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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 1
Referirea 5a (nouă)

- având în vedere rezoluţia sa din 15 februarie 2007 privind situaţia umanitară a 
refugiaţilor proveniţi din Irak1,

Or. sv

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 2
Referirea 6a (nouă)

– având în vedere rezoluţia sa legislativă privind propunerea modificată de directivă a 
Consiliului referitoare la standardele minime în procedurile de acordare sau de 
retragere de către statele membre a statutului de refugiat din 27 septembrie 20052,

Or. en

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0056.
2 OJ C 227 E, 21.09.2006, p.46
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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 3
Considerentul -A (nou)

-A. întrucât garantarea dreptului la azil este un element esenţial al culturii juridice a 
Uniunii Europene, în cadrul căreia convenţiile internaţionale şi Convenţia privind 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului trebuie să fie integral 
respectate, iar principiul nerespingerii solicitanţilor de azil trebuie întotdeauna 
menţinut;

Or. it

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 4
Considerentul -Aa (nou)

-Aa. întrucât, în ultimii ani, unele state membre au încălcat principiul nerespingerii 
solicitanţilor de azil, fapt ce a fost condamnat în mai multe rezoluţii ale 
Parlamentului European;

Or. it

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 5
Considerentul D

D.        întrucât instrumentele adoptate până în prezent în domeniul azilului reprezintă 
standarde minime, şi ţinând seama de faptul că tendinţa de punere de acord cu 
privire la un numitor comun minimal trebuie combătută, pentru a se evita o 
uniformizare la un nivel inferior, care să diminueze gradul de protecţie, precum şi 
calitatea primirii, a procedurilor şi a protecţiei;

Or.en

Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 6
Considerentul E

E. întrucât, în cadrul Programului de la Haga din 4 şi 5 noiembrie 2004, Consiliul 
European a solicitat Consiliului şi Comisiei crearea unor structuri potrivite, care să 
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implice şi serviciile naţionale în domeniul azilului din statele membre, în vederea 
facilitării cooperării practice, şi de asemenea, considerând că intensificarea acestei 
cooperări practice, precum şi a schimbului de informaţii şi de experienţă între statele 
membre reprezintă un instrument important în atingerea unei proceduri comune de 
azilul şi a unui statut uniform;

Or. en

Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 7
Considerentul F

F. considerând că întărirea încrederii reciproce constituie piatra de temelie pentru 
realizarea unui sistem comun în domeniul azilului şi că o cooperare practică şi 
regulată între diferite niveluri de administraţie cu atribuţii similare din statele membre 
este cea mai bună metodă pentru crearea unei astfel de încrederi; întrucât întărirea 
încrederii reciproce necesită totodată o cooperare practică între statele membre, 
realizată în mod transparent, prin termeni de referinţă publici şi printr-o informare 
adecvată, inclusiv printr-o supraveghere din partea Parlamentului european, 
element necesar în vederea asigurării calităţii şi a sporirii încrederii publicului în 
modul de gestionare a politicii din domeniul azilului, fapt ce ar facilita promovarea 
unui proces mai puţin antagonist şi mai eficient;

Or. en

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 8
Considerentul F

F. considerând că întărirea încrederii reciproce constituie piatra de temelie pentru 
realizarea unui sistem comun în domeniul azilului şi că o cooperare practică şi 
regulată între diferite niveluri de administraţie cu atribuţii similare din statele membre, 
realizată în mod transparent, printr-o informare adecvată, inclusiv printr-o 
supraveghere din partea Parlamentului european, este cea mai bună metodă pentru 
crearea unei astfel de încrederi;

Or. nl
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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 9
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât, în pofida creşterii numărului războaielor şi a tragediilor umanitare, 
Uniunea Europeană a cunoscut, în ultimii ani, un declin pronunţat al solicitărilor 
de azil, şi întrucât acest fenomen s-a datorat, în mod clar, dificultăţilor cu care  
solicitanţii de azil s-au confruntat în încercările lor de a fi primiţi în statele membre 
ale UE;

Or. it

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 10
Considerentul G

G. subliniind faptul că o punere în aplicare eficientă a politicii în domeniul azilului 
presupune urmărirea mai multor obiective complementare, cum ar fi îmbunătăţirea 
calităţii deciziilor şi prelucrarea rapidă şi sigură a cererilor de protecţie (text 
eliminat);

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 11
Considerentul G

G. subliniind faptul că o punere în aplicare eficientă a politicii în domeniul azilului 
presupune urmărirea mai multor obiective complementare, cum ar fi îmbunătăţirea 
calităţii deciziilor, prelucrarea rapidă şi sigură a cererilor de protecţie, precum şi 
organizarea, în ţările de origine, a unor campanii de informare cu privire la 
posibilităţile de migraţie legală, la modalităţile de obţinere a statutului de refugiat 
sau a protecţiei umanitare, precum şi cu privire la consecinţele imigraţiei ilegale şi 
cele ale neacordării statutului de refugiat (text eliminat);

Or. it

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 12
Considerentul G

G. subliniind faptul că o punere în aplicare eficientă a politicii în domeniul azilului 
presupune urmărirea mai multor obiective complementare, cum ar fi îmbunătăţirea 
calităţii deciziilor, prelucrarea rapidă şi sigură a cererilor de protecţie, precum şi 
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organizarea, în ţările de origine şi de tranzit, a unor campanii de informare cu privire la 
(text eliminat) consecinţele imigraţiei ilegale, la pericolele traficului cu fiinţe umane, în 
special în cazul femeilor şi al minorilor, cu privire la neacordarea statutului de refugiat, 
precum şi la prezentarea posibilităţilor de migraţie legală;

Or. es

Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 13
Considerentul K

K. întrucât, la 8 martie 2006, Parlamentul a introdus pe lângă Curtea de Justiţie o 
acţiune în anulare împotriva Consiliului, privind Directiva 2005/85/CE (cazul C-
133/06); întrucât Parlamentul susţine că articolul 29 alineatele (1) şi (2) şi articolul 
36 alineatul (3) din directiva menţionată ar trebui anulate de către Curte, acestea 
referindu-se la adoptarea unei liste comune de ţări de origine sigure şi a unei liste 
comune de ţări terţe europene sigure;

Or. en

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 14
Considerentul K

K. întrucât Consiliul nu a ţinut seama de avizul Parlamentului atunci când a adoptat 
Directiva 2005/85/CE (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 15
Considerentul K

K. întrucât articolul 29 din Directiva 2005/85/CE se referă la procedura de creare a unei liste 
minimale comune a ţărilor terţe considerate ca fiind ţări sigure de origine (text eliminat);

Or. nl
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Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 16
Considerentul K

K. întrucât articolul 29 din Directiva 2005/85/CE se referă la procedura de creare a unei 
liste minimale comune a ţărilor terţe considerate ca fiind ţări sigure de origine (text 
eliminat);

Or. en

Amendament depus de Patrick Gaubert

Amendamentul 17
Considerentul K

K. întrucât articolul 29 din Directiva 2005/85 se referă la procedura de creare a unei liste 
minimale comune a ţărilor terţe considerate ca fiind ţări sigure de origine, şi regretând 
că această listă nu a fost încă redactată, cunoscut fiind faptul că aceasta reprezintă un 
factor decisiv pentru introducerea unui sistem comun în domeniul azilului, precum şi 
pentru deciziile rapide privind statutul;  subliniind faptul că includerea unei ţări pe 
respectiva listă nu înseamnă că solicitanţilor de azil proveniţi din acea ţară li se va 
refuza automat cererea de azil, ci mai degrabă că solicitarea lor va fi tratată 
prioritar;

Or. fr

Amendament depus de Giusto Catania şi Adamos Adamou

Amendamentul 18
Considerentul K

K. întrucât articolul 29 din Directiva 2005/85 se referă la procedura de creare a unei liste 
minimale comune a ţărilor terţe considerate ca fiind ţări sigure de origine, constată că 
această listă nu a fost încă redactată şi, prin urmare, consideră că este imposibilă 
identificarea cu certitudine a ţărilor care pot fi apreciate ca sigure; 

Or. it
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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 19
Considerentul K

K. întrucât articolul 29 din Directiva 2005/85 se referă la procedura de creare a unei liste 
minimale comune a ţărilor terţe considerate ca fiind ţări sigure de origine, constată că 
această listă nu a fost încă redactată şi, prin urmare, consideră că este imposibilă 
identificarea cu certitudine a ţărilor care pot fi apreciate ca sigure; 

Or. it

Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 20
Considerentul L

eliminat

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania şi Adamos Adamou

Amendamentul 21
Considerentul L

eliminat

Or.it

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 22
Considerentul L

eliminat

Or. it
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Amendament depus de Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 23
Considerentul M

M. întrucât, pentru a asigura proceduri corecte şi echitabile, care să garanteze 
respectarea drepturilor solicitanţilor de azil, statele membre trebuie să dispună de 
informaţii concrete şi precise cu privire la situaţia actuală a pericolelor din ţările de 
origine;

Or. es

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 24
Considerentul N

N. recunoscând dificultăţile tehnice şi politice pe care le implică utilizarea în comun a 
informaţiilor sensibile privind ţările de origine, dar având convingerea că, pe termen 
lung, este necesară crearea unei baze de date comune în ceea ce priveşte ţările de 
origine şi că solicitanţii de azil şi consilierii lor ar trebui să aibă acces la aceeaşi 
bază de date;

Or. en

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 25
Considerentul N

N. recunoscând dificultăţile tehnice şi politice pe care le implică utilizarea în comun a 
informaţiilor sensibile privind ţările de origine, dar având convingerea că, pe termen 
lung, este necesară crearea unei baze de date comune în ceea ce priveşte ţările de 
origine, pentru ca toţi factorii de decizie să se poată avea acces la aceeaşi informaţie 
când tratează un dosar individual;

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 26
Considerentul N

N. recunoscând dificultăţile tehnice şi politice pe care le implică utilizarea în comun a 
informaţiilor sensibile privind ţările de origine, dar având convingerea că, pe termen 
lung, este necesară crearea unei baze de date comune în ceea ce priveşte condiţiile de 
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viaţă şi riscul persecuţiilor individuale în ţările respective (text eliminat), pentru ca 
toate statele membre să poată lua decizii pe baza aceloraşi informaţii;

Or. it

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 27
Considerentul O

O. întrucât, în vederea îmbunătăţirii procedurilor de luare a deciziilor, (text eliminat)
funcţionarii care iau aceste decizii trebuie să fi fost formaţi în mod adecvat şi să posede o 
competenţă corespunzătoare ;

Or. nl

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 28
Punctul -1 (nou)

-1. reafirmă necesitatea adoptării unei politici comune proactive a UE în privinţa 
azilului, bazată pe obligaţia admiterii solicitanţilor de azil şi pe respectarea 
principiului nerespingerii acestora, precum şi pe o solidă strategie de protecţie 
regională, inclusiv în cadrul programelor de protecţie regională; reaminteşte, în 
această privinţă, rolul fundamental al unei politici externe şi de securitate comune, 
care să promoveze şi să apere democraţia şi drepturile fundamentale;

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 29
Punctul -1 (nou)

-1. consideră că garantarea dreptului la azil este un element esenţial al culturii juridice 
a Uniunii Europene, în cadrul căreia convenţiile internaţionale şi Convenţia privind 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului trebuie să fie integral 
respectate, iar principiul nerespingerii solicitanţilor de azil trebuie întotdeauna 
menţinut;

Or. it
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Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 30
Punctul 1

1. subliniază încă o dată faptul că obiectivul absolut al introducerii unui sistem comun în 
domeniul azilului trebuie să fie acela de a asigura o calitate deosebită a protecţiei, a 
evaluării cererilor individuale de azil, şi a procedurilor, care să conducă la decizii 
bine întemeiate şi corecte; subliniază faptul că îmbunătăţirea calităţii procesului de 
luare a deciziilor trebuie să asigure intrarea în condiţii de siguranţă pe teritoriul 
Uniunii Europene şi procesarea adecvată a cererilor de azil, în cazul persoanelor 
care au nevoie de protecţie, şi trebuie să asigure totodată respectarea strictă a 
drepturilor omului recunoscute la nivel internaţional, precum şi a legislaţiei privind 
refugiaţii, în special a principului nerespingerii;

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 31
Punctul 3

3. invită Comisia să insiste ca în toate statele membre să fie sprijinită introducerea unei 
proceduri uniforme care să determine rapiditate şi eficienţă în procesul decizional, 
pentru a asigura acordarea, în cel mai scurt timp cu putinţă, a statutului de refugiat 
tuturor persoanelor care au dreptul de a-l obţine; 

Or. it

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 32
Punctul 3

3. invită Comisia şi Consiliul să insiste ca în toate statele membre să fie sprijinită 
introducerea unei proceduri uniforme care să determine rapiditate şi eficienţă în 
procesul decizional;

Or. es
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Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 33
Punctul 3

3. invită Consiliul şi Comisia să insiste ca în toate statele membre să fie sprijinită 
introducerea unei proceduri uniforme care să determine rapiditate şi eficienţă în procesul 
decizional;

Or. nl

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 34
Punctul 3

3. invită Comisia să insiste ca în toate statele membre să fie sprijinită introducerea unei 
proceduri unice care să determine corectitudine şi (text eliminat) eficienţă în procesul 
decizional;

Or. en

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 35
Punctul 4

4. subliniază faptul că, în ceea ce priveşte condiţiile şi modalităţile de acordare a 
protecţiei internaţionale şi, mai ales, a protecţiei subsidiare, diferenţele dintre statele 
membre vor persista, iar riscul „vânătorii de azil” va continua să existe (text 
eliminat);

Or.en

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 36
Punctul 4

4. subliniază faptul că, în ceea ce priveşte condiţiile şi modalităţile de acordare a protecţiei 
internaţionale şi, mai ales, a protecţiei subsidiare, diferenţele dintre statele membre vor 
persista, iar riscul „vânătorii de azil” va continua să existe, atâta timp cât dispoziţiile legale 
în domeniul azilului se bazează pe standarde minime şi pe cel mai mic numitor comun;

Or. nl
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Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 37
Punctul 6

6. (text eliminat) aşteaptă deja cu interes evaluarea Regulamentului Dublin II de către 
Comisie, precum şi eventuala revizuire a acestuia, pentru a se elimina povara 
disproporţionată cu care se confruntă acele state membre aflate la frontierele 
externe ale UE;; 

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 38
Punctul 6

6. consideră că una dintre îmbunătăţirile care trebuie aduse sistemului european în 
domeniul azilului ar trebui să constea într-o mai bună repartizare a sarcinilor între 
statele membre (astfel încât să se evite supraîncărcarea primelor ţări de sosire - cum 
este cazul Maltei - cu o povară administrativă pe care acestea nu şi-o pot asuma cu 
rapiditate), şi aşteaptă deja cu interes evaluarea Regulamentului Dublin II de către 
Comisie, precum şi eventualele propuneri pe care aceasta le poate face în domeniu, în 
vederea scurtării perioadei de aşteptare la care sunt supuşi solicitanţii de azil 
(adeseori în condiţii groaznice de detenţie) înainte de procesarea dosarului lor ;

Or. it

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 39
Punctul 6

6. consideră că una dintre îmbunătăţirile care trebuie aduse sistemului european în 
domeniul azilului ar trebui să constea într-o mai bună repartizare a sarcinilor între 
statele membre, aşa cum se solicita în rezoluţia sa din 15 februarie 2007 privind 
situaţia umanitară a refugiaţilor proveniţi din Irak, şi aşteaptă deja cu interes 
evaluarea Regulamentului Dublin II de către Comisie, precum şi eventualele propuneri 
pe care aceasta le poate face în domeniu;

Or. sv
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Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 40
Punctul 6

6. consideră că una dintre îmbunătăţirile care trebuie aduse sistemului european în 
domeniul azilului ar trebui să constea într-o mai bună repartizare a sarcinilor între 
statele membre şi aşteaptă propuneri de introducere a unei proceduri privitoare la o 
mai bună repartizare a sarcinilor, care să introducă obligativitatea principiului 
solidarităţii;

Or. nl

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 41
Punctul 6

6. consideră că una dintre îmbunătăţirile care trebuie aduse sistemului european în 
domeniul azilului ar trebui să constea într-o stimulare a unei solidarităţi mai 
pronunţate între statele membre şi aşteaptă deja cu interes evaluarea Regulamentului 
Dublin II de către Comisie, precum şi eventualele propuneri pe care aceasta le poate 
face în domeniu;

Or. es

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 42
Punctul 6a (nou)

(6a) consideră că unul din instrumentele garantării unei intrări mai eficient gestionate 
pe teritoriul UE a persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională ar trebui să 
constea într-un sistem comunitar de reinstalare, bazat pe respectarea dezideratelor 
individuale şi pe o participare voluntară a tuturor statelor membre în cadrul 
sistemului, în cazul în care asemenea persoane ar fi transferate dintr-o primă ţară 
gazdă într-un stat membru, în care li s-ar garanta protecţia şi în care acestea ar 
putea avea posibilităţi de integrare şi de autonomie, urmând ca UNHRC să participe 
la selecţia şi transmiterea cazurilor specifice;

Or. en
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Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 43
Punctul 7

7. consideră că trebuie avut în vedere faptul că funcţionarii şi judecătorii care se vor 
ocupa de recunoaşterea statutului de refugiat trebuie să aibă o pregătire profesională 
solidă; consideră că o astfel de pregătire trebuie să includă o instruire privind 
tehnicile de intervievare, modul de lucru cu solicitanţi vulnerabili şi traumatizaţi, 
căutarea şi evaluarea de informaţii din ţara de origine, evaluarea credibilităţii, 
legislaţia internaţională referitoare la refugiaţi şi drepturile omului, precum şi 
redactarea deciziilor, şi că pregătirea ar trebui realizată în strânsă cooperare cu 
UNHCR, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu experţi independenţi din mediul 
academic; consideră că pregătirea factorilor de decizie ar trebui să fie obligatorie şi 
continuă şi că aceasta ar trebui să includă programe de perfecţionare pentru 
personalul experimentat;consideră că iniţiativa realizării unui Curriculum 
european al politicii azilului, în forma ei actuală, posedă potenţialul necesar creării 
unui standard înalt de pregătire a factorilor de decizie din întreaga Uniune 
Europeană;

Or. en

Amendament depus de Hubert Pirker

Amendamentul 44
Punctul 7

7. consideră că trebuie avut în vedere faptul că funcţionarii care se vor ocupa de 
recunoaşterea statutului de refugiat trebuie să aibă o pregătire profesională solidă, 
bazată pe un Curriculum european;

Or. de

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 45
Punctul 7

7. consideră că trebuie avut în vedere faptul că funcţionarii care se vor ocupa de 
recunoaşterea statutului de refugiat trebuie să aibă o pregătire profesională solidă, 
graţie posibilităţii de introducere a unor calificări obligatorii sau a unui nivel de 
calificare obligatoriu; 

Or. en
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Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 46
Punctul 8

8. solicită desfăşurarea unor campanii de informare în ţările de destinaţie, cu scopul de a 
creşte gradul de cunoaştere şi de acceptare a unei politici europene comune în 
domeniul azilului, precum şi necesitatea acordării unei protecţii internaţionale 
refugiaţilor;

Or. en

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 47
Punctul 8

8. solicită desfăşurarea unor campanii de informare în ţările de origine, cu scopul de a 
informa persoanele interesate cu privire la procedurile de azil  în Uniunea 
Europeană şi la posibilele canale de migraţie legală;

Or. en

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 48
Punctul 8

8. solicită desfăşurarea unor campanii de informare în ţările de origine, cu scopul de a 
explica potenţialilor solicitanţi de azil riscurile pe care le presupune imigraţia ilegală 
şi consecinţele neacordării statutului de refugiat, precum şi posibilităţile de migraţie 
legală (text eliminat);

Or. nl

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 49
Punctul 8

8. solicită desfăşurarea unor campanii de informare în ţările de origine, cu scopul de a 
explica potenţialilor solicitanţi de azil posibilităţile de migraţie legală, procedurile de 
obţinere a statutului de refugiat sau a protecţiei umanitare, riscurile pe care le 
presupune imigraţia ilegală şi consecinţele neacordării statutului de refugiat (text 
eliminat), toate acestea cu scopul de a creşte capacitatea UE de absorbţie a 
refugiaţilor, de a asigura o derulare normală a procedurilor de obţinere a azilului în 
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cazul potenţialilor imigranţi economici, de a preveni moartea tragică a acelor 
imigranţi care riscă să-şi piardă viaţa în încercarea de trecere a frontierelor, şi de a 
reduce numărul cererilor de azil nefondate, precum şi trecerile ilegale de frontieră;

Or. it

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 50
Punctul 8

8. solicită desfăşurarea unor campanii de informare în ţările de origine şi de tranzit, cu 
scopul de a explica potenţialilor solicitanţi de azil riscurile pe care le presupune 
imigraţia ilegală şi consecinţele neacordării statutului de refugiat, precum şi 
posibilităţile de migraţie legală (toate acestea cu scopul de reduce numărul cererilor de 
azil nefondate), şi pericolele privind traficul de fiinţe umane, mai ales în cazul 
femeilor şi al minorilor neînsoţiţi, precum şi trecerile ilegale de frontieră;

Or. es

Amendament depus de Patrick Gaubert

Amendamentul 51
Punctul 8

8. (text eliminat) invită statele membre şi Comisia să desfăşoare campanii de informare 
în ţările de origine, cu scopul de a explica potenţialilor solicitanţi de azil riscurile pe 
care le presupune imigraţia ilegală şi consecinţele neacordării statutului de refugiat, 
precum şi posibilităţile de migraţie legală, toate acestea cu scopul de reduce numărul 
cererilor de azil nefondate, precum şi trecerile ilegale de frontieră;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 52
Punctul 8

(Nu vizează versiunea în limba română.)

Or. fr
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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 53
Punctul 8a (nou)

8a. invită Comisia şi statele membre să suspende toate finanţările destinate construirii 
de centre de detenţie pentru solicitanţii de azil în afara teritoriului Uniunii 
Europene sau în ţări candidate la aderarea la UE;

Or. it

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 54
Punctul 9

9. solicită, în conformitate cu drepturile fundamentale ce trebuie recunoscute oricărei 
persoane, aplicarea echitabilă a unor măsuri adresate persoanelor care nu pot primi statutul 
de refugiat sau cărora acest statut le-a fost revocat; atrage atenţia, în această privinţă, asupra 
necesităţii stabilirii unei proceduri europene de repatriere;

Or. nl

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 55
Punctul 9

9. solicită aplicarea echitabilă (text eliminat) a unor măsuri adresate persoanelor care nu 
pot primi statutul de refugiat sau cărora acest statut le-a fost revocat, în momentul în 
care căile legale au fost epuizate, într-un respect total faţă de principiul nerespingerii, 
faţă de demnitatea umană şi de procedurile de  azil;

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 56
Punctul 9

9. solicită aplicarea echitabilă şi rapidă a unor măsuri adresate persoanelor care nu pot 
primi statutul de refugiat sau cărora acest statut le-a fost revocat, în momentul în care 
decizia a fost luată iar procedurile de apel au fost epuizate;

Or. it
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Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 57
Punctul 9

9. solicită aplicarea echitabilă şi rapidă a unor măsuri adresate persoanelor care nu pot 
primi statutul de refugiat sau cărora acest statut le-a fost revocat – deşi drepturile 
solicitanţilor de azil nu pot fi încălcate în nicio operaţiune de repatriere, iar ţările de 
origine trebuie să respecte convenţiile internaţionale privitoare la drepturile omului;

Or. it

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 58
Punctul 9a (nou)

9a. solicită aplicarea echitabilă şi rapidă a unor măsuri adresate persoanelor cărora li 
s-a acordat statutul de refugiat sau o protecţie umanitară, astfel încât să se faciliteze 
accesul la condiţii decente de viaţă, integrarea efectivă în viaţa socială şi politică şi 
implicarea activă în deciziile luate de comunitatea gazdă;

Or. it

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 59
Punctul 10

10. invită Comisia să garanteze acurateţea, transparenţa, gradul de actualizare şi 
posibilitatea accesului public, în cazul unei bănci de date comune conţinând 
informaţii cu privire la ţările de origine;  recunoaşte că informaţia privitoare la 
ţările de origine este un element deosebit de important în evaluarea solicitărilor de 
azil şi că principiul egalităţii de mijloace presupune posibilitatea ca solicitanţii de 
azil şi consilierii lor juridici să aibă acces la aceleaşi informaţii privind ţările de 
origine ca organismele însărcinate cu luarea deciziilor;

Or. en
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Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 60
Punctul 10

10. invită Comisia să facă eforturi pentru a depăşi, cât mai repede cu putinţă, dificultăţile 
tehnice şi politice pe care le implică introducerea unei bănci de date comune conţinând 
informaţii cu privire la ţările de origine; speră să se găsească o soluţie pragmatică la 
problema multilingvismului;  invită Comisia să garanteze acurateţea, transparenţa, 
gradul de actualizare şi posibilitatea accesului public, în cazul unei bănci de date 
comune conţinând informaţii cu privire la ţările de origine;   recunoaşte că 
informaţia privitoare la ţările de origine este un element deosebit de important în 
evaluarea solicitărilor de azil şi că principiul egalităţii de mijloace presupune 
posibilitatea ca solicitanţii de azil şi consilierii lor juridici să aibă acces la aceleaşi 
informaţii privind ţările de origine ca organismele însărcinate cu luarea deciziilor;

Or. en

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 61
Punctul 10

10. invită Comisia să facă eforturi pentru a depăşi, cât mai repede cu putinţă, dificultăţile 
tehnice şi politice pe care le implică introducerea unei bănci de date comune conţinând 
informaţii cu privire la ţările de origine; consideră că o astfel de bancă de date la 
nivelul UE ar trebui să funcţioneze ca un sistem deschis, în care informaţia 
privitoare la ţările de origine să fie transparentă, actualizată, accesibilă public şi 
certificată de un corp de experţi; insistă asupra principiului potrivit căruia 
solicitanţii de azil şi consilierii lor juridici trebuie să aibă acces la aceleaşi 
informaţii privind ţările de origine ca organismele însărcinate cu luarea deciziilor;  
speră să se găsească o soluţie pragmatică la problema multilingvismului; 

Or. en

Amendament depus de Patrick Gaubert

Amendamentul 62
Punctul 10

10. invită Comisia să facă eforturi pentru a depăşi, cât mai repede cu putinţă, dificultăţile 
tehnice şi politice pe care le implică introducerea unei bănci de date comune conţinând 
informaţii cu privire la ţările de origine, astfel încât, în vederea luării propriilor 
decizii, statele membre să aibă acces la aceleaşi informaţii;  speră să se găsească o 
soluţie pragmatică la problema multilingvismului; 
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Or. fr

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 63
Punctul 10

10. invită Comisia să facă eforturi pentru a depăşi, cât mai repede cu putinţă, dificultăţile 
tehnice şi politice pe care le implică introducerea unei bănci de date comune conţinând 
informaţii cu privire la condiţiile de viaţă şi riscul persecuţiilor individuale din ţările 
de origine;  speră să se găsească o soluţie pragmatică la problema multilingvismului; 

Or. it

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 64
Punctul 10a (nou)

10a. reaminteşte rezoluţia sa din 14 februarie 2007 privind presupusa folosire a unor ţări 
europene de către CIA pentru transportarea şi deţinerea ilegală de prizonieri1, al 
cărei scop este, printre altele, de a propune mijloace de prevenire a oricărei repetări 
a abuzurilor şi încălcărilor drepturilor săvârşite în cadrul măsurilor de combatere a 
terorismului;  subliniază punctul său de vedere potrivit căruia terorismul trebuie 
combătut prin mijloace legale şi eradicat în cadrul definit de dreptul internaţional şi 
de legislaţiile naţionale;  consideră că, mai ales în privinţa protecţiei drepturilor 
omului şi al libertăţilor fundamentale nu ar trebui să se ajungă niciodată la vreun 
compromis;  consideră că respectarea drepturilor omului ar trebui să constituie 
întotdeauna o prioritate, astfel încât cazurile persoanelor suspectate de terorism să 
fie examinate şi judecate în cadrul unei proceduri judiciare corecte;  observă că, în 
special acest principiu ar trebui respectat în tratarea noilor cazuri de solicitare de 
azil, de care statele membre se ocupă în prezent;

Or. sv

Amendament depus de Inger Segelström

Amendamentul 65
Punctul 10b (nou)

10b. reiterează invitaţia adresată Consiliului, în conformitate cu rezoluţiile 
Parlamentului European din 6 iulie 20062şi 14 februarie 20073 privind presupusa 
folosire a unor ţări europene de către CIA pentru transportarea şi deţinerea ilegală 
de prizonieri, de a adopta o poziţie comună care să respingă simpla acceptare a 
asigurărilor diplomatice oferite de ţările terţe ca temei al oricăror dispoziţii legale 
privind extrădarea, în cazurile în care motive întemeiate acreditează ideea că 

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0032.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0316.
3 Texte adoptate, P6_TA(2007)0032.
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persoanele în cauză ar putea fi supuse torturii şi relelor tratamente;

Or. sv

Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 66
Punctul 11

11. invită Comisia să suspende orice eforturi de întocmire a unei liste de ţări de origine 
sigure până în momentul în care Curtea de Justiţie va emite un verdict pentru 
acţiunea în anulare iniţiată de Parlamentul European cu privire la dispoziţiile 
legate de adoptarea unei liste comune minimale de ţări terţe considerate ţări de 
origine sigure şi de lista comună a ţărilor terţe europene considerate ţări de origine 
sigure în Directiva 2005/85/CE;

Or. en

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 67
Punctul 11

11. invită Comisia să suspende orice eforturi de întocmire a unei liste de ţări de origine 
sigure până în momentul în care Curtea de Justiţie va emite un verdict pentru 
acţiunea în anulare introdusă de Parlamentul European cu privire la dispoziţiile 
legate de adoptarea unei liste comune minimale de ţări terţe considerate ţări de 
origine sigure şi de lista comună a ţărilor terţe europene considerate ţări de origine 
sigure în Directiva 2005/85/CE;

Or. en

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 68
Punctul 11

11. îndeamnă Comisia să suspende eforturile de întocmire a unei liste a ţărilor de origine
sigure, în conformitate cu dispoziţiile articolului 29 din directiva privind procedura de 
azil, atâta timp cât verdictul Curţii de Justiţie în această privinţă nu a fost încă emis; 
subliniază faptul că nu poate accepta decât o listă europeană comună de ţări de 
origine sigure care să fi fost adoptată prin procedura de codecizie şi care să respecte 
principalele dispoziţii în acest domeniu, aşa cum se stipulează în rezoluţia sa 
legislativă din 27 septembrie 2005 privind propunerea modificată de directivă a 
Consiliului referitoare la standardele minime în procedurile de acordare sau de 
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retragere de către statele membre a statutului de refugiat1; subliniază, în plus, faptul 
că acest concept de ţară terţă sigură nu scuteşte statele membre de obligaţiile ce le 
revin în temeiul dreptului internaţional, în special de dispoziţiile stabilite prin 
Convenţia de la Geneva în ceea ce priveşte principiul nerespingerii şi evaluarea 
individuală a fiecărei solicitări de azil; 

Or. en

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 69
Punctul 11

11. doreşte să cunoască mai îndeaproape eforturile Comisiei, în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 29 din Directiva privind procedura de azil, de a stabili o listă a ţărilor (text 
eliminat) sigure (text eliminat);

Or. nl

Amendament depus de Giusto Catania şi Adamos Adamou

Amendamentul 70
Punctul 11

11. salută eforturile Comisiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 29 din Directiva 
privind procedura de azil; subliniază că este imposibil să se întocmească o listă a 
ţărilor de origine sigure şi invită Consiliul să adopte, fără întârziere, deciziile necesare 
în acest sens;

Or. it

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 71
Punctul 11

11. salută eforturile Comisiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 29 din Directiva 
privind procedura de azil; subliniază că este imposibil să se întocmească o listă a 
ţărilor de origine sigure şi invită Consiliul să adopte, fără întârziere, deciziile necesare 
în acest sens;

Or. it

  
1 JO C 227 E, 21.9.2006, p. 46
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Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 72
Punctul 12

12. consideră că ideea înfiinţării unui Birou european de asistenţă ar trebui studiată în 
continuare şi invită Comisia să propună garanţiile necesare transparenţei şi 
responsabilităţii acestuia;

Or. en

Amendament depus de Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendamentul 73
Punctul 12

12. (text eliminat) solicită Comisiei, (text eliminat) ca în raportul privind progresele 
realizate în prima fază de activitate, pe care trebuie să îl prezinte la începutul anului 
2008, să indice dacă înfiinţarea unei „Agenţii europene de sprijin” este într-adevăr 
necesară, prezentând avantajele, dezavantajele şi costurile adiţionale implicate;

Or. nl

Amendament depus de Jean Lambert

Amendamentul 74
Punctul 12

12. consideră că, şi în viitor, coordonarea activităţilor legate de cooperarea practică în 
domeniul azilului trebuie să rămână responsabilitatea Comisiei, motiv pentru care 
aceasta trebuie să dispună de resurse corespunzătoare; consideră că ideea înfiinţării 
unui Birou european de asistenţă ar trebui studiată în continuare şi invită Comisia 
să propună garanţiile necesare transparenţei şi responsabilităţii acestuia;

Or. en

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 75
Punctul 12

12. consideră că, şi în viitor, coordonarea activităţilor legate de cooperarea practică în 
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domeniul azilului ar trebui să rămână sarcina Comisiei, motiv pentru care aceasta 
trebuie să dispună de resurse corespunzătoare; invită Comisia să studieze în continuare 
ideea înfiinţării unui Birou european de asistenţă şi invită în acelaşi timp Comisia să 
propună garanţiile necesare transparenţei şi responsabilităţii acestuia;

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 76
Punctul 12a (nou)

12a. consideră că este inacceptabil ca solicitanţii de azil să fie primiţi în condiţii care îi 
privează de libertatea lor individuală şi insistă asupra necesităţii ca, pe perioada 
derulării procedurilor privitoare l a azil, solicitanţilor de azil să li se asigure cazarea 
în alte clădiri decât centrele de detenţie pentru imigranţii ilegali;

Or. it

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 77
Punctul 13

13. invită statele membre să coopereze cu UNHCR şi să desfăşoare (text eliminat) o 
operaţiune intitulată „Quality initiative” şi să publice rezultatele acestei iniţiative în 
vederea aducerii la cunoştinţă şi a promovării celor mai bune practici folosite în 
procesul de prelucrare a cererilor de protecţie internaţională;

Or. es

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 78
Punctul 13

13. invită statele membre să coopereze cu UNHCR şi să desfăşoare (text eliminat) o 
operaţiune intitulată „Quality initiative” şi să publice rezultatele acestei iniţiative în 
vederea aducerii la cunoştinţă şi a promovării celor mai bune practici folosite în 
procesul de prelucrare a cererilor de protecţie internaţională;

Or. it
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Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 79
Punctul 13

13. invită statele membre să coopereze în mod deplin cu UNHCR şi să-i acorde sprijinul 
necesar, inclusiv printr-o finanţare adiţională coordonată, după modelul Regatului 
Unit şi al Austriei, o operaţiune intitulată „Quality initiative” şi să publice rezultatele 
acestei iniţiative în vederea aducerii la cunoştinţă şi a promovării celor mai bune 
practici folosite în procesul de prelucrare a cererilor de protecţie internaţională;

Or. en

Amendament depus de Luciana Sbarbati

Amendamentul 80
Punctul 14

14. salută măsurile planificate de către Comisie în vederea acordării de sprijin (inclusiv 
financiar) statelor membre, astfel încât poziţia lor geografică să nu le creeze un 
dezavantaj nemeritat în gestionarea imigraţiei şi a protecţiei refugiaţilor, aceasta 
întrucât solicitările de azil necesită înfiinţarea unor structuri adecvate şi 
introducerea unor proceduri rapide, inclusiv prin trimiterea unor echipe de experţi;

Or. it

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 81
Punctul 14

14. salută măsurile planificate de către Comisie în vederea sprijinirii statelor membre care 
se confruntă cu presiuni considerabile, să poată face faţă problemelor legate de 
preluarea solicitanţilor de azil şi de evaluarea cererilor de azil,  în primul rând, prin 
trimiterea unor echipe de experţi şi consideră că noi progrese trebuie realizate prin 
acordarea unor derogări de la Regulamentul Dublin II;

Or. it
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Amendament depus de Patrick Gaubert

Amendamentul 82
Punctul 14

14. salută măsurile planificate de către Comisie în vederea sprijinirii statelor membre care 
se confruntă cu presiuni considerabile, să poată face faţă problemelor legate de 
preluarea solicitanţilor de azil şi de evaluarea cererilor de azil, în primul rând, prin 
trimiterea unor echipe de experţi, care ar putea fi coordonaţi de Agenţia Frontex;

Or. fr

Amendament depus de Hubert Pirker

Amendamentul 83
Punctul 14

14. salută măsurile planificate de către Comisie în vederea sprijinirii statelor membre care 
se confruntă cu presiuni considerabile, să poată face faţă problemelor legate de 
preluarea solicitanţilor de azil şi de evaluarea cererilor de azil,  în primul rând, prin 
trimiterea unor echipe de experţi compuse din experţi proveniţi din diverse state 
membre; 

Or. de

Amendament depus de Patrick Gaubert

Amendamentul 84
Punctul 15a (nou)

15a. încurajează Comisia să faciliteze accesul la instrumente financiare de tipul 
Fondului european pentru refugiaţi şi Programul ARGO, pentru a le permite 
statelor membre să obţină rapid fonduri în cazurile de urgenţă;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler şi Claude Moraes

Amendamentul 85
Punctul 16

16. subliniază faptul că legislaţia comunitară adoptată în domeniul azilului necesită o 
interpretare şi o aplicare uniformă în întreaga Uniune;  consideră că armonizarea 
politicii în domeniul azilului va fi facilitată şi accelerată, dacă, în viitor, Curtea de 
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Justiţie a Comunităţilor Europene va putea fi consultată şi de către alte tribunale decât 
cea mai înaltă instanţă naţională, după cum este cazul în prezent;  prin urmare, invită 
Consiliul să reatribuie Curţii de Justiţie deplina competenţă pentru pronunţarea 
hotărârilor preliminare în conformitate cu titlul IV din Tratatul CE; salută documentul 
de lucru al Curţii de Justiţie1 privind tratarea, în cadrul hotărârilor preliminare, a 
chestiunilor referitoare la spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei şi încurajează 
dezbaterea pe tema necesităţii introducerii unei proceduri adaptate caracterului 
particular al cazurilor ce ţin de domeniul azilului şi al imigraţiei;  
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Amendament depus de Sarah Ludford

Amendamentul 86
Punctul 16a (nou)

16a. sprijină poziţia Comisiei privind Comunicarea sa din 28 iunie 2006 privind 
adaptarea dispoziţiilor titlului IV din Tratatul CE, privitoare la sfera de competenţă 
a Curţii de Justiţie, în vederea asigurării unei protecţii judiciare mai eficiente 
(COM(2006)0346); reaminteşte Consiliului că, în conformitate cu articolul 67 
alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul are obligaţia de a lua o decizie privind 
adoptarea dispoziţiilor referitoare la Curtea de Justiţie la sfârşitul unei perioade de 
tranziţie de 5 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam; invită 
Comisia să adopte, în cel mai scurt timp cu putinţă, proiectul de decizie a 
Consiliului privind adaptarea dispoziţiilor referitoare la Curtea de Justiţie în 
domeniile evocate în titlul IV din Tratatul CE; îşi exprimă totodată îngrijorarea 
privind durata procedurii de hotărâre preliminară a Curţii, întrucât în cazurile de 
solicitare de azil o hotărâre preliminară a Curţii de Justiţie privind interpretarea sau 
validitatea instrumentelor comunitare poate fi urgentă, de pildă în cazul aplicării 
unor măsuri de expulzare iminentă; salută documentul de lucru al Curţii de Justiţie 
privind tratarea, în cadrul hotărârilor preliminare, a chestiunilor referitoare la 
spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei, ca temei al dezbaterii menite să rezolve 
această problemă;
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1 Documentul Consiliului 13272/06.


