stat membru responsabil este 

mai mic decât proporția care le revine în 

temeiul articolului 35 alineatul (1), cu 

excepția statului membru care a introdus 

informațiile, precum și a statului membru 

beneficiar. Sistemul automat menționat la 

articolul 44 alineatul (1) include fiecare 

cerere care altfel ar fi fost repartizată 

statului membru care a introdus 

informațiile în temeiul articolului 36 

alineatul (4) în proporția care revine 

statului membru respectiv. 

 

3.  La sfârșitul perioadei de 

douăsprezece luni menționate la alineatul 

(2), sistemul automat comunică statului 

membru care nu a participat la 

mecanismul de repartizare corectiv 

numărul de solicitanți pentru care altfel 

acesta ar fi fost statul membru de 

repartizare. Statul membru plătește apoi o 

contribuție de solidaritate de 250 000 

EUR pentru fiecare solicitant care i-ar fi 

fost altfel repartizat în cursul respectivei 

perioade de douăsprezece luni. 

Contribuția de solidaritate este plătită de 

statul membru determinat drept 

responsabil pentru examinarea cererilor 

respective. 

 

4.  Comisia, prin acte de punere în 

aplicare, adoptă o decizie în conformitate 

cu procedura de examinare menționată la 

articolul 56, pentru a stabili modalitățile 

de punere în aplicare a alineatului (3). 

 

5.  Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene monitorizează și raportează 
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anual Comisiei în legătură cu aplicarea 

mecanismului de solidaritate financiară. 

Or. en 

Justificare 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) transferă solicitantul către statul 

membru de repartizare, în cel mult patru 

săptămâni de la decizia finală de transfer. 

(c) furnizează asistența necesară 

pentru a asigura că Agenția pentru Azil a 

Uniunii Europene este în măsură să 

transfere solicitantul către statul membru 

de repartizare, în cel mult patru săptămâni 

de la decizia finală de transfer. 

Or. en 

Justificare 

Modificarea se referă la recomandarea privind transferul responsabilității pentru 

transferurile către Agenția europeană pentru Azil.  

 

Amendamentul  96 

Propunere de regulament 

Articolul 40 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care verificarea de 

securitate confirmă că există motive grave 

pentru care solicitantul poate fi considerat 

un pericol pentru securitatea națională sau 

ordinea publică, statul membru beneficiar 

3. În cazul în care verificarea de 

securitate confirmă că există motive grave 

pentru care solicitantul poate fi considerat 

un pericol pentru securitatea națională sau 

ordinea publică, statul membru beneficiar 
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în care a fost depusă cererea este statul 

membru responsabil și examinează cererea 

prin procedura accelerată în temeiul 

articolului 31 alineatul (8) din Directiva 

2013/32/UE. 

în care a fost depusă cererea este statul 

membru responsabil și poate examina 

cererea prin procedura accelerată în 

temeiul articolului 31 alineatul (8) din 

Directiva 2013/32/UE. 

Or. en 

Justificare 

Regulamentul Dublin ar trebui să stabilească norme clare pentru stabilirea responsabilității 

pentru cereri între statele membre. Un stat membru ar trebui să își păstreze dreptul de a 

evalua cea mai bună metodă, în cadrul RPA, pentru examinarea cererii. În cazul în care acest 

lucru se realizează cel mai bine în cadrul unei proceduri accelerate ar trebui să fie posibil, 

dar nu obligatoriu.  

 

Amendamentul  97 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Solicitanții care au fost înregistrați 

drept călătorind împreună, astfel cum se 

menționează la articolul 22 alineatul (1) 

litera (b), cărora li se aplică procedura de 

repartizare, dar care nu sunt membri de 

familie ai celorlalți solicitanți, sunt, în 

măsura posibilului, repartizați în același 

stat membru.  

Or. en 

Justificare 

În modelul de transfer revizuit propus de raportoare, solicitanții vor putea fi transferați în 

grupuri în statele membre, mai degrabă decât doar în mod individual, dar acest lucru nu va 

implica un drept de opțiune în ce privește destinația și se efectuează numai în măsura în care 

este posibil, spre deosebire de membrii familiei care sunt întotdeauna transferați în același 

stat membru.  

 

Amendamentul  98 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește costurile transferului 

unui solicitant către statul membru de 

repartizare, statului membru beneficiar i 

se rambursează o sumă forfetară de 500 

EUR pentru fiecare persoană transferată în 

temeiul articolului 38 litera (c). Acest 

sprijin financiar se pune în aplicare 

conform procedurilor prevăzute la 

articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 

516/2014. 

În ceea ce privește costurile transferului 

unui solicitant către statul membru de 

repartizare de către Agenția pentru Azil a 

Uniunii Europene, acestea sunt suportate 

de către bugetul general al Uniunii și se 

rambursează o sumă forfetară de 300 EUR 

pentru fiecare persoană transferată în 

temeiul articolului 38 litera (c). 

Or. en 

Justificare 

Raportoarea ar sugera să se transfere responsabilitatea pentru transferuri în temeiul 

Regulamentului Dublin de la statele membre la Agenția europeană pentru Azil. Reducerea 

nivelului de compensare de la 500 EUR la 300 EUR ar crea economii semnificative care ar 

trebui, în opinia raportoarei, să fie investite în măsuri de sprijinire a sistemului. 

 

Amendamentul  99 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sistemul automat informează statele 

membre și Comisia de îndată ce numărul 

de cereri din statul membru beneficiar 

pentru care acesta este statul membru 

responsabil în temeiul prezentului 

regulament este sub pragul de 150 % din 

proporția care îi revine în temeiul 

articolului 35 alineatul (1). 

Sistemul automat informează statele 

membre și Comisia de îndată ce numărul 

de cereri din statul membru beneficiar 

pentru care acesta este statul membru 

responsabil în temeiul prezentului 

regulament este sub pragul de 75 % din 

proporția care îi revine în temeiul 

articolului 35 alineatul (1). 

Or. en 

Justificare 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 
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national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Amendamentul  100 

Propunere de regulament 

Capitolul VII a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Capitolul VII a 

 Solidaritate reciprocă 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Propunere de regulament 

Articolul 43 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 43 a 

 Suspendarea mecanismului de repartizare 

corectiv 

 În cazul în care un stat membru face 

obiectul unei decizii menționate la 

articolul 19 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) 2016/1624 în urma 

neîndeplinirii adecvate a obligațiilor de a 

gestiona partea sa din frontierele externe, 

Consiliul, pe baza unei propuneri din 

partea Comisiei, poate adopta fără 

întârziere, prin intermediul unui act de 

punere în aplicare, o decizie de 

suspendare a aplicării mecanismului de 

repartizare corectiv, menționat la articolul 

34 din prezentul regulament, pentru statul 

membru în cauză. Decizia de a suspenda 

mecanismul de repartizare corectiv este 

valabilă pentru o perioadă specifică de cel 

mult un an și poate fi reînnoită. Atunci 

când pregătește și elaborează un act de 

punere în aplicare, Comisia asigură 
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transmiterea promptă și simultană a 

tuturor documentelor, inclusiv a 

proiectului de act, Parlamentului 

European și Consiliului. Parlamentul 

European este informat fără întârziere cu 

privire la toate măsurile și deciziile 

ulterioare luate.  

Or. en 

Justificare 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Amendamentul  102 

Propunere de regulament 

Articolul 43 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 43b 

 Măsuri coercitive 

 În cazul în care un stat membru nu își 

îndeplinește obligațiile care îi revin în 

temeiul capitolului VII, se aplică 

procedura prevăzută la articolul XXX din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, astfel 

cum a fost modificat prin Regulamentul 

(UE) nr. XXXX.  

Or. en 



PR\1118296RO.docx 79/94 PE599.751v02-00 

 RO 

Justificare 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Amendamentul  103 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În scopul înregistrării și al 

monitorizării proporției cererilor de 

protecție internațională în temeiul 

articolului 22 și în scopul aplicării 

mecanismului de repartizare stabilit în 

capitolul VII, se instituie un sistem 

automat. 

1. În scopul înregistrării și al 

monitorizării proporției cererilor de 

protecție internațională în temeiul 

articolelor 22 și 24a și în scopul aplicării 

mecanismului de repartizare stabilit în 

capitolul VII, se instituie un sistem 

automat. 

Or. en 

Justificare 

Sistemul automat ar trebui să fie în măsură să sprijine nu numai repartizarea corectivă, dar 

și, de asemenea, noul model de repartizare prevăzut la articolul 24a. 

 

Amendamentul  104 

Propunere de regulament 

Articolul 45 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene are acces la sistemul automat în 

vederea introducerii și a adaptării cheii de 

referință în temeiul articolului 35 alineatul 

(4) și a introducerii informațiilor 

menționate la articolul 22 alineatul (3). 

2. Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene are acces la sistemul automat în 

vederea introducerii și a adaptării cheii de 

referință în temeiul articolului 35 alineatul 

(4), a introducerii informațiilor menționate 

la articolul 22 alineatul (3) și a îndeplinirii 

obligațiilor sale în temeiul articolului 36a. 

Or. en 

Justificare 

În noul articol 36a, se propune ca AAUE are sarcina să „completeze” listele de candidați din 

statele în care se aplică repartizarea corectivă; prezentul amendament garantează că aceasta 

are acces la sistemul electronic pentru a face acest lucru. 

 

Amendamentul  105 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prin derogare de la articolul 35, cheia de 

referință pentru repartizarea corectivă se 

calculează folosind formula din anexa Ia 

în cursul primilor cinci ani de la ... [data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

Or. en 

Justificare 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 

as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 
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corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Amendamentul  106 

Propunere de regulament 

Articolul 53 – paragraful 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prin derogare de la din articolul 38 litera 

(c), statul membru care beneficiază de 

mecanismul de repartizare corectiv 

asigură transferul solicitantului către 

statul membru de repartizare, cel mai 

târziu în termen de patru săptămâni de la 

decizia finală de transfer în primii cinci 

ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament]. 

 Prin derogare de la dispozițiile articolului 

42 alineatul (1), în ceea ce privește 

costurile transferului unui solicitant către 

statul membru de repartizare, statului 

membru beneficiar i se rambursează o 

sumă forfetară de 300 EUR pentru fiecare 

persoană transferată în temeiul 

articolului 53. Acest sprijin financiar se 

pune în aplicare conform procedurilor 

prevăzute la articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 516/2014. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament creează o perioadă de cinci ani, în care statele membre își vor menține 

responsabilitatea pentru transferurile efectuate în cadrul sistemului de repartizare corectiv, 

derogând, prin aceasta, de la articolul 38 litera c), pentru a oferi AAUE suficient timp pentru 

a acumula cunoștințele de specialitate și organizarea necesară pentru asumarea acestei 

responsabilități. AAUE va primi multe alte atribuții suplimentare în temeiul noilor 

regulamente SECA și este imperios necesar ca agenția să fie autorizată să se concentreze mai 

întâi asupra celor mai importante aspecte ale sistemului pentru a putea continua să furnizeze 
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servicii de înaltă calitate.  

 

Amendamentul  107 

Propunere de regulament 

Articolul 58 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Agenția pentru Azil a Uniunii Europene 

efectuează o analiză a capacităților de 

primire a minorilor neînsoțiți în toate 

statele membre pe timpul perioadei de 

tranziție menționate la articolul 53 

alineatul (2a), cu scopul de a identifica 

lacunele și a oferi asistență statelor 

membre pentru a le remedia.  

Or. en 

Justificare 

Este deosebit de important ca minorii neînsoțiți, transferați în conformitate cu modelul de 

repartizare corectiv, să primească îngrijirii adecvate în fiecare stat membru al Uniunii 

Europene. Prin urmare, ar părea potrivit ca AAUE să primească mandatul de a evalua 

capacitățile naționale pentru primirea minorilor neînsoțiți, cu scopul de a oferi asistență 

acelor state membre care au nevoie să își îmbunătățească capacitatea.  

 

Amendamentul  108 

Propunere de regulament 

Articolul 60 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 se abrogă 

pentru statele membre cărora li se aplică 

prezentul regulament în ceea ce privește 

obligațiile care le revin în cadrul relațiilor 

reciproce . 

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 se 

abrogă. 

Or. en 

Justificare 

Raportoarea consideră că statele membre care dispun de opțiuni de neparticipare ar trebui 

să aibă opțiunea clară de a alege, dacă să facă parte, sau nu, din sistemul Dublin; s-ar crea 

complicații inutile dacă unele statele membre ar avea opțiunea de a rămâne în cadrul 
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Regulamentului Dublin III, în timp ce toate celelalte vor fi trecut la Dublin IV.  

 

Amendamentul  109 

Propunere de regulament 

ANEXA I a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Anexa Ia 

 Dispoziții tranzitorii pentru calcularea 

cheii de referință menționate la articolul 

35  

 1. În sensul mecanismului de 

repartizare corectiv, în cursul unei 

perioade de tranziție, astfel cum este 

definită în prezenta anexă, numărul de 

referință pentru fiecare stat membru se 

stabilește prin combinarea unei chei de 

bază cu cheia de referință menționată la 

articolul 35. Această cheie de referință 

temporară este menționată ca cheie de 

referință de tranziție și se aplică în timpul 

perioadei de tranziție în locul cheii de 

referință menționate la articolul 35. 

 2. Cheia de bază de referință 

menționată la alineatul 1 se calculează 

prin totalizarea cererilor depuse, folosind 

cifrele Eurostat, în statele membre pentru 

anii 2011, 2012, 2013, 2014 și 2016 și 

împărțirea acestui număr la numărul total 

al cererilor depuse în toate statele membre 

în perioada respectivă. 

 3. Agenția pentru Azil a Uniunii 

Europene stabilește cheia de referință de 

bază, precum și cheia de referință 

menționată la articolul 35.  

 4. Cheia de referință de tranziție se 

calculează după cum urmează:  

 (a) de la intrarea în vigoare până la 

sfârșitul primului an calendaristic care 

urmează intrării în vigoare („anul X”), 

cheia de referință de tranziție este aceeași 

ca și cheia de referință de bază;  

 (b) în anul X + 1, cheia de referință de 
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tranziție este formată din 80 % din cheia 

de referință de bază și 20 % din cheia de 

referință menționată la articolul 35 din 

prezentul regulament;  

 (c) în anul X + 2, cheia de referință de 

tranziție este formată din 60 % din cheia 

de referință de bază și 40 % din cheia de 

referință menționată la articolul 35 din 

prezentul regulament;  

 (d) în anul X + 3, cheia de referință de 

tranziție este formată din 40 % din cheia 

de referință de bază și 60 % din cheia de 

referință menționată la articolul 35 din 

prezentul regulament;  

 (e) în anul X + 4, cheia de referință de 

tranziție este formată din 20 % din cheia 

de referință de bază și 80 % din cheia de 

referință menționată la articolul 35 din 

prezentul regulament;  

 5. După expirarea perioadei 

menționate la alineatul 4 litera (e), cheia 

de referință se calculează în conformitate 

cu articolul 35.  

Or. en 

Justificare 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 
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force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Un sistem de azil funcțional bazat pe solidaritate este posibil!  

 

Actualul Regulament Dublin, care stabilește statul membru responsabil pentru o cerere de azil 

depusă de un refugiat, este în prezent inadecvat scopului său. Acest lucru a devenit clar în 

anul 2015, când peste un milion de persoane au fugit de războaie, de conflicte și de persecuții 

și au solicitat protecție internațională în UE, fapt care a dus la prăbușirea totală a sistemului 

de la Dublin.  

 

Ca răspuns la această situație, Comisia Europeană a prezentat o propunere de revizuire a 

Regulamentului Dublin în mai 2016. De la numirea mea în calitate de raportoare în cadrul 

Parlamentului European pentru această revizuire, am analizat propunerea și am demarat 

proiectul ce constă în a elabora poziția Parlamentului European, iar acum sunt gata să prezint 

proiectul de raport.  

 

UE se află într-un punct de răscruce. Nu mai putem continua cu compromisuri „diluate” și cu 

răspunsuri ad hoc urgente la situațiile de criză care, se știe dinainte, vor fi puse în aplicare 

prea târziu sau nu vor fi puse în aplicare deloc. Într-adevăr, trebuie să gândim într-un mod 

inovator și creativ. Concluzia mea este că actualul regulament de la Dublin trebuie modificat 

din temelii, iar noul regulament trebuie să asigure:  

• că toate țările își împart responsabilitatea pentru solicitanții de azil.  

• că statele membre cu frontiere externe, care constituie primul loc de sosire în 

Europa al majorității refugiaților, își asumă răspunderea pentru înregistrarea 

tuturor persoanelor care sosesc, precum și pentru protejarea și menținerea 

frontierelor externe ale UE.  

• că persoanele care au nevoie de protecție internațională beneficiază de aceasta 

mult mai rapid decât în prezent, iar cei care se dovedesc a nu avea drept la azil 

sunt trimiși înapoi în țările lor de origine într-un mod rapid și demn.  

 

Este timpul să încetam a mai susține un sistem în care refugiații sunt împinși în mâinile unor 

traficanți de persoane fără scrupule care îi introduc în mod ilegal în Europa. În schimb, trebuie 

să construim un sistem care creează stimulente pentru toți refugiații de a se înregistra imediat 

ce sosesc în UE.  

 

Solicitanții de azil ar trebui să aibă încredere în faptul că, din punct de vedere juridic, vor 

beneficia de un proces corect în materie de azil, indiferent de statul membru în care depun 

cererea. Ei ar trebui, de asemenea, să știe că nu au dreptul să decidă în care stat membru al UE 

vor solicita azil, dar că Uniunea Europeană le va examina cererea lor de azil și, dacă este 

cazul, le va acorda protecție internațională.  

 

Noul Regulament de la Dublin trebuie să fie simplu și să se bazeze pe principii solide și 

realizabile în practică. Cred că am reușit crearea premiselor pentru acest lucru în proiectul 

meu de raport. Aceasta implică participarea deplină și egală a tuturor statelor membre. Pusă în 

aplicare pe deplin, aceasta va însemna o solidaritate reală și împărțirea responsabilităților.  

 

Este nevoie de un sistem permanent de transfer funcțional. 

 

Relocalizarea ad hoc a 160 000 de solicitanți de azil din Italia în Grecia a fost în mare măsură 
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un eșec. Trebuie să învățăm din experiențele acestui sistem pentru a construi un sistem de 

transfer funcțional, rezistent și practic în Regulamentul de la Dublin.  

 

Cea mai importantă lecție care trebuie învățată cu privire la mecanismul de transfer temporar, 

instituit în mijlocul unei crize în curs, arată că mecanismele de criză și cele pentru evenimente 

neprevăzute trebuie create înainte de apariția crizei. Procesele decizionale europene pur și 

simplu nu sunt suficient de rapide pentru a aborda în mod corespunzător această problemă 

complexă, în timp util, în mijlocul unei crize în curs.  

 

Măsurile existente, cum ar fi mecanismul de alertă timpurie din cadrul Regulamentului 

Dublin, sau Directiva privind protecția temporară, destinate a fi utilizate în caz de urgență, dar 

necesitând un vot în cadrul Consiliului pentru a fi lansate, nu au fost niciodată activate, 

indiferent de amploarea crizei. Prin urmare, ar fi imprudent ca un sistem de relocalizare să se 

bazeze pe altceva decât pe un sistem automat. 

 

Modificări ale modelului de repartizare corectiv propus de Comisie  

 

Au fost propuse următoarele modificări în vederea îmbunătățirii modelului de repartizare 

corectiv propus de Comisie. 

 

Niciun control al admisibilității înainte de Regulamentul Dublin 

Propunerea de a impune o cerință de a stabili dacă o cerere este admisibilă înainte de 

stabilirea statului membru responsabil ar crea o sarcină administrativă insurmontabilă pentru 

statele membre din prima linie.  

 

Instituirea unei proceduri familiale simplificate 

Propunerea Comisiei avea în vedere efectuarea tuturor reîntregirilor familiale dintr-un al 

doilea stat membru de repartizare, ceea ce ar implica o transferuri duble costisitoare. Cealaltă 

alternativă principală a fost să se permită statelor membre din prima linie să efectueze 

reîntregirea familiei, lucru care sporește sarcinile administrative și prelungește procedurile. 

Propun o cale de mijloc, prin care solicitantul să fie transferat în statul membru în care acesta 

pretinde că are membri de familie și unde acest stat efectuează evaluarea. În cazul în care 

solicitantul pretinde că are membri de familie într-un stat membru în care nu are familie, 

acesta va fi transferat către un stat membru ales de mecanismul de repartizare corectiv.  

 

Solicitarea utilizării clauzei discreționare  

Solicitanții ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita unui stat membru să facă uz de 

drepturile sale discreționare pentru a-și asuma răspunderea și pentru cazurile în care nu este 

strict obligat să facă acest lucru. Acceptarea în mod voluntar a unor solicitanți ar conta ca 

parte din cota respectivului stat membru. Acceptarea de candidați cu perspective mai bune de 

integrare în propriul stat membru în cadrul acestui sistem ar putea fi, astfel, o propunere 

interesantă pentru statele membre și oferi stimulente pentru solicitanți de a face demersurile în 

cadrul sistemului.  

 

Repartizarea grupurilor 

În loc să se transfere solicitanții pe baza unui sistem „o singură persoană o dată”, transferul ar 

trebui să se realizeze în grupuri de până la 30 de solicitanți o dată. În legătură cu această 

modificare, sugerez să se permită solicitanților să aibă opțiunea de a se înregistra ca un grup la 

sosirea în Europa. O astfel de înregistrare de grup nu ar implica dreptul de a fi transferat către 
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un anumit stat membru, ci dreptul de a fi transferat împreună cu ceilalți membri ai grupului 

către un stat membru stabilit de sistemul de repartizare corectiv.  

 

Legătura dintre repartizarea corectivă și protecția frontierelor  

În cazul în care un stat membru care beneficiază de mecanismul de repartizare corectiv nu își 

respectă obligațiile sale față de alte state membre de gestionare a frontierelor sale externe și 

înregistrare a solicitanților, ar trebui să existe posibilitatea de a suspenda sistemul de 

repartizare corectiv pentru statul membru respectiv, prin intermediul unei decizii în cadrul 

Consiliului. 

 

Pragurile pentru declanșarea repartizării corective 

Propunerea Comisiei prevede că un stat membru acceptă 150% din cota sa echitabilă de cereri 

de azil înainte de a primi asistență din partea sistemului de repartizare corectiv. Consider că 

acest prag ar trebui redus la 100%. Sugerez, de asemenea, ca repartizarea corectivă să înceteze 

de îndată ce cota relativă a unui stat membru în temeiul repartizării corective a scăzut la 75% 

din totalul repartizărilor, pentru a se asigura că statele membre nu fluctuează uneori în 

interiorul, alteori în afara, mecanismului de repartizare corectiv.  

 

Măsurile coercitive și posibilitatea de neparticipare („opt-out”) la solidaritatea financiară  

Comisia a propus introducerea unui posibilități de neparticipare („opt-out”) la sistemul de 

repartizare corectiv, lucru care ar fi permis statelor membre să iasă din mecanismul de 

repartizare corectiv plătind suma de 250 000 EUR pentru un solicitant. Consider că este 

inacceptabil să se pună o astfel de etichetă de preț asupra ființelor umane și, prin urmare, 

propun eliminarea acestei dispoziții.  

 

Fiecare stat membru în Uniunea Europeană trebuie să respecte legislația în vigoare care a fost 

convenită în mod democratic de către colegiuitori. În acest context, sunt îngrijorată de 

afirmațiile mai multor lideri politici care au declarat că nu vor lua în considerare deciziile 

democratice luate de către UE în cazul în care acestea nu ar fi în conformitate cu preferințele 

lor naționale. Având în vedere aceste observații, am sugerat introducerea unei condiționalități 

între participarea corespunzătoare la mecanismul de repartizare corectiv și fondurile 

structurale și de investiții europene. Nu ar părea logic să se permită statelor membre să 

beneficieze de solidaritatea altora ignorând, în același timp, propriile angajamente asumate în 

cadrul propriilor noastre norme convenite în comun.  

 

Introducerea treptată a modelului de repartizare corectiv  

Propun o perioadă de tranziție de cinci ani pentru cheia de repartizare, stabilind cote pentru 

fiecare stat membru. La începutul perioadei de tranziție, cheia trebuie să se bazeze pe o 

pondere medie a numărului de cereri de protecție internațională depuse în trecut în diferite 

state membre. Pentru fiecare an, 20% din cheia istorică ar fi eliminată, iar 20% din cheia 

sugerată de Comisia Europeană, bazată pe PIB și pe populație, ar urma să fie adăugată. 

 

Prin intermediul unui astfel de sistem, statele membre care anterior au primit numeroși 

solicitanți de azil vor avea certitudinea că partea lor de responsabilitate va fi redusă treptat. În 

același timp, statele membre cărora le lipsește această experiență vor avea timp să își 

consolideze sistemele de primire, de preferință cu asistență din partea Fondului pentru azil, 

migrație și integrare (AMIF) și cu sprijin din partea Agenției pentru Azil a Uniunii Europene.  

 

Îngrijirea adecvată a copiilor, acordând o atenție deosebită minorilor neînsoțiți  
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În ceea ce privește minorii neînsoțiți, desemnarea rapidă a unor tutori (în termen de cinci zile), 

evaluări mai bune ale interesului superior al acestora, precum și utilizarea de echipe 

multidisciplinare pentru evaluări, vor permite autorităților să instaureze un climat de încredere 

cu minorii, precum și să elimine influența negativă a persoanelor care introduc ilegal migranți 

și a traficanților de persoane. Acest lucru va îmbunătăți considerabil șansele ca minorii să 

capete încredere în sistem și să colaboreze cu acesta. Nu putem continua cu un sistem care 

cauzează dispariția a mii de copii, așa cum este din păcate cazul în prezent. Grație 

îmbunătățirii considerabile a procedurilor de reunificare familială și a procedurii necesare 

pentru a cere aplicarea clauzei discreționare, minorii vor căpăta un acces mai rapid la 

proceduri și la un mediu stabil.  

 

Investițiile în tehnologia informației și asistență adecvată, în special pentru minorii neînsoțiți, 

imediat ce aceștia pătrund pe teritoriul Uniunii, va permite realizarea de economii importante 

în alte părți ale sistemului Dublin, reducând necesitatea unor transferuri multiple, a unor căi 

de atac de lungă durată, ș.a.m.d.  

 

Un sistem pentru a elimina în mod fundamental motivul care stă la baza deplasărilor 

secundare  

Eliminarea legăturii dintre înregistrarea unei cereri și asumarea responsabilității de către statul 

membru respectiv este esențială pentru a asigura funcționarea Regulamentului de la Dublin. 

Unul din elemente este de a se asigura că procedurile din acest regulament sunt aplicabile și 

practice.  

 

Susțin pe deplin Comisia în ambițiile sale de a elimina lacunele care au permis transferuri de 

responsabilitate și de a garanta accelerarea procedurilor. Totuși, aceste măsuri tratează numai 

o parte a problemei. În teorie, principiul este că, în cazul în care nu există alte criterii în 

regulament care atribuie responsabilitate unei anumite țări, responsabilitatea revine primei țări 

de intrare în UE. Cu toate acestea, în practică, este mai mult sau mai puțin imposibil să se 

stabilească acest lucru, cu excepția cazului în care există o înregistrare în baza de date 

Eurodac, care, adesea, în prezent, nu este cazul.  

 

După luni de birocrație inutilă, statul membru în care se află solicitantul de azil va fi, de 

regulă, obligat să își asume responsabilitatea. Acest lucru presupune existența unor întârzieri 

în cadrul procedurilor, cu toate costurile asociate, incertitudine pentru solicitant, și cel mai 

important, faptul că deplasarea către o anumită țară, de fapt, convine deseori candidaților care 

doresc să își depună candidatura într-un anumit stat membru. Aceasta încurajează deplasările 

secundare.  

 

Pentru a putea rupe acest cerc vicios și a asigura o simplă regulă de repartizare, sugerez 

modificarea criteriilor de intrare ilegală. În cazul în care un solicitant depune o cerere într-un 

stat membru din prima linie care nu face parte din mecanismul de repartizare corectiv, acest 

stat membru ar trebui să fie responsabil pentru cerere, ca și în prezent. Acest lucru este 

esențial pentru a asigura legătura dintre gestionarea corespunzătoare a frontierelor externe și 

sistemul Dublin. În cadrul noului sistem, statele membru din prima linie vor fi, de asemenea, 

sprijinite prin intermediul sistemului de repartizare corectiv de îndată ce acestea și-au asumat 

partea lor de responsabilitate colectivă.  

 

În cazul în care un solicitant de azil se mută din prima țară de intrare, fără să se înregistreze, 

într-un alt stat membru și solicită azil acolo, acest stat membru nu este responsabil pentru 
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cerere. În locul unui sistem nefuncțional complex, în cadrul cărui pretindem că putem trimite 

persoanele înapoi în prima țară în care au sosit, solicitantul ar fi repartizat prin mecanismul 

corectiv unui stat membru responsabil și transferat în țara respectivă. 

 

Acest sistem asigură că solicitanții de azil vor ști că mutarea într-un anumit stat membru va 

însemna faptul că vor fi automat îndepărtați din respectiva țară. Criteriile ar fi ușor de aplicat 

și ar trebui să se dovedească a fi disuasive pentru solicitanți, întrucât motivele care stau la 

baza deciziei lor de a nu face cerere în prima țară de intrare în UE ar fi eliminate. De 

asemenea, sistemul elimină orice stimulente pentru ca statele membre să evite înregistrarea 

potențialilor solicitanți de azil pe teritoriul lor.  

 

Trebuie să fie foarte clar solicitanților de azil că nu au posibilitatea de a alege ce țară este 

responsabilă pentru cererea lor și că singura cale de a obține un statut juridic în Europa este să 

rămână în cadrul sistemului oficial.  

 

Un Regulament Dublin care poate câștiga înțelegere și acceptare din partea solicitanților 

Eliminarea stimulentelor pentru deplasările secundare, precum și evoluția către un model care 

asigură că toți solicitanții se înregistrează imediat după sosire, oferă o ocazie de a investi în 

informarea solicitanților, precum și în asigurarea unei protecții speciale minorilor. Asigurând 

furnizarea unor informații adecvate solicitanților și oferind posibilitatea de a adresa întrebări 

cu privire la modul în care funcționează sistemul, putem construi încrederea în sistem și 

asigura funcționarea mai armonioasă a proceselor.  

 

În forma sa actuală, regulamentul asigură doar publicarea câtorva broșuri informative de către 

Comisie. Acest lucru este insuficient având în vedere nevoile solicitanților. Prin urmare, 

sugerez ca Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în strânsă cooperare cu agențiile 

naționale, să fie însărcinată cu elaborarea unei serii de produse de informare. Legislatorii nu 

ar trebui să decidă cu privire la formatul și conținutul lor, ci mai degrabă să încurajeze agenția 

să găsească ea însăși cele mai utile formate, utilizând instrumente informatice moderne, 

pentru a se asigura că informațiile pot răspunde nevoilor cotidiene din centrele de primire, de 

la punctele de acces (hotspots) etc. 

 

Supraviețuirea liberei circulații în Europa depinde de reformele sistemului Dublin  

În cursul anului 2015, s-a putut observa modul în care stat membru după stat membru au 

reintrodus controale la frontierele interne ale UE, ca rezultat direct al așa-numitei crize a 

refugiaților. Dacă nu reformăm din temelii sistemul european de azil cu Regulamentul Dublin 

în centrul său și lăsăm sistemul în starea actuală, disfuncțională, este foarte posibil ca această 

situație să constituie începutul sfârșitului pentru sistemul Schengen care garantează libera 

circulație a persoanelor în Europa.  

 

Acesta este un lucru pe care fiecare om politic responsabil în Europa trebuie să îl înțeleagă, 

indiferent de poziția acestora în ceea ce privește legislația în domeniul azilului. Reforma 

sistemului de azil trebuie să funcționeze pe teren, în practică, și, spre deosebire de sistemul 

actual, ea trebuie să asigure că toată lumea este încurajată să respecte regulile jocului. 
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE 

 

 

Ref. D(2016)51537 

 

 

Claude Moraes 

Președinte, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

ASP 13G205  

Bruxelles 

 

 

 

Subiect:  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru 

responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate 

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

de către un apatrid (reformare) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Stimate domnule Președinte, 

 

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu 

articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului. 

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:  

 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu 

implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează 

comisia competentă cu privire la acest lucru. 

 

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente 

pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din 

propunere care conțin modificări. 

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, 

comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale 

propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă 

informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 58, cu privire la poziția sa privind 

aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare. 

Având în vedere avizul Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile 

grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de 

recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea 

în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în 

propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente 

cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, 
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fără modificări de fond ale acestora. 

 

În concluzie, după reuniunea sa din 29 noiembrie 2016, Comisia pentru afaceri juridice, cu 12 

voturi pentru, 2 vot împotrivă și 1 abținere1, recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție 

și afaceri interne, în calitatea sa de comisie competentă în fond, să examineze propunerea 

menționată mai sus în conformitate cu articolul 104. 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ 

 

 

                                                 
1 Au fost prezenți următorii deputați: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, 

Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho 

e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI 

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV  

AL SERVICIILOR JURIDICE 

Bruxelles, 6 octombrie 2016 

AVIZ 

 ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

  CONSILIULUI 

  COMISIEI 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 

examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele 

membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid 

COM(2016)0270 of 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 

structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 

consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 

European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 25 mai și 7 iulie 2016 în vederea 

examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie. 

La aceste reuniuni, în cursul examinării propunerii de regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului de reformare a Regulamentului (UE) nr.604/2013 a Parlamentului European 

și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 

statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre 

statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid, grupul consultativ, de 

comun acord, a constatat că următoarele elemente ar fi trebuit marcate prin fondul gri, utilizat, 

în general, pentru evidențierea modificărilor de fond: 

- la articolul 1, adăugarea propusă a cuvântului „singurului”; 

- la articolul 8 alineatele (5) și (6), eliminarea propusă a cuvintelor „frații, surorile”; 

- la articolul 10 alineatul (1), cuvântul „numai”; 

- la articolul 10 alineatul (2), eliminarea propusă a cuvintelor „sau un frate sau o soră”; 

- la articolul 13, fraza introductivă, eliminarea propusă a cuvintelor „și/sau frați sau surori 

minori necăsătoriți”; 

- întregul text al Anexei I. 
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În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 

concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost 

identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce 

privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări 

de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără 

modificări de fond ale acestuia. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsult   Jurisconsult   Director General 

 


