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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 1
Considerentul A

A. întrucât dimensiunea externă a SLSJ câştigă în importanţă pe măsură ce spaţiul 
interior de libertate, securitate şi justiţie capătă contur, ca răspuns la presiunea 
exercitată de o lume din ce în ce mai interconectată şi la caracterul intrinsec 
internaţional al unor ameninţări ca terorismul şi crima organizată şi al unor provocări 
ca fluxurile migratoare, şi întrucât proiectarea în exterior a valorilor care stau la baza 
SLSJ este indispensabilă ca garanţie pentru respectarea supremaţiei dreptului, a 
drepturilor fundamentale, a securităţii şi stabilităţii în interiorul UE;

Or. it

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 2
Considerentul B

B. întrucât prin adoptarea şi aplicarea unei strategii coerente în ceea ce priveşte 



PE 388.537v01-00 2/22 AM\665105RO.doc
Traducere externă

RO

dimensiunea externă a SLSJ, UE îşi sporeşte credibilitatea şi influenţa pe scena 
internaţională şi întrucât această strategie nu se poate concretiza decât în strânsă 
cooperare cu ţări terţe, inclusiv cu aliaţi precum SUA şi cu organizaţiile internaţionale, 
cu condiţia ca instituţiile Uniunii Europene să nu joace un rol subordonat, ci să 
deţină o putere de iniţiativă autonomă;

Or. it

Amendament depus de Martine Roure şi Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 3
Considerentul B

B. întrucât prin adoptarea şi aplicarea unei strategii coerente în ceea ce priveşte 
dimensiunea externă a SLSJ, UE îşi sporeşte credibilitatea şi influenţa pe scena 
internaţională şi întrucât această strategie nu se poate concretiza decât în strânsă 
cooperare cu ţări terţe (text eliminat) şi cu organizaţiile internaţionale;

Or. fr

Amendament depus de Adamos Adamou, Giusto Catania

Amendamentul 4
Considerentul B bis (nou)

B bis întrucât elaborarea şi punerea în aplicare ale diferitelor politici care au ca obiectiv 
instaurarea unui spaţiu real şi durabil de libertate, securitate şi justiţie ar trebui să 
vizeze consolidarea unui echilibru autentic între securitate şi justiţie;

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 5
Punctul 1

1. solicită insistent Consiliului European să ţină seama de recomandările (text eliminat) 
Parlamentului referitoare la strategia externă a UE privind SLSJ; reaminteşte faptul că 
Parlamentul are un rol esenţial în întărirea responsabilităţii în cadrul acţiunii externe a 
UE;

Or. en



AM\665105RO.doc 3/22 PE 388.537v01-00
Traducere externă

RO

Amendament depus de Adamos Adamou, Giusto Catania

Amendamentul 6
Punctul 2 bis (nou)

2 bis. observă cu îngrijorare că Programul de la Haga, în loc să promoveze şi să apere 
drepturile omului, a fost pus în aplicare mai mult ca un program de securitate, 
având drept scop lupta împotriva terorismului şi a criminalităţii organizate şi 
abordând migraţia mai curând ca pe o ameninţare decât ca pe o provocare lansată
la adresa promovării sociale;

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 7
Punctul 3

3. recomandă Consiliului să activeze „clauza pasarelă” prevăzută la articolul 42 din TUE 
şi să continue, în acelaşi timp, procesul constituţional, ceea ce ar permite aducerea în 
cadrul comunitar a dispoziţiilor referitoare la cooperarea poliţienească şi judiciară în 
materie penală şi ar determina o creştere a eficacităţii, transparenţei şi responsabilităţii, 
ameliorând totodată controlul democratic şi judiciar; îndeamnă, prin urmare, insistent 
Comisia să prezinte Consiliului, până în octombrie 2007, o propunere oficială de 
decizie privind activarea articolului 42 din TUE (text eliminat);

Or. it

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 8
Punctul 3

eliminat

Or. en
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Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 9
Punctul 3 bis (nou)

3 bis invită Consiliul să urgenteze în mod special adoptarea deciziilor-cadru privind 
stocarea, utilizarea şi schimbul de informaţii cu privire la condamnările penale şi la 
codificarea drepturilor procedurale în cadrul procedurilor penale din Uniunea 
Europeană (2004/0113(CNS));

Or. en

Amendament depus de Francisco José Millán Mon

Amendamentul 10
Punctul 4

4. salută principiile enunţate în strategie, în special necesitatea unui parteneriat cu ţările 
terţe în vederea rezolvării problemelor comune şi atingerii obiectivelor politice 
comune, necesitatea de a coordona gama largă de instrumente de care dispune UE, în 
vederea prezentării unor reacţii realiste şi coerente, ca şi necesitatea de a coordona 
acţiunile statelor membre şi ale Comisiei, în vederea asigurării complementarităţii şi 
evitării cazurilor de suprapunere; consideră, dată fiind importanţa pe care UE şi 
statele membre o acordă creării SLSJ, că o cooperare strânsă a ţărilor terţe în aceste 
domenii ar trebui să influenţeze favorabil relaţiile lor cu UE, ceea ce ar stimula 
această colaborare necesară;

Or. es

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 11
Punctul 5

5. reaminteşte necesitatea de a raţionaliza activitatea instituţiilor UE şi utilizarea 
instrumentelor existente, ca şi necesitatea creării unui canal destinat schimbului de 
informaţii între statele membre, precum şi între acestea şi ţările terţe, în aşa fel încât 
să se asigure dezvoltarea echilibrată şi autentică a unui spaţiu de libertate, 
securitate şi justiţie pe baza respectului şi înţelegerii reciproce;

Or. en



AM\665105RO.doc 5/22 PE 388.537v01-00
Traducere externă

RO

Amendament depus de Martine Roure şi Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 12
Punctul 6

6. solicită Parlamentului European o mai mare coerenţă în activităţile sale din domeniul 
relaţiilor externe care implică o vastă galerie de actori (text eliminat); solicită aşadar 
ca activităţile legate de drepturile omului, de guvernarea democratică şi de statul de 
drept în ţările terţe, ca şi cele legate de dimensiunea externă a securităţii să fie 
integrate sistematic în politici (text eliminat);

Or. fr

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 13
Punctul 8

eliminat

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou, Giusto Catania

Amendamentul 14
Punctul 9

eliminat

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 15
Punctul 9

9. subliniază că procedura de planificare a operaţiunilor PESA şi a misiunilor de 
stabilizare post-conflict ar trebui să ţină seama de diferitele măsuri de acompaniament 
sau de urmărire, introduse cu ajutorul instrumentelor comunitare în domenii ca statul 
de drept, traficul de arme şi droguri, traficul de femei şi copii, prevenirea şi lupta 
împotriva terorismului şi a crimei organizate;

Or. sv



PE 388.537v01-00 6/22 AM\665105RO.doc
Traducere externă

RO

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 16
Punctul 10

10. consideră că a venit timpul să se depăşească obstacolele politice care stau în calea 
intensificării cooperării transatlantice pe planul general al libertăţii şi securităţii, în 
special în ceea ce priveşte femeile, în domenii cum ar fi lupta împotriva traficului de 
droguri, a crimei organizate şi a terorismului, în special în perspectiva viitoarelor 
operaţiuni civile PESA din Kosovo şi Afganistan;

Or. sv

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 17
Punctul 10

10. consideră că a venit timpul ca, în condiţiile respectării drepturilor fundamentale, să 
se depăşească obstacolele politice care stau în calea intensificării cooperării 
transatlantice pe planul general al libertăţii şi securităţii, în domenii cum ar fi lupta 
împotriva traficului de droguri, a crimei organizate şi a terorismului, în special în 
perspectiva viitoarelor operaţiuni civile PESA din Kosovo şi Afganistan;

Or. it

Amendament depus de Martine Roure şi Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 18
Punctul 10

10. consideră că a venit timpul ca, în condiţiile respectării stricte a unor valori 
fundamentale ca democraţia, drepturile omului, statul de drept şi dreptul 
internaţional, să se depăşească obstacolele politice care stau în calea intensificării
cooperării transatlantice pe planul general al libertăţii şi securităţii, în domenii cum ar 
fi lupta împotriva traficului de droguri şi crimei organizate, schimbul de date 
personale şi protecţia acestora şi lupta împotriva terorismului, în special în 
perspectiva viitoarelor operaţiuni civile PESA din Kosovo şi Afganistan; reaminteşte, 
în acest sens, de apelurile Parlamentului European cerând închiderea închisorii 
ilegale de la Guantánamo şi subliniază că existenţa acestui centru de detenţie 
trimite un semnal negativ cu privire la modul în care trebuie să se desfăşoare lupta
împotriva terorismului;
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Or. fr

Amendament depus de Stavros Lambrinidis

Amendamentul 19
Punctul 10 bis (nou)

10 bis solicită cu insistenţă statelor membre ca, la nivel individual, colectiv şi în toate 
forurile bilaterale şi internaţionale adecvate, să promoveze rezolvarea diplomatică 
şi paşnică a conflictelor de pe glob, evitând în acelaşi timp să folosească ori să dea 
impresia că folosesc standarde duble în cadrul politicii externe a Europei, în 
cadrul politicii sale securitate şi al politicii de apărare a drepturilor omului;

Or. en

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 20
Punctul 11

11. solicită îmbunătăţirea cooperării UE cu organizaţiile internaţionale, în special cu 
Consiliul Europei şi OSCE, şi subliniază necesitatea consolidării dialogului şi 
cooperării regionale în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii;

Or. en

Amendament depus de Adamos Adamou şi Giusto Catania

Amendamentul 21
Punctul 11

11. solicită îmbunătăţirea cooperării UE cu organizaţiile internaţionale şi subliniază 
necesitatea consolidării dialogului şi cooperării regionale în domeniul justiţiei, 
libertăţii şi securităţii pe baza respectului şi a toleranţei constructive faţă de 
diferenţele culturale, religioase şi de alte naturi;

Or. en
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Amendament depus de Marianne Mikko

Amendamentul 22
Punctul 12

12. solicită Comisiei să monitorizeze în permanenţă punerea în aplicare a strategiei (text 
eliminat) în raport cu obiectivele şi priorităţile fixate de aceasta şi să prezinte un raport 
anual asupra acestor chestiuni; solicită Comisiei să evalueze regulat eficienţa utilizării 
fondurilor în domeniile vizate de strategie; solicită Consiliului să reconsidere în mod 
regulat progresele şi priorităţile, în condiţiile în care dimensiunea externă a SLSJ 
capătă rapid amploare;

Or. en

Amendament depus de Sophia in 't Veld

Amendamentul 23
Titlu înainte de punctul 13

...Consolidarea securităţii şi a drepturilor omului...

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 24
Punctul 13, liniuţa 1

- să promoveze standardele cele mai democratice cu putinţă, drepturile omului, libertăţile 
politice şi integritatea instituţiilor ca o dimensiune esenţială a relaţiilor dintre UE şi 
statele terţe; atrage atenţia că acest aspect este de o importanţă capitală pentru obiectivele 
generale ale dimensiunii externe a SLSJ,

Or. it

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 25
Punctul 13, liniuţa 1

– să promoveze standardele democratice, fără elemente religioase, drepturile omului, 
libertăţile politice şi integritatea instituţiilor ca o dimensiune esenţială a relaţiilor 
dintre UE şi statele terţe; atrage atenţia că acest aspect este de o importanţă capitală 
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pentru obiectivele generale ale dimensiunii externe a SLSJ,

Or. sv

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 26
Punctul 13, liniuţa 3

- să aducă în discuţie, în cadrul dialogurilor cu ţările terţe pe tema SLSJ, dovezile colectate 
de organizaţiile internaţionale de apărare a drepturilor omului şi sentinţele Curţii 
Europene a Drepturilor Omului,

Or. fr

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 27
Punctul 13, liniuţa 5

- să includă o clauză privind drepturile omului în toate acordurile cu ţările terţe şi să 
evalueze eficacitatea acestui tip de clauză, precum şi a altor clauze legate de SLSJ, de 
aşa manieră încât nerespectarea acestor clauze să ducă la suspendarea tuturor 
acordurilor,

Or. it

Amendament depus de Tatjana Ždanoka

Amendamentul 28
Punctul 14

14. îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa de angajare în favoarea drepturilor omului, 
manifestată de unele ţări terţe cu care UE întreţine relaţii strânse, (text eliminat) şi 
cere intensificarea dialogului (text eliminat) pe această temă;

Or. en
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Amendament depus de Adamos Adamou şi Giusto Catania

Amendamentul 29
Punctul 14

14. îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa de angajare în favoarea drepturilor omului, 
manifestată de unele ţări terţe cu care UE întreţine relaţii strânse, şi totodată faţă de 
maniera în care însăşi Uniunea Europeană respectă normele de apărare a
drepturilor omului, având în vedere recentul exemplu al programelor de predări 
extraordinare ale CIA şi toate practicile dubioase ale unor state membre în legătură 
cu aceste programe;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 30
Punctul 14

14. îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa de angajare în favoarea drepturilor omului, 
manifestată de unele ţări terţe cu care UE întreţine relaţii strânse, cum ar fi Federaţia 
Rusă, unde se încalcă în special libertatea presei şi libertatea de expresie, şi cere 
intensificarea dialogului cu Rusia pe această temă;

Or. sv

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 31
Punctul 14

14. îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa de angajare în favoarea drepturilor omului, 
manifestată de unele ţări terţe cu care UE întreţine relaţii strânse, în special ţările care 
beneficiază de politica de vecinătate şi, de exemplu, Federaţia Rusă, şi cere 
intensificarea dialogului cu aceste ţări;

Or. fr
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Amendament depus de Adamos Adamou şi Giusto Catania

Amendamentul 32
Punctul 14 bis (nou)

14 bis solicită Uniunii Europene şi statelor membre să respecte pe deplin principiul 
neextrădării către ţări în care persoanele extrădate ar risca să fie torturate, să 
sufere tratamente degradante ori să fie condamnate la moarte;

Or. en

Amendament depus de Giusto Catania şi Adamos Adamou

Amendamentul 33
Punctul 14 ter (nou)

14 ter îşi exprimă îngrijorarea faţă de lipsa de angajare în favoarea unui moratoriu
internaţional asupra pedepsei cu moartea şi în favoarea abolirii acesteia şi solicită 
Uniunii Europene să depună toate eforturile pe lângă ţările cu care întreţine 
relaţii strânse, ca să se pună capăt acestei practici barbare;

Or. it

Amendament depus de Sophia in 't Veld

Amendamentul 34
Punctul 14 bis (nou)

14 bis îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu protecţia juridică insuficientă care 
se acordă cetăţenilor Uniunii Europene în cazurile în care se pun la dispoziţia 
unor ţări terţe date cu caracter personal ca, de exemplu, evidenţa călătorilor
(PNR), datele bancare (SWIFT) sau datele de telecomunicaţii; este în continuare
îngrijorată de aparenta incompatibilitate dintre termenii acordului privind 
evidenţa călătorilor şi caracteristicile sistemului automat de detecţie (ATS) şi 
regretă faptul că nu a primit încă un răspuns clar şi satisfăcător din partea 
Comisiei şi a Consiliului în această privinţă; solicită din nou Comisiei să 
întreprindă o anchetă pentru a stabili ce categorii de date cu caracter personal 
referitoare la cetăţeni europeni sunt consultate şi utilizate de ţări terţe pe teritoriul 
aflat sub suveranitatea lor; subliniază că schimbul de date ar trebui să aibă loc 
atunci când acest lucru este necesar, în conformitate cu acordul existent dintre 
Uniunea Europeană şi Statele Unite privind asistenţa juridică reciprocă şi 
extrădarea, precum şi cu legislaţia europeană şi comunitară în materie de 
protecţia datelor; consideră că utilizarea în comun a datelor cu caracter personal 
trebuie să aibă o bază juridică adecvată, guvernată de reguli şi condiţii clare şi 
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corelată cu o protecţie corespunzătoare a vieţii personale şi a libertăţilor civile ale 
cetăţenilor;

Or. en

Amendament depus de Sophia in 't Veld

Amendamentul 35
Punctul 14 ter (nou)

14 ter regretă lipsa de control democratic care a fost generată în relaţia dintre Uniunea 
Europeană şi Statele Unite de către grupul de contact la nivel înalt care cuprinde
reprezentanţi ai Comisiei şi Consiliului precum şi reprezentanţi ai departamentelor
americane de securitate internă şi de justiţie, însă exclude Parlamentul European 
şi parlamentele naţionale de la dialog;

Or. en

Amendament depus de Panayiotis Demetriou

Amendamentul 36
Punctul 15

15. recomandă unificarea politicilor de protecţie a datelor în primul şi al treilea pilon; 
reaminteşte că divergenţele dintre cei doi piloni la nivelul protecţiei datelor afectează 
nu numai dreptul cetăţenilor la protecţia datelor lor personale, ci şi eficienţa aplicării 
legii şi încrederea reciprocă dintre statele membre; solicită Consiliului să adopte în 
cel mai scurt timp propunerea de decizie-cadru înaintată de Comisie, privind 
protecţia datelor personale prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în 
chestiuni penale (COM(2005)0475);

Or. en

Amendament depus de Sophia in 't Veld

Amendamentul 37
Punctul 16

16. consideră că politica UE în domeniul luptei împotriva terorismului ar trebui să se 
conformeze integral principiilor legitimităţii democratice, proporţionalităţii, eficienţei 
şi respectării drepturilor omului;

Or. en
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Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 38
Punctul 16

16. consideră că politica UE în domeniul luptei împotriva terorismului ar trebui să se 
conformeze integral principiilor legitimităţii, proporţionalităţii, eficienţei şi respectării 
drepturilor omului, punând astfel în aplicare concluziile rezoluţiei sale din 14 
februarie 2007 privind presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA pentru 
transportarea şi deţinerea ilegală de prizonieri;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure, Javier Moreno Sánchez şi Claudio Fava

Amendamentul 39
Punctul 16 bis (nou)

16 bis invită Comisia şi Consiliul să pună în aplicare, în cadrul luptei împotriva 
terorismului internaţional, concluziile Comisiei TDIP, pe care Parlamentul 
European şi le-a însuşit la 14 februarie 2007; recomandă în mod special tuturor 
instituţiilor europene să vegheze pentru ca imperativele de securitate ale statelor 
membre să nu compromită în niciun fel respectul pentru drepturile fundamentale 
ale fiecărei persoane, inclusiv ale persoanelor suspectate de acte de terorism;

Or. it

Amendament depus de Sophia in 't Veld

Amendamentul 40
Punctul 18 bis (nou)

18 bis reaminteşte că este necesară o evaluare a eficacităţii iniţiativelor internaţionale în 
domeniul combaterii terorismului (de exemplu, actuala revizuire a Patriot Act din 
Statele Unite); subliniază importanţa unei reale politici comunitare în materie de 
terorism, având în vedere că eficacitatea măsurilor antiteroriste va spori 
considerabil în cazul în care Uniunea Europeană va vorbi cu o singură voce 
atunci când negociază astfel de măsuri cu state terţe;

Or. en
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Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 41
Punctul 19

19. reaminteşte că se impune, în condiţiile respectării drepturilor fundamentale şi 
valorilor Uniunii Europene, o consolidare a cooperării cu Statele Unite şi Rusia în 
domeniile luptei împotriva terorismului, recrutării şi finanţării terorismului, şi 
protejării infrastructurilor critice;

Or. fr

Amendament depus de Marianne Mikko

Amendamentul 42
Punctul 19

19. reaminteşte că se impune o consolidare a cooperării cu toate puterile regionale în 
domeniile luptei împotriva terorismului, recrutării şi finanţării terorismului, şi 
protejării infrastructurilor critice;

Or. en

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 43
Punctul 20

20. solicită Consiliului să intensifice dialogul cu ţările terţe, să susţină edificarea 
instituţiilor şi dezvoltarea capacităţilor, să continue dezvoltarea şi aplicarea planurilor 
naţionale de acţiune în vederea combaterii efective a corupţiei (text eliminat); 
consideră că, în acest domeniu, este necesar să se majoreze finanţarea şi să se 
folosească noile instrumente create de UE;

Or. fr

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 44
Punctul 20

20. solicită Consiliului să intensifice dialogul cu ţările terţe, să susţină edificarea 
instituţiilor şi dezvoltarea capacităţilor, să continue dezvoltarea şi aplicarea planurilor 
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naţionale de acţiune în vederea combaterii efective a corupţiei (text eliminat) şi 
consideră că, în acest domeniu, este necesar să se majoreze finanţarea şi să se 
folosească noile instrumente ale UE;

Or. it

Amendament depus de Sophia in 't Veld

Amendamentul 45
Punctul 21

21. îndeamnă statele care nu au făcut încă acest lucru să semneze şi/ sau să ratifice 
instrumente precum Convenţia ONU împotriva corupţiei, Convenţia ONU împotriva 
criminalităţii transnaţionale, cu cele trei protocoale ale acesteia împotriva migraţiei 
clandestine, a traficului de persoane şi a traficului şi fabricării ilicite de arme de foc,
precum şi interzicerea de către ONU a predării şi reţinerii clandestine de persoane;

Or. en

Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 46
Punctul 22

22. solicită Consiliului să impună ţărilor terţe partenere ale UE să încheie, dacă nu au 
făcut-o încă, acorduri standard de extrădare, după modelul celor negociate cu SUA 
privind extrădarea şi asistenţa juridică reciprocă în materie penală pentru extrădarea 
persoanelor suspectate de terorism sau crimă în vederea trimiterii lor în judecată; este 
important ca persoanele suspectate de terorism să beneficieze de procese corecte; 
Uniunea Europeană ar trebui totodată să se abţină de la extrădarea persoanelor 
suspectate de terorism către ţări partenere în care acestea riscă să fie torturate 
şi/sau condamnate la moarte;

Or. sv

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 47
Punctul 27 bis (nou)

27 bis consideră că toate acordurile încheiate cu ţări terţe în domeniul schimbului de 
informaţii trebuie să comporte o obligaţie de reciprocitate şi să se întemeieze pe 
normele cele mai stricte de protecţie a datelor sensibile;
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Or. it

Amendament depus de Marianne Mikko

Amendamentul 48
Punctul 28 bis (nou)

28 bis constată că sunt necesare îmbunătăţiri sensibile în cooperarea dintre Uniunea 
Europeană şi Rusia, în vederea reducerii surselor de instabilitate din Uniunea 
Europeană şi din zona PEV, cum ar fi conflictele mocnite din Moldova şi Georgia 
şi mişcările extremiste violente în rândul minorităţilor ruse din statele membre ale 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 49
Punctul 29

29. salută acordurile privind extrădarea şi cooperarea judiciară în materie penală dintre 
UE şi Statele Unite, care pot fi considerate un adevărat succes; constată că Congresul 
SUA a iniţiat procedura de ratificare a acestor acorduri şi invită statele membre să 
facă acelaşi lucru şi salută, de asemenea, acordul de cooperare dintre Eurojust şi 
SUA;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 50
Punctul 30

30. solicită Statelor Unite şi tuturor celorlalte ţări care cer viză de intrare pentru cetăţenii 
anumitor state membre UE să elimine neîntârziat acest regim de vize şi să-i trateze în 
mod egal pe cetăţenii tuturor statelor membre UE; regretă includerea unei clauze 
adiţionale privind schimbul de informaţii (clauza PNR) în modificările propuse pentru 
programul american de scutire de vize şi reaminteşte că, în acest domeniu, încheierea 
de acorduri bilaterale nu este acceptabilă şi nu trebuie avute în vedere decât 
acorduri UE – Statele Unite;

Or. fr
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Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 51
Punctul 30 bis (nou)

30 bis. consideră că Uniunea Europeană şi Statele Unite sunt aliaţi esenţiali şi loiali în 
lupta împotriva terorismului şi că, în consecinţă, acest cadru legislativ ar trebui să 
stea la baza negocierii unui eventual acord internaţional, pornind de la postulatul 
conform căruia SWIFT, în calitate de societate belgiană, se supune legislaţiei
belgiene şi are prin urmare obligaţia să proceseze datele în conformitate cu articolul 
4, alineatul (1) din Directiva 95/46/CE; subliniază că, de aici, ar rezulta în mod 
firesc că SWIFT ar trebui să pună capăt practicii sale actuale de a reproduce toate 
datele referitoare la cetăţeni şi societăţi din Uniunea Europeană pe site-ul său 
oglindă american sau să instaleze celălalt site din baza sa de date într-un loc care să 
nu se afle sub suveranitate americană; solicită insistent ca acest acord 
internaţional, să cuprindă garanţiile necesare împotriva oricărei exploatări abuzive 
a datelor în scopuri economice şi comerciale;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 52
Punctul 31

31. insistă asupra faptului că un control eficient al frontierelor este important în lupta 
împotriva imigraţiei ilegale şi, în anumite cazuri, se poate dovedi util în lupta 
împotriva crimei organizate şi a terorismului;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure şi Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 53
Punctul 32

32. recomandă acordarea unui rol operaţional Frontex-ului în gestionarea frontierelor
externe, mărindu-i capacităţile operaţionale şi alocându-i fonduri şi resurse umane şi 
tehnice suficiente, în conformitate cu principiul solidarităţii şi al ajutorului reciproc
între statele membre, care ar trebui să-şi asume împreună cheltuielile generate de 
gestionarea frontierelor externe ale Uniunii;

Or. fr
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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 54
Punctul 32

32. recomandă acordarea unui rol operaţional Frontex-ului în gestionarea frontierelor 
externe, evitând totodată militarizarea frontierelor externe ale Uniunii;

Or. it

Amendament depus de Marian-Jean Marinescu

Amendamentul 55
Punctul 32 bis (nou)

32 bis solicită întărirea sprijinului acordat luptei neîncetate a noilor state membre pentru 
protejarea noilor frontiere externe din zona răsăriteană a Uniunii Europene şi 
pentru prevenirea şi combaterea în acest mod a ameninţărilor emergente;

Or. en

Amendament depus de Francisco José Millán Mon

Amendamentul 56
Punctul 32 bis (nou)

32 bis solicită Comisiei şi Consiliului să depună toate eforturile pentru a determina ţările 
de origine şi de tranzit să coopereze realmente cu UE şi cu statele membre la 
prevenirea imigraţiei clandestine şi la combaterea organizaţiilor care se ocupă cu 
traficul de fiinţe umane; solicită, de asemenea, Comisiei şi Consiliului să evalueze 
regulat în ce măsură aceste ţări terţe cooperează în chestiunea imigraţiei 
clandestine şi accentuează, în acest sens, importanţa care revine mecanismului de 
urmărire şi de evaluare a ţărilor terţe în domeniul luptei împotriva imigraţiei 
clandestine, mecanism înfiinţat de Consiliul din 2003 la cererea Consiliului 
European de la Salonic;

Or. es
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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 57
Punctul 34

34. recomandă Consiliului să adopte o politică europeană de ansamblu privind migraţia, 
incluzând măsuri care să permită, în primul rând, asigurarea unei reacţii eficiente în 
faţa provocărilor imigraţiei legale şi, numai după aceea, stabilirea un plan pentru 
repatrierea imigranţilor clandestini; solicită, în acest context, punerea în practică a 
concluziilor adoptate cu opt ani în urmă, la întâlnirea la nivel înalt de la Tampere şi 
confirmate de Consiliul de la Lahti;

Or. it

Amendament depus de Martine Roure şi Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 58
Punctul 34

34. recomandă Consiliului să adopte o politică europeană comună privind migraţia, 
incluzând măsuri care să permită asigurarea unei reacţii eficiente în faţa provocărilor 
imigraţiei legale şi ilegale; solicită, în acest context, punerea în practică a concluziilor 
adoptate cu opt ani în urmă, la Consiliul European de la Tampere şi confirmate de 
Consiliul European informal de la Lahti, a Programului de la Haga şi a concluziilor 
Consiliului European din decembrie 2006, care au consfinţit necesitatea punerii în 
aplicare a strategiei de ansamblu în materie de imigraţie, aprobate în 2005;

Or. fr

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 59
Punctul 35

35. reaminteşte că imigraţia poate aduce beneficii considerabile dacă este gestionată 
corespunzător, în spiritul solidarităţii şi parteneriatului cu ţările terţe, şi că integrarea 
imigranţilor ar trebui să constituie un element de bază al viitoarei politici europene în 
materie de migraţie; subliniază faptul că activităţile UE (text eliminat) trebuie 
realizate în cadrul unei politici de ansamblu, care să cuprindă atât un ajutor acordat 
ţărilor terţe în vederea consolidării capacităţii lor de gestionare a fluxurilor 
migratoare, cât şi un ajutor destinat dezvoltării eficiente, ţinând seama de situaţiile 
economice şi sociale specifice şi combătând cauzele reale ale migraţiei, din ţările în 
cauză;

Or. fr
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Amendament depus de Maria Carlshamre

Amendamentul 60
Punctul 35

35. reaminteşte că imigraţia poate aduce beneficii considerabile, dacă este gestionată 
corespunzător, în spiritul solidarităţii şi parteneriatului cu ţările terţe, şi că integrarea 
imigranţilor ar trebui să constituie un element de bază al viitoarei politici europene în 
materie de migraţie; subliniază faptul că activităţile UE menite să crească capacitatea 
ţărilor terţe de a gestiona fluxurile migratoare şi frontierele trebuie realizate în cadrul 
unei politici eficiente de dezvoltare, ţinând seama de situaţiile economice şi sociale 
specifice şi combătând cauzele reale ale migraţiei, cum ar fi sărăcia şi respectarea 
insuficientă a drepturilor omului, din ţările în cauză;

Or. sv

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 61
Punctul 35 bis (nou)

35 bis. reaminteşte că imigraţia ilegală nu poate fi gestionată decât pe baza cooperării şi 
colaborării concrete şi solidare cu ţările de origine ale imigranţilor, în special prin 
sprijinirea co-dezvoltării în aceste ţări;

Or. fr

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 62
Punctul 37

37. solicită instituirea - fără întârzieri nejustificate - a unui sistem european comun, 
echitabil şi eficient de acordare a azilului şi cere Consiliului să elimine toate 
obstacolele din calea instituirii acestuia, renunţând definitiv la elaborarea unei liste 
de ţări terţe sigure şi la externalizarea gestionării frontierelor (care implică 
înfiinţarea unor centre de primire sau de reţinere în afara graniţelor Uniunii 
Europene);

Or. it
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Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 63
Punctul 38

38. (text eliminat) reaminteşte necesitatea elaborării unor norme comune clare, 
transparente şi echitabile privind repatrierea, dar nu înainte de înfiinţarea unor noi 
căi legale de imigraţie; îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acordurile de 
readmisie, semnate în numele UE, nu-i exclud în mod explicit din sfera lor de aplicare 
pe solicitanţii de azil şi pot deci implicit permite readmisia unor solicitanţi de azil al 
căror caz nu a făcut încă obiectul unei decizii pe fond sau ale căror cereri de azil au 
fost respinse sau declarate inadmisibile ca urmare a aplicării conceptului „ţărilor terţe 
sigure”; solicită garanţii pentru asigurarea respectării principiului de non-refoulement;

Or. it

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 64
Punctul 38

38. consideră că încheierea unor acorduri de readmisie reprezintă un aspect al strategiei 
mai largi referitoare la combaterea imigraţiei ilegale; reaminteşte necesitatea elaborării 
unor norme comune clare, transparente şi echitabile privind repatrierea; îşi exprimă 
îngrijorarea cu privire la faptul că acordurile de readmisie, semnate în numele UE, nu-
i exclud în mod explicit din sfera lor de aplicare pe solicitanţii de azil şi pot deci 
implicit permite readmisia unor solicitanţi de azil al căror caz nu a făcut încă obiectul 
unei decizii pe fond (text eliminat); solicită garanţii pentru asigurarea respectării 
principiului de non-refoulement;

Or. fr

Amendament depus de Giusto Catania

Amendamentul 65
Punctul 39

39. recomandă, în contextul politicii comunitare de readmisie, atunci când este posibil şi 
pe bază de reciprocitate, negocierea unor directive privind flexibilizarea procedurilor 
de acordare a vizelor în relaţia cu ţările terţe, în vederea dezvoltării unui parteneriat 
real în chestiunile legate de gestionarea migraţiei; solicită Consiliului să reducă preţul 
vizelor, pentru a încuraja evoluţia democraţiei în ţările vizate de politica europeană de 
vecinătate şi pentru a evita crearea, în numele securităţii, a unor obstacole 
suplimentare pentru persoanele obişnuite care călătoresc în mod legal, solicită, de 
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asemenea, Consiliului să renunţe la introducerea vizelor biometrice, al căror cost ar 
fi de altfel excesiv de ridicat şi nu ar putea fi finanţat de bugetul Uniunii Europene;

Or. it

Amendament depus de Martine Roure

Amendamentul 66
Punctul 39

39. (text eliminat) solicită Consiliului să reducă preţul vizelor, pentru a încuraja evoluţia 
democraţiei în ţările vizate de politica europeană de vecinătate şi pentru a evita 
crearea, în numele securităţii, a unor obstacole suplimentare pentru persoanele 
obişnuite care călătoresc în mod legal;

Or. fr
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