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Amendamentul 5 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul G 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât traficanții de persoane și 
membrii filierelor de imigrație clandestină 
exploatează migrația ilegală și pun în 
pericol viețile migranților pentru a obține 
profituri pentru propriile afaceri, poartă 
responsabilitatea pentru moartea a mii de 
persoane și reprezintă o problemă gravă 
pentru UE și statele membre; întrucât 
traficanții generează profituri în valoare de 
20 de miliarde EUR pe an din activitățile 
lor infracționale; întrucât, conform 
Europol, grupurile infracționale organizate 
care facilitează activ transportul de 
migranți ilegali prin Marea Mediterană au 
avut legături directe cu traficul de 
persoane, drogurile, armele de foc și 
terorismul; întrucât la 17 martie 2015 
Europol a înființat Echipa operațională 
mixtă „Mare” pentru a aborda problema 
acestor grupuri infracționale; 

G. întrucât traficanții de persoane și 
membrii filierelor de imigrație clandestină 
exploatează disperarea celor care încearcă 
să ajungă în Europa în lipsa unor căi 
sigure și legale și pun în pericol viețile 
migranților pentru a obține profituri pentru 
propriile afaceri; întrucât aceasta a 
provocat moartea a mii de persoane și 
reprezintă o problemă gravă pentru UE și 
statele membre; întrucât traficanții 
generează profituri în valoare de 20 de 
miliarde EUR pe an din activitățile lor 
infracționale; întrucât, conform Europol, 
grupurile infracționale organizate care 
facilitează activ transportul de migranți 
ilegali prin Marea Mediterană au avut 
legături directe cu traficul de persoane, 
drogurile, armele de foc și terorismul; 
întrucât la 17 martie 2015 Europol a 
înființat Echipa operațională mixtă „Mare” 
pentru a aborda problema acestor grupuri 
infracționale; 
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Amendamentul 6 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

2. invită UE și statele sale membre să 
furnizeze resursele necesare pentru a se 
asigura că obligațiile de căutare și salvare 
sunt îndeplinite în mod eficace și, prin 
urmare, că acestea sunt finanțate în mod 
corespunzător; întrucât statele membre 
continuă să-și manifeste solidaritatea și 
angajamentul prin intensificarea 
contribuțiilor la bugetele și operațiile 
Frontex și EASO și se angajează să 
asigure acestor agenții resursele (de 
personal și echipament) necesare 
îndeplinirii obligațiilor lor prin bugetul UE 
și fondurile sale relevante; 

2. invită UE și statele sale membre să 
furnizeze resursele necesare pentru a se 
asigura că obligațiile de căutare și salvare 
sunt îndeplinite în mod eficace și, prin 
urmare, că acestea sunt finanțate în mod 
corespunzător; solicită o operație 
europeană multinațională robustă 
condusă de țările care ar fi pregătite să 
întreprindă acțiuni axate exclusiv pe 
salvarea de vieți; întrucât statele membre 
continuă să-și manifeste solidaritatea și 
angajamentul prin intensificarea 
contribuțiilor la bugetul și operațiile EASO 
și se angajează să asigure acestei agenții 
resursele (de personal și echipament) 
necesare îndeplinirii obligațiilor sale prin 
bugetul UE și fondurile sale relevante; 

Or. en 
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Amendamentul 7 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. salută angajamentul Consiliului 
European de a consolida operațiunea Triton 
a UE prin creșterea finanțării și a 
mijloacelor; îndeamnă UE să stabilească 
un mandat clar pentru Triton în vederea 
extinderii zonei sale de operare și să 
extindă acest mandat pentru operațiile de 
căutare și salvare la nivelul UE; 

4. condamnă angajamentul Consiliului 
European de a consolida operațiunea Triton 
prin creșterea finanțării și a mijloacelor 
având ca prioritate controlul frontierelor 
și nu activitățile de căutare și salvare; 
îndeamnă UE să stabilească operații 
proactive de căutare și salvare pe mare la 
nivelul UE, dincolo de limita Triton de 30 
de mile marine; 

Or. en 
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Amendamentul 8 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

9. invită statele membre să ia în 
considerare posibilitatea procesării 
rapide, în colaborare cu țările terțe sigure 
de tranzit și de origine, și a returnării 
celor care nu se califică pentru azil și 
protecție în UE, asigurând utilizarea 
optimă a resurselor pentru cei care au 
nevoie de protecție; subliniază că este 
necesar să se încurajeze politicile de 
returnare voluntară, garantându-se totodată 
protecția drepturilor tuturor migranților și 
asigurarea accesului sigur și legal la 
sistemul de azil al UE, cu respectarea 
principiului nereturnării; 

9. subliniază că este necesar să se 
încurajeze politicile de returnare voluntară, 
garantându-se totodată protecția drepturilor 
tuturor migranților și asigurarea accesului 
sigur și legal la sistemul de azil al UE, cu 
respectarea principiului nereturnării; 

Or. en 
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Amendamentul 9 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

10. salută faptul că VP/ÎR și Președinția 
letonă au convocat imediat un consiliu 
comun extraordinar al miniștrilor afacerilor 
externe și interne la Luxemburg și salută 
faptul că statele membre au convocat 
imediat un summit extraordinar pentru 
găsirea unor soluții comune ca răspuns la 
situația de criză din Mediterana; ia act de 
faptul că o primă dezbatere largă privind 
posibilitățile de salvare a vieților, 
combaterea membrii filierelor de imigrație 
clandestină și a traficanților de persoane și 
responsabilitatea comună a statelor 
membre în ceea ce privește primirea și 
protecția; subliniază că statele membre 
trebuie să-și intensifice în continuare 
angajamentul și regretă lipsa de 
angajament din partea Consiliului 
European în ceea ce privește instituirea 
unui mecanism de solidaritate obligatoriu 
la nivelul UE; 

10. salută faptul că VP/ÎR și Președinția 
letonă au convocat imediat un consiliu 
comun extraordinar al miniștrilor afacerilor 
externe și interne la Luxemburg și salută 
faptul că statele membre au convocat 
imediat un summit extraordinar pentru 
găsirea unor soluții comune ca răspuns la 
situația de criză din Mediterana; ia act de 
faptul că o primă dezbatere largă privind 
posibilitățile de salvare a vieților, 
combaterea membrii filierelor de imigrație 
clandestină și a traficanților de persoane și 
responsabilitatea comună a statelor 
membre în ceea ce privește primirea și 
protecția; subliniază că propunerile 
statelor membre nu oferă un răspuns 
adecvat la pierderile de vieți din 
Mediterana și regretă lipsa de angajament 
din partea Consiliului European în ceea ce 
privește instituirea unui mecanism de 
solidaritate obligatoriu la nivelul UE; 

Or. en 
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Amendamentul 10 

Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 14 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

14. invită statele membre să colaboreze 
mai strâns cu Europol, Frontex, EASO și 
Eurojust cu scopul de a lupta împotriva 
rețelelor criminale de traficanți și rețelelor 
de imigrație clandestină și să detecteze și 
să urmărească finanțarea acestora și să 
identifice modul lor de operare pentru a le 
împiedica să câștige bani punând în pericol 
viața migranților; subliniază că este 
necesar să se consolideze cooperarea cu 
țări terțe, în special cele din jurul Libiei, 
care este indispensabilă dacă se urmărește 
distrugerea cu succes a acestor rețele 
criminale, atât pentru formarea în 
materie de aplicare a legii, cât și pentru 
furnizarea de servicii de informare; 
subliniază necesitatea ca țările terțe s ă 
respecte dreptul internațional în ceea ce 
privește salvarea de vieți pe mare și să 
garanteze protecția refugiaților și 
respectarea drepturilor fundamentale; 

14. invită statele membre să colaboreze 
mai strâns cu Europol, Frontex, EASO și 
Eurojust cu scopul de a lupta împotriva 
rețelelor criminale de traficanți și rețelelor 
de imigrație clandestină și să detecteze și 
să urmărească finanțarea acestora și să 
identifice modul lor de operare pentru a le 
împiedica să câștige bani punând în pericol 
viața migranților; subliniază necesitatea ca 
țările terțe să respecte dreptul internațional 
în ceea ce privește salvarea de vieți pe 
mare și să garanteze protecția refugiaților 
și respectarea drepturilor fundamentale; 

Or. en 

 
 


