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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât granițele maritime ale Uniunii în Mediterana sunt frontiere externe ale Uniunii 

Europene și, spre deosebire de frontierele terestre, nu pot fi închise și întrucât problema 

afluxului de refugiați trebuie tratată de urgență pentru ca aceștia să nu devină victime ale 

rețelelor mafiote și de traficanți; 

1. își exprimă preocuparea cu privire la creșterea dramatică a numărului de persoane ce își riscă 

viețile în traversări riscante ale Mediteranei către țărmurile UE; subliniază că Mediterana 

reprezintă cea mai importantă rută de migrație din lume, cu o rețea foarte densă de traficanți; 

subliniază că actuala criză a migranților a pus o presiune importantă asupra sectorului maritim 

comercial, crescând contribuția acestuia la operațiunile de salvare, îndeosebi în ceea ce 

privește siguranța echipajelor de navă și respectarea în general a măsurilor de siguranță; 

opinează că măsurile cuprinzătoare prin care UE intenționează să abordeze problemele 

multidimensionale generate de criză ar trebui să țină cont de acest aspect și să contribuie prin 

urmare la diminuarea efectelor negative asupra sectorului transporturilor; 

2. reamintește că, în conformitate cu Convenția de la Geneva privind statutul 

refugiaților1,Convenția UNCLOS2, cu Convenția SOLAS3și cu Convenția SAR4, fiecare stat 

care este parte la convenție impune comandantului unei nave care arborează pavilionul său, în 

măsura în care poate face acest lucru fără a pune în pericol grav nava, echipajul sau pasagerii, 

să acorde asistență oricărei persoane aflate pe mare în pericol de a fi abandonată, indiferent de 

naționalitate, de statut sau de circumstanțele în care se găsește, să le asigure asistență medicală 

primară sau alt tip de asistență, transportându-le într-un loc sigur și să participe activ în 

operațiunile de căutare și salvare pe mare; subliniază că salvarea unei persoane găsite pe mare 

în pericol nu este numai o obligație prevăzută de dreptul internațional, ci și o datorie morală; 

3. invită toate autoritățile portuare și maritime din statele membre și Agenția Europeană pentru 

Siguranță Maritimă (EMSA) și îndeosebi căpitanii de navă din Mediterana să dea dovadă de 

maximă vigilență cu privire la eventuale ambarcațiuni ce transportă migranți și refugiați care 

ar putea fi în pericol; recomandă, în acest context, ca aceștia să respecte cu strictețe orientările 

emise de Organizația Maritimă Internațională și de Agenția pentru refugiați a ONU (ICNUR) 

privind tratamentul persoanelor salvate pe mare5; 

4. subliniază faptul că, în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2015, în total 47 265 de migranți au fost 

salvați pe mare în Marea Mediterană, 13 475 dintre aceștia fiind salvați de nave comerciale6; 

ia act de faptul că, în aceste cinci luni, 302 nave comerciale au fost invitate să schimbe ruta și 

                                                 
1  Convenția ONU privind statutul refugiaților, 1951; 
2  Convenția ONU asupra dreptului mării din 1982, articolul 98 (”Obligația de a acorda asistență”); 
3  Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare din 1974, Regulamentul 33 (”Mesaje de 

pericol: obligații și proceduri”); 
4  Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, astfel cum a fost modificată; 
5 Rezoluția MSC.167(78) a Organizației Maritime Internaționale și „Salvare pe mare: orientări privind principiile 

și practicile aplicabile refugiaților și migranților”. 
6  Potrivit statisticilor Asociației Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) 



 

PE565.012v02-00 4/7 AD\1075630RO.doc 

RO 

direcția pentru a contribui la operațiunile de salvare, 104 dintre acestea fiind în cele din urmă 

invitate să salveze și să debarce migranți având în vedere caracterul urgent al situației; 

5. își exprimă regretul cu privire la faptul că până în prezent peste 3 000 de persoane și-au 

pierdut viața în traversări fatale pe mare numai în anul 2015, potrivit relatărilor ICNUR7; 

6. solicită Consiliului să aprobe de urgență propunerea înaintată de Comisie la 9 septembrie 

2015 și adoptată de Parlament în ședința sa din 17 septembrie, vizând relocarea a 120 000 de 

persoane ce necesită protecție internațională, și să evalueze în mod constant eventualele 

necesități suplimentare referitoare la protecția refugiaților; 

7. subliniază că, deși responsabilitatea primară revine statelor membre, navele comerciale au un 

rol semnificativ în cadrul operațiunilor de căutare și salvare, atât în ceea ce privește volumul, 

cât și activitatea; subliniază faptul că navele comerciale nu sunt echipate, iar echipajul lor nu 

este format astfel încât să fie suficient de pregătite de a participa în mod sistematic la 

operațiuni de salvare de o asemenea anvergură; 

8. reamintește că asistența în operațiuni de salvare oferită de nave comerciale și de echipajele 

acestora nu ar trebui să înlocuiască asistența acordată migranților pe mare care trebuie să fie 

oferită în continuare de autoritățile competente ale UE și ale statelor membre, care trebuie să 

aloce resursele umane și financiare necesare; recunoaște și salută cu entuziasm contribuțiile 

importante și generoase ale organizațiilor umanitare în acțiunile de salvare ale 

ambarcațiunilor, trimițând nave în Mediterană, îndeosebi cele aparținând organizațiilor Medici 

fără Frontiere (MFF) și Migrant Offshore Aid Station (MOAS); 

9. constată că posibilele consecințe economice și judiciare cu care se confruntă navele implicate 

în operațiuni de salvare și armatorii acestora ar putea să le descurajeze de la a furniza ajutor; 

invită statele membre să nu aplice sancțiuni persoanelor care oferă în mod voluntar ajutor 

migranților din motive umanitare, inclusiv transportatorilor și armatorilor; solicită Comisiei să 

propună o revizuire a Directivei 2001/51/CE a Consiliului; 

10. este preocupat de faptul că, datorită faptului că navele și echipajele acestora nu pot fi suficient 

de pregătite pentru a face față operațiunilor de căutare și salvare care nu sunt activitățile pe 

care le desfășoară în mod obișnuit, situația din Mediterana - unde asistăm deja la o tragedie 

umană - poate avea ca urmări accidente și pierderi de vieți omenești atât din rândul 

migranților, cât și al echipajelor navelor și presupune, de asemenea, riscuri în materie de 

siguranță maritimă și de mediu; 

11. salută Comunicarea Comisiei intitulată „O agendă europeană privind migrația” (COM 

(2015)0240) și invită cu fermitate toate statele membre să își asume răspunderea și să adopte 

măsuri imediate și adecvate la nivel național și la nivelul UE pentru a împiedica suferințe 

umane suplimentare în Marea Mediterană și a asigura că sunt îndeplinite obligațiile 

internaționale și etice în conformitate cu principiile de solidaritate și responsabilitate comună; 

îndeamnă în mod ferm UE și statele membre să găsească o soluție efectivă și sustenabilă la 

actualele deficiențe ale sistemului de migrare al UE, să găsească soluții la cauzele reale ale 

actualei crize a imigrației și să împiedice alte plecări ale ambarcațiunilor cu care se desfășoară 

traficul cu refugiați, precum și pierderea altor vieți omenești în Marea Mediterană; opinează 

că măsurile la nivelul UE trebuie să fie cuprinzătoare și să ducă la un flux de migrație 

controlat, gestionabil, sigur și legal; 

                                                 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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12. este profund îngrijorat de criza în curs în materie de migrație din Mediterana, îndeosebi în 

ceea ce privește aspectele umanitare, dar și impactul acesteia asupra transportului maritim, 

inclusiv asupra navelor de pasageri, navelor de croazieră și navelor-container, asupra 

siguranței navelor, echipajelor și încărcăturii lor, precum și a siguranței maritime în general; 

13. consideră că lupta împotriva traficului cu migranți nu ar trebui să obstrucționeze libertatea de 

navigare; 

14. în așteptarea măsurilor ce se impun pe termen mediu și lung, îndeamnă statele membre, 

Consiliul și Comisia să mărească în continuare finanțarea pentru operațiuni de căutare și 

salvare suficiente în Mediterana și să extindă sfera de acțiune a operațiunilor actuale în 

cooperare cu autoritățile competente, astfel încât siguranța și drepturile fundamentale, atât ale 

refugiaților, cât și ale persoanelor care au dreptul la protecție internațională și care caută să 

intre în Europa, cât și a echipajelor maritime ce își desfășoară activitatea în apele Mediteranei 

să poată fi garantată; 

15. subliniază necesitatea întreprinderii de controale stricte cu privire la utilizarea efectivă a 

fondurilor destinate operațiunilor de salvare și centrelor de primire, pentru a asigura astfel 

utilizarea lor conformă cu obiectivele asociate și pentru a se evita evaporarea lor ilegală; 

16. încurajează autoritățile UE și statele membre să utilizeze pe deplin actualele sisteme de 

monitorizare și informare privind traficul navelor maritime în Marea Mediterană, să colecteze 

informații actualizate privind navele care tranzitează zonele de coastă din întreaga UE și să 

dezvolte în continuare colaborarea dintre diferitele autorități maritime, inclusiv în ceea ce 

privește siguranța transporturilor, autoritățile navale și de pază de coastă, dacă este nevoie prin 

intermediul unei cooperări consolidate în temeiul articolului 20 din TUE și al articolului 329 

alineatul (1) din TFUE, în vederea unei mai bune coordonări și puneri în aplicare a unor 

funcții eficiente de siguranță maritimă, a contribuției la distrugerea rețelelor de contrabandă cu 

persoane și la confiscarea respectivelor ambarcațiuni, precum și a menținerii unei imagini de 

ansamblu a situației în timp real pentru a sprijini operațiunile de salvare; subliniază importanța 

participării EMSA în deplina sa capacitate de furnizor de servicii maritime integrate pentru a 

sprijini operațiunile de căutare și salvare în Mediterana, rol care ar trebui amplificat; 

17. subliniază faptul că statele membre și autoritățile implicate trebuie să asigure o debarcare 

ușoară a refugiaților și migranților salvați în portul maritim desemnat de pe navele care au luat 

parte la o operațiune de salvare; 

18. subliniază că echipajele navelor de pasageri, de croazieră și de transport de mărfuri 

participante la o misiune de salvare nu trebuie în niciun caz să complice sau să obstrucționeze 

activitatea funcționarilor responsabili cu verificarea migranților în statele membre de graniță, 

în coordonare cu Frontex, indiferent de decizia pe care aceștia o iau în conformitate cu 

legislația statelor membre și a UE; 

19. subliniază că trebuie consolidate de urgență capacitățile și competențele Frontex; 

20. invită toate părțile implicate în situația din Marea Mediterană să caute soluții la criza 

refugiaților, inclusiv eforturi de îmbunătățire a siguranței și situației drepturilor fundamentale 

ale refugiaților în țările lor de origine; încurajează UE și statele sale membre să ofere asistență 

și resurse statelor membre din prima linie, să găsească soluții la cauzele primordiale ale 

acestei migrații de amploare, să consolideze cooperarea cu țările terțe riverane ale Mediteranei 

precum Turcia, Libia, Liban și Iordania în materie de schimburi de informații, desfășurarea de 

operațiuni comune de căutare și salvare, controalele la frontieră, supravegherea și promovarea 
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acordurilor de control al migrației, și să sancționeze traficanții de persoane, liderii grupărilor 

și rețelele criminale de contrabandiști prin aplicarea unor pedepse penale dure; 

21. invită Comisia să instituie un grup de lucru cu autoritățile competente din statele membre, cu 

organizațiile umanitare de pe teren și cu agențiile ONU și UE, pentru asigurarea de urgență 

mijloacelor de transport pentru refugiați și să stabilească coridoare sigure și legale maritime și 

terestre care să permită transportarea solicitanților de azil și a refugiaților din zonele de 

conflict către tabere de refugiați și către țările de destinație în condiții sigure și decente; 

opinează că trebuie deschise canale legale și reglementate de imigrare, a căror responsabilitate 

să fie împărțită între cele 28 de state membre; 

22. subliniază că reintroducerea temporară a controalelor la frontieră de către unele state membre 

reprezintă un risc pentru funcționarea normală a spațiului Schengen, bazat pe frontiere interne 

deschise și pe libera circulație a persoanelor, înrăutățind condițiile cu care refugiații se 

confruntă la frontiere și creând probleme pentru funcționarea sistemului de transport din UE, 

inclusiv a transportului de pasageri; invită Comisia să prezinte instrumente și soluții de reacție 

rapidă adecvate, care să mențină buna funcționare a sistemului de transport și libertatea de 

circulație a persoanelor, inclusiv drepturile pasagerilor; 

23. subliniază importanța creării infrastructurii și sistemului necesare pentru a anticipa și pregăti 

viitoarea zonă de frontieră externă a UE care va face obiectul unor fluxuri mult mai mari de 

migranți. 
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