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Amendamentul 1
Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Tratatul de la Lisabona a 
adus elemente pozitive importante spațiului 
de libertate, securitate și justiție, dar 
regretă anumite lacune în punerea sa în 
aplicare; nu mai este dispus să accepte că 
Consiliul și Comisia, în multe cazuri, 
continuă să acționeze ca în cazul în care 
Tratatul de la Lisabona nu a intrat în 
vigoare; solicită îndeplinirea obligației de a 
informa Parlamentul „imediat și pe deplin 
pe parcursul tuturor etapelor procedurii” 
care conduce la încheierea de acorduri 
internaționale; regretă întârzierile 
inacceptabile în alinierea actelor celui de-al 
treilea fost pilon, în conformitate cu 
Tratatul de la Lisabona; solicită o evaluare 
de la caz la caz a actelor celui de-al treilea 
fost pilon cu privire la modul în care 
acestea au un impact asupra drepturilor 
fundamentale, cu scopul de a le aduce în 
conformitate cu noua ierarhie a normelor 
din actele de bază, delegate și de punere în 
aplicare;

1. consideră că Tratatul de la Lisabona a 
adus elemente pozitive importante spațiului 
de libertate, securitate și justiție, dar 
regretă anumite lacune în punerea sa în 
aplicare; nu mai este dispus să accepte că 
Consiliul și Comisia, în multe cazuri, 
continuă să acționeze ca în cazul în care 
Tratatul de la Lisabona nu a intrat în 
vigoare; solicită îndeplinirea obligației de a 
informa Parlamentul „imediat și pe deplin 
pe parcursul tuturor etapelor procedurii” 
care conduce la încheierea de acorduri 
internaționale; regretă întârzierile 
inacceptabile în alinierea actelor celui de-al 
treilea fost pilon, în conformitate cu 
Tratatul de la Lisabona; solicită o evaluare 
de la caz la caz a actelor celui de-al treilea 
fost pilon cu privire la modul în care 
acestea au un impact asupra drepturilor 
fundamentale, cu scopul de a le aduce în 
conformitate cu noua ierarhie a normelor 
din actele de bază, delegate și de punere în 
aplicare, precum și cu noua 
ordine/structură instituțională după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona;

Or. en

Amendamentul 2
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Tratatul de la Lisabona a 
adus elemente pozitive importante
spațiului de libertate, securitate și justiție, 
dar regretă anumite lacune în punerea sa în 
aplicare; nu mai este dispus să accepte că 
Consiliul și Comisia, în multe cazuri, 
continuă să acționeze ca în cazul în care 
Tratatul de la Lisabona nu a intrat în 
vigoare; solicită îndeplinirea obligației de a 
informa Parlamentul „imediat și pe deplin 
pe parcursul tuturor etapelor procedurii” 
care conduce la încheierea de acorduri 
internaționale; regretă întârzierile 
inacceptabile în alinierea actelor celui de-al 
treilea fost pilon, în conformitate cu 
Tratatul de la Lisabona; solicită o evaluare 
de la caz la caz a actelor celui de-al treilea 
fost pilon cu privire la modul în care 
acestea au un impact asupra drepturilor 
fundamentale, cu scopul de a le aduce în 
conformitate cu noua ierarhie a normelor 
din actele de bază, delegate și de punere în 
aplicare;

1. consideră că Tratatul de la Lisabona și 
Carta drepturilor fundamentale au 
consolidat baza constituțională a 
instituțiilor și a statelor membre ale UE în 
ceea ce privește obiectivul comun de a 
transforma UE într-un spațiu de libertate, 
securitate și justiție, dar regretă anumite 
lacune în punerea sa în aplicare; consideră 
că acest obiectiv necesită ca tratatele și 
legislația UE să fie aplicate în mod egal în 
UE și că, prin urmare, opțiunile de 
excludere voluntară sau regimurile 
speciale ar trebui eliminate; nu mai este 
dispus să accepte că Consiliul și Comisia, 
în multe cazuri, continuă să acționeze ca în 
cazul în care Tratatul de la Lisabona și 
Carta drepturilor fundamentale nu au
intrat în vigoare, inclusiv prin ignorarea 
rolului și a legitimității Parlamentului 
European și a parlamentelor naționale;
solicită îndeplinirea obligației de a informa 
Parlamentul „imediat și pe deplin pe 
parcursul tuturor etapelor procedurii” care 
conduce la încheierea de acorduri 
internaționale; regretă întârzierile 
inacceptabile în alinierea actelor celui de-al 
treilea fost pilon, în conformitate cu 
Tratatul de la Lisabona; solicită o evaluare 
de la caz la caz a actelor celui de-al treilea 
fost pilon cu privire la modul în care 
acestea au un impact asupra drepturilor 
fundamentale, cu scopul de a le aduce în 
conformitate cu noua ierarhie a normelor 
din actele de bază, delegate și de punere în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 3
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că Tratatul de la Lisabona a 
adus elemente pozitive importante spațiului 
de libertate, securitate și justiție, dar 
regretă anumite lacune în punerea sa în 
aplicare; nu mai este dispus să accepte că 
Consiliul și Comisia, în multe cazuri, 
continuă să acționeze ca în cazul în care 
Tratatul de la Lisabona nu a intrat în 
vigoare; solicită îndeplinirea obligației de a 
informa Parlamentul „imediat și pe deplin 
pe parcursul tuturor etapelor procedurii” 
care conduce la încheierea de acorduri 
internaționale; regretă întârzierile 
inacceptabile în alinierea actelor celui de-
al treilea fost pilon, în conformitate cu 
Tratatul de la Lisabona; solicită o evaluare 
de la caz la caz a actelor celui de-al treilea 
fost pilon cu privire la modul în care 
acestea au un impact asupra drepturilor 
fundamentale, cu scopul de a le aduce în 
conformitate cu noua ierarhie a normelor 
din actele de bază, delegate și de punere în 
aplicare;

1. consideră că Tratatul de la Lisabona a 
adus elemente pozitive importante spațiului 
de libertate, securitate și justiție, dar 
observă anumite lacune în punerea sa în 
aplicare; reamintește că Tratatul de 
Lisabona conferă competențe crescute 
Parlamentului European; solicită 
îndeplinirea obligației de a informa 
Parlamentul „imediat și pe deplin pe 
parcursul tuturor etapelor procedurii” care 
conduce la încheierea de acorduri 
internaționale; regretă întârzierile în 
alinierea actelor celui de-al treilea fost 
pilon, în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona; solicită o evaluare de la caz la 
caz a actelor celui de-al treilea fost pilon cu 
privire la modul în care acestea au un 
impact, cu scopul de a le aduce în 
conformitate cu noua ierarhie a normelor 
din actele de bază, delegate și de punere în 
aplicare;

Or. fr

Amendamentul 4
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că, atunci când sunt în joc 
drepturi fundamentale sau ale cetățenilor 
europeni, misiunea UE ar trebui să 
promoveze cel mai înalt nivel de protecție 
(astfel cum se evidențiază la articolul 53 
din Carta UE și în jurisprudența CEDO);

Or. en
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Amendamentul 5
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că recurgerea la procedura 
legislativă ordinară a adus legislația mai 
aproape de cetățeni și a crescut influența 
Parlamentului, singura instituție a Uniunii 
Europene aleasă în mod democratic;

2. consideră că recurgerea la procedura 
legislativă ordinară are ca scop să aducă 
legislația mai aproape de cetățeni,
crescând influența Parlamentului, singura 
instituție a Uniunii Europene aleasă în mod 
democratic;

Or. en

Amendament 6
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendament

2. consideră că recurgerea la procedura 
legislativă ordinară a adus legislația mai 
aproape de cetățeni și a crescut influența 
Parlamentului, singura instituție a Uniunii 
Europene aleasă în mod democratic;

2. consideră că recurgerea la procedura 
legislativă ordinară a adus legislația mai 
aproape de cetățeni și a crescut influența 
Parlamentului, singura instituție a Uniunii 
Europene aleasă direct de către cetățeni, 
făcând acțiunea Uniunii Europene mai 
legitimă, eficientă, transparentă și 
democratică;

Or. it

Amendamentul 7
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că recurgerea la procedura 
legislativă ordinară a adus legislația mai 
aproape de cetățeni și a crescut influența 
Parlamentului, singura instituție a Uniunii 
Europene aleasă în mod democratic;

2. consideră că recurgerea la procedura 
legislativă ordinară a adus legislația mai 
aproape de cetățeni și a crescut influența 
Parlamentului, singura instituție a Uniunii 
Europene aleasă în mod democratic; 
subliniază că această procedură ar trebui 
extinsă în continuare în viitoarele revizii 
ale tratatelor și că o mai bună 
transparență a procesului decizional ar 
trebui asigurată, în special în ceea ce 
privește acordurile în primă lectură și 
trilogurile, astfel încât să se asigure că 
dreptul de acces la documente și la 
informații este garantat, astfel cum se 
prevede în tratate;

Or. en

Amendament 8
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendament

3. observă că Comisia, în Comunicarea sa 
din 20 aprilie 2010 intitulată „Crearea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție 
pentru cetățenii Europei ― plan de acțiune 
pentru punerea în aplicare a Programului 
de la Stockholm”3, a pledat pentru mai 
multă determinare în ceea ce privește 
răspunsul la preocupările și aspirațiile de 
zi cu zi ale cetățenilor europeni și a 
subliniat, de asemenea, faptul că UE 
trebuie să fie în măsură să reacționeze la 
evenimente neprevăzute, să profite fără 
întârziere de oportunitățile care i se 
prezintă și să anticipeze tendințele viitoare 
prin adaptarea la acestea;

3. observă că Comisia, în Comunicarea sa 
din 20 aprilie 2010 intitulată „Crearea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție 
pentru cetățenii Europei ― plan de acțiune 
pentru punerea în aplicare a Programului 
de la Stockholm”3, a pledat pentru mai 
multă determinare în ceea ce privește 
răspunsul la preocupările, interesele și 
așteptările de zi cu zi ale cetățenilor
europeni și a subliniat, de asemenea, faptul 
că UE trebuie să fie în măsură să 
reacționeze la evenimente neprevăzute, să 
profite fără întârziere de oportunitățile care 
i se prezintă și să anticipeze tendințele 
viitoare prin adaptarea la acestea;

Or. it
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Amendamentul 9
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. observă că Comisia, în Comunicarea sa 
din 20 aprilie 2010 intitulată „Crearea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție 
pentru cetățenii Europei ― plan de acțiune 
pentru punerea în aplicare a Programului 
de la Stockholm”1, a pledat pentru mai 
multă determinare în ceea ce privește 
răspunsul la preocupările și aspirațiile de zi 
cu zi ale cetățenilor europeni și a subliniat, 
de asemenea, faptul că UE trebuie să fie în 
măsură să reacționeze la evenimente 
neprevăzute, să profite fără întârziere de 
oportunitățile care i se prezintă și să 
anticipeze tendințele viitoare prin 
adaptarea la acestea;

3. observă că Comisia, în Comunicarea sa 
din 20 aprilie 2010 intitulată „Crearea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție 
pentru cetățenii Europei ― plan de acțiune 
pentru punerea în aplicare a Programului 
de la Stockholm”1, a pledat pentru mai 
multă determinare în ceea ce privește 
răspunsul la preocupările și aspirațiile de zi 
cu zi ale cetățenilor europeni și ale 
rezidenților și migranților din UE și a 
subliniat, de asemenea, faptul că UE 
trebuie să fie în măsură să reacționeze la 
evenimente neprevăzute, să profite fără 
întârziere de oportunitățile care i se 
prezintă și să anticipeze tendințele viitoare 
prin adaptarea la acestea;

Or. en

Amendamentul 10
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. observă că Comisia, în Comunicarea sa 
din 20 aprilie 2010 intitulată „Crearea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție 
pentru cetățenii Europei ― plan de acțiune 
pentru punerea în aplicare a Programului 
de la Stockholm”1, a pledat pentru mai 
multă determinare în ceea ce privește 
răspunsul la preocupările și aspirațiile de zi 
cu zi ale cetățenilor europeni și a subliniat, 

3. observă că Comisia, în Comunicarea sa 
din 20 aprilie 2010 intitulată „Crearea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție 
pentru cetățenii Europei ― plan de acțiune 
pentru punerea în aplicare a Programului 
de la Stockholm”1, a pledat pentru mai 
multă determinare în ceea ce privește 
răspunsul la preocupările și aspirațiile de zi 
cu zi ale cetățenilor europeni și ale 
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de asemenea, faptul că UE trebuie să fie în 
măsură să reacționeze la evenimente 
neprevăzute, să profite fără întârziere de 
oportunitățile care i se prezintă și să 
anticipeze tendințele viitoare prin 
adaptarea la acestea;

rezidenților și migranților din UE și a 
subliniat, de asemenea, faptul că UE 
trebuie să fie în măsură să reacționeze la 
evenimente neprevăzute, să profite fără 
întârziere de oportunitățile care i se 
prezintă și să anticipeze tendințele viitoare 
prin adaptarea la acestea;

Or. en

Amendamentul 11
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că, în acest sens, Comisia a 
argumentat în mod repetat dreptul său de 
inițiativă, în conformitate cu articolul 76 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că vremea marilor programe 
multianuale definite într-o logică 
interguvernamentală pare să fi trecut, 
având în vedere bogăția de temeiuri 
juridice prevăzute de tratate în domeniul 
spațiului de libertate, securitate și justiție 
și potențialul și ambiția afirmate de 
Comisie de a utiliza dreptul său de 
inițiativă;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 13
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că vremea marilor programe 
multianuale definite într-o logică 
interguvernamentală pare să fi trecut, 
având în vedere bogăția de temeiuri 
juridice prevăzute de tratate în domeniul 
spațiului de libertate, securitate și justiție și 
potențialul și ambiția afirmate de Comisie 
de a utiliza dreptul său de inițiativă;

5. consideră că vremea marilor programe 
multianuale definite într-o logică 
interguvernamentală pare să fi trecut, 
având în vedere importanța asigurării 
unei supravegheri democratice în acest 
domeniu prin intermediul procedurii 
legislative ordinare, bogăția de temeiuri 
juridice prevăzute de tratate în domeniul 
spațiului de libertate, securitate și justiție și 
potențialul și ambiția afirmate de Comisie 
de a utiliza dreptul său de inițiativă;

Or. en

Amendamentul 14
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că vremea marilor programe 
multianuale definite într-o logică 
interguvernamentală pare să fi trecut, 
având în vedere bogăția de temeiuri 
juridice prevăzute de tratate în domeniul 
spațiului de libertate, securitate și justiție și 
potențialul și ambiția afirmate de Comisie 
de a utiliza dreptul său de inițiativă;

5. consideră că vremea marilor programe 
multianuale definite într-o logică 
interguvernamentală poate fi revizuită prin 
asigurarea unei marje mai mari pentru 
flexibilitate, în special pentru a reacționa 
la chestiuni urgente sau solicitări ale PE 
de acțiuni sau propuneri, având în vedere 
bogăția de temeiuri juridice prevăzute de 
tratate în domeniul spațiului de libertate, 
securitate și justiție și potențialul și ambiția 
afirmate de Comisie de a utiliza dreptul său 
de inițiativă; consideră că, la începutul 



AM\1001332RO.doc 11/169 PE516.857v01-00

RO

mandatului său, Comisia ar trebui oricum 
să elaboreze și să prezinte programul său 
de acțiune, care este revizuit și finalizat pe 
baza solicitărilor din partea PE și a 
Consiliului și, apoi, este pus în aplicare cu 
termene-limită clare;

Or. en

Amendamentul 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că vremea marilor programe 
multianuale definite într-o logică 
interguvernamentală pare să fi trecut, 
având în vedere bogăția de temeiuri 
juridice prevăzute de tratate în domeniul
spațiului de libertate, securitate și justiție 
și potențialul și ambiția afirmate de 
Comisie de a utiliza dreptul său de 
inițiativă;

5. încurajează decizia Consiliului din 
cadrul reuniunii informale din iulie 2013 
de a se adopta un program succesor 
pentru Programul de la Stockholm, 
observă în continuare că încă trebuie 
definite domeniul și volumul acestui 
program;

Or. en

Amendamentul 16
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. prin urmare, încurajează Comisia să își 
asume rolul în ceea ce privește definirea 
politicilor și a priorităților legislative și să 
utilizeze dreptul său de inițiativă ori de 
câte ori se dovedește a fi necesar, 
opunându-se în același timp oricărei 
încercări de a reveni la 

eliminat
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interguvernamentalismul din perioada 
care precede intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 17
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. prin urmare, încurajează Comisia să își 
asume rolul în ceea ce privește definirea 
politicilor și a priorităților legislative și să 
utilizeze dreptul său de inițiativă ori de câte 
ori se dovedește a fi necesar, opunându-se 
în același timp oricărei încercări de a 
reveni la interguvernamentalismul din 
perioada care precede intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona;

6. prin urmare, încurajează Comisia să își 
asume rolul în ceea ce privește definirea 
politicilor și a priorităților legislative și să 
utilizeze dreptul său de inițiativă ori de câte 
ori se dovedește a fi necesar pentru a 
garanta o abordare globală și coerentă a 
spațiului de libertate, securitate și justiție, 
opunându-se în același timp oricărei 
încercări de a reveni la 
interguvernamentalismul din perioada care 
precede intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunerea de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. prin urmare, încurajează Comisia să își 
asume rolul în ceea ce privește definirea 
politicilor și a priorităților legislative și să 
utilizeze dreptul său de inițiativă ori de 
câte ori se dovedește a fi necesar, 
opunându-se în același timp oricărei 
încercări de a reveni la 

6. observă că Comisia își poate utiliza 
dreptul său de inițiativă, respectându-și pe 
deplin competențele prevăzute în tratate, 
inclusiv principiul subsidiarității, și în 
strânsă cooperare cu colegislatorii; se 
opune în același timp oricărei încercări de 
a reveni la interguvernamentalismul din 
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interguvernamentalismul din perioada care 
precede intrarea în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona;

perioada care precede intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 19
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. este de părere că posibilitatea de a 
propune câteva acte legislative în fiecare 
an ar trebuie să fie obiectivul pe termen 
mediu al Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 20
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că o mai mare implicare a 
parlamentelor naționale în activitățile 
Uniunii Europene, consacrate în 
protocoalele nr. 1 (privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană) și nr. 2 (privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității), anexate la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, a 
avut un impact pozitiv în special asupra 
dezvoltării și funcționării spațiului de 
libertate, securitate și justiție, nu doar 
pentru că respectarea principiului 
subsidiarității a fost mai bine garantată, ci 

7. consideră că o mai mare implicare a 
parlamentelor naționale în activitățile 
Uniunii Europene, consacrate în 
Protocoalele nr. 1 (privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană) și nr. 2 (privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității), anexate la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, a 
avut un impact pozitiv în special asupra 
dezvoltării și funcționării spațiului de 
libertate, securitate și justiție, nu doar 
pentru că respectarea principiului 
subsidiarității a fost mai bine garantată, ci 
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și pentru că asocierea democratică mai 
mare și mai intensă a popoarelor europene 
a reprezentat o contribuție importantă la 
legislația și politica europeană;

și pentru că asocierea democratică mai 
mare și mai intensă a popoarelor europene 
a reprezentat o contribuție importantă la 
legislația și politica europeană; consideră 
că participarea parlamentelor naționale 
trebuie consolidată mai mult, inclusiv 
între parlamentele naționale, în raport cu 
datele scadente comune; consideră că 
asocierea parlamentelor naționale este 
esențială în materie de siguranță și că un 
„Parliamentary cycle” ar trebui să 
încadreze „policy cycle” pus în aplicare 
de Consiliu, statele membre și agențiile 
europene fără niciun control 
parlamentar;

Or. fr

Amendamentul 21
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că o mai mare implicare a 
parlamentelor naționale în activitățile 
Uniunii Europene, consacrate în 
protocoalele nr. 1 (privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană) și nr. 2 (privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității), anexate la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, a 
avut un impact pozitiv în special asupra 
dezvoltării și funcționării spațiului de 
libertate, securitate și justiție, nu doar 
pentru că respectarea principiului 
subsidiarității a fost mai bine garantată, ci 
și pentru că asocierea democratică mai 
mare și mai intensă a popoarelor europene 
a reprezentat o contribuție importantă la 
legislația și politica europeană;

7. consideră că o mai mare implicare a 
parlamentelor naționale în activitățile 
Uniunii Europene, consacrate în 
Protocoalele nr. 1 (privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană) și nr. 2 (privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității), anexate la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, a 
avut un impact pozitiv în special asupra 
dezvoltării și funcționării spațiului de 
libertate, securitate și justiție, nu doar 
pentru că respectarea principiului 
subsidiarității a fost mai bine garantată, ci 
și pentru că asocierea democratică mai
mare și mai intensă a popoarelor europene 
a reprezentat o contribuție importantă la 
legislația și politica europeană; consideră 
că subsidiaritatea ar trebui, de asemenea, 
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să fie aplicată guvernelor regionale care 
au competențe juridice în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 22
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită consolidarea cooperării și a 
dialogului între parlamentele naționale și 
Parlamentul European, precum și între 
instituțiile și organismele UE, în general, 
și parlamentele naționale, astfel încât să 
se asigure că informațiile privind
inițiativele UE sunt pe cât posibil puse 
direct și prompt la dispoziția 
parlamentelor naționale de către 
instituțiile și organismele UE, de exemplu, 
prin participarea la sesiunile plenare ale 
parlamentelor naționale și la audierile 
comisiilor;

Or. en

Amendamentul 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O legislație electorală uniformă O legislație electorală uniformă pentru 
alegerile Parlamentului European

Or. en
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Amendamentul 24
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă că, chiar și în absența unui 
acord asupra unei proceduri electorale 
uniforme, o convergență treptată a 
sistemelor electorale s-a manifestat, în 
special prin crearea unor partide politice 
la nivelul Uniunii Europene2, prin 
demersuri care vizează crearea unui statut 
european bazate pe propunerea Comisiei 
de reformă a normelor privind partidele 
politice europene3 și prin interzicerea 
unui mandat dublu4, calitatea de deputat 
în Parlamentul European fiind pe viitor 
incompatibilă cu cea de deputat într-un 
parlament național;

eliminat

__________________
2 Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 noiembrie 2003 privind statutul și 
finanțarea partidelor politice la nivel 
european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1), 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (CE) n° 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Decizia Consiliului 2002/772/CE, 
Euratom, articolul 1 alineatul (7) 
litera (b).

Or. en

Amendamentul 25
Enrique Guerrero Salom

Propunerea de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă că, chiar și în absența unui 
acord asupra unei proceduri electorale 
uniforme, o convergență treptată a 
sistemelor electorale s-a manifestat, în 
special prin crearea unor partide politice la 
nivelul Uniunii Europene2, prin demersuri 
care vizează crearea unui statut european 
bazate pe propunerea Comisiei de reformă 
a normelor privind partidele politice 
europene3 și prin interzicerea unui mandat 
dublu4, calitatea de deputat în Parlamentul 
European fiind pe viitor incompatibilă cu 
cea de deputat într-un parlament național;

8. remarcă că, chiar și în absența unui 
acord asupra unei proceduri electorale 
uniforme, o convergență treptată a 
sistemelor electorale s-a manifestat, în 
special prin crearea unor partide politice și 
a unor fundații politice la nivelul Uniunii 
Europene2, prin demersuri care vizează 
crearea unui statut european bazate pe 
propunerea Comisiei de reformă a 
normelor privind partidele politice 
europene3 și prin interzicerea unui mandat 
dublu4, calitatea de deputat în Parlamentul 
European fiind pe viitor incompatibilă cu 
cea de deputat într-un parlament național;

Or. en

Amendamentul 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. remarcă că, chiar și în absența unui 
acord asupra unei proceduri electorale 
uniforme, o convergență treptată a 
sistemelor electorale s-a manifestat, în 
special prin crearea unor partide politice la 
nivelul Uniunii Europene2, prin demersuri 
care vizează crearea unui statut european 
bazate pe propunerea Comisiei de reformă 
a normelor privind partidele politice 
europene3 și prin interzicerea unui mandat 
dublu4, calitatea de deputat în Parlamentul 
European fiind pe viitor incompatibilă cu 
cea de deputat într-un parlament național;

8. remarcă că, chiar și în absența unui 
acord asupra unei proceduri electorale 
uniforme pentru alegerile Parlamentului 
European, o convergență treptată a 
sistemelor electorale s-a manifestat, în 
special prin crearea unor partide politice la 
nivelul Uniunii Europene2, prin demersuri 
care vizează crearea unui statut european 
bazate pe propunerea Comisiei de reformă 
a normelor privind partidele politice 
europene3 și prin interzicerea unui mandat 
dublu4, calitatea de deputat în Parlamentul 
European fiind pe viitor incompatibilă cu 
cea de deputat într-un parlament național; 
încurajează proceduri mai transparente 
pentru numirea candidaților care 
garantează independența lor și 
posibilitatea de a introduce circumscripții 



PE516.857v01-00 18/169 AM\1001332RO.doc

RO

electorale directe;

Or. en

Amendamentul 27
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că funcția democratică a 
Parlamentului ar trebui să fie mai bine
evidențiată în opinia publică și că 
campaniile electorale pentru reînnoirea 
sa ar trebui să se concentreze pe provocări 
europene veritabile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că funcția democratică a 
Parlamentului ar trebui să fie mai bine 
evidențiată în opinia publică și că 
campaniile electorale pentru reînnoirea sa 
ar trebui să se concentreze pe provocări 
europene veritabile;

9. consideră că funcția democratică a 
Parlamentului ar trebui să fie mai bine 
evidențiată în opinia publică și că 
campaniile electorale pentru reînnoirea sa 
ar trebui să se concentreze pe toate 
provocările care îi afectează pe europeni;

Or. en

Amendamentul 29
Claude Moraes
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în 
viitor pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficiența Parlamentului prin consolidarea 
dimensiunii democratice europene și 
asigurând, de asemenea, o distribuție mai 
proporțională a mandatelor între state, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate; consideră că o astfel de reformă 
este de natură să încurajeze cetățenii 
europeni să participe la alegerile 
europene în statul membru de reședință a 
cărui cetățenie nu o dețin;

eliminat

Or. en

Amendament 30
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendament

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în 
viitor pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficiența Parlamentului prin consolidarea 
dimensiunii democratice europene și 
asigurând, de asemenea, o distribuție mai 
proporțională a mandatelor între state, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate; consideră că o astfel de reformă 
este de natură să încurajeze cetățenii 
europeni să participe la alegerile europene 
în statul membru de reședință a cărui 
cetățenie nu o dețin;

10. prin urmare, consideră că va fi 
necesară în viitor o reformă radicală a 
sistemului european, care să asigure că 
cetățenii votează nu numai parlamentarii 
europeni, dar și că cele mai înalte funcții 
ale UE (președinte, vicepreședinte, 
comisari) vor fi alese direct de către 
cetățeni. În acest mod se va reduce 
considerabil decalajul democratic dintre 
UE și cetățenii europeni și se 
consolidează legitimitatea și eficacitatea
Parlamentului prin consolidarea 
dimensiunii democratice europene și 
asigurând, de asemenea, o distribuție mai 
proporțională a mandatelor între state, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate consideră că o astfel de reformă este 



PE516.857v01-00 20/169 AM\1001332RO.doc

RO

de natură să încurajeze cetățenii europeni 
să participe la alegerile europene în statul 
membru de reședință a cărui cetățenie nu o 
dețin;

Or. it

Amendamentul 31
Hubert Pirker

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunere de rezoluție Amendamentul

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficiența Parlamentului prin consolidarea 
dimensiunii democratice europene și 
asigurând, de asemenea, o distribuție mai 
proporțională a mandatelor între state, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate; consideră că o astfel de reformă 
este de natură să încurajeze cetățenii 
europeni să participe la alegerile europene 
în statul membru de reședință a cărui 
cetățenie nu o dețin;

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficacitatea Parlamentului prin 
consolidarea dimensiunii democratice 
europene – în conformitate cu principiile 
prevăzute în tratate; consideră că o astfel 
de reformă este de natură să încurajeze 
cetățenii europeni să participe la alegerile 
europene în statul membru de reședință a 
cărui cetățenie nu o dețin;

Or. de

Amendamentul 32
Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficiența Parlamentului prin consolidarea 
dimensiunii democratice europene și 

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral trebuie să fie 
europeană, autonomă, omogenă și va fi 
necesară în viitor pentru a îmbunătăți 
legitimitatea și eficacitatea Parlamentului 
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asigurând, de asemenea, o distribuție mai 
proporțională a mandatelor între state, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate; consideră că o astfel de reformă 
este de natură să încurajeze cetățenii 
europeni să participe la alegerile europene 
în statul membru de reședință a cărui 
cetățenie nu o dețin;

prin consolidarea dimensiunii democratice 
europene și asigurând, de asemenea, o 
distribuție mai proporțională a mandatelor 
între state, în conformitate cu principiile 
prevăzute în tratate; consideră că o astfel 
de reformă este de natură să încurajeze 
cetățenii europeni să participe la alegerile 
europene în statul membru de reședință a 
cărui cetățenie nu o dețin; în acest sens, 
trebuie depuse mai multe eforturi în 
domeniul comunicării și al publicității 
electorale;

Or. en

Amendamentul 33
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficiența Parlamentului prin consolidarea 
dimensiunii democratice europene și 
asigurând, de asemenea, o distribuție mai 
proporțională a mandatelor între state, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate; consideră că o astfel de reformă 
este de natură să încurajeze cetățenii 
europeni să participe la alegerile europene 
în statul membru de reședință a cărui 
cetățenie nu o dețin;

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficacitatea Parlamentului prin 
consolidarea dimensiunii democratice 
europene, în conformitate cu principiile 
prevăzute în tratate; consideră că o astfel 
de reformă este de natură să încurajeze 
cetățenii europeni să participe la alegerile 
europene în statul membru de reședință a 
cărui cetățenie nu o dețin;

Or. pt

Amendamentul 34
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficiența Parlamentului prin consolidarea 
dimensiunii democratice europene și
asigurând, de asemenea, o distribuție mai 
proporțională a mandatelor între state, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate; consideră că o astfel de reformă 
este de natură să încurajeze cetățenii 
europeni să participe la alegerile europene 
în statul membru de reședință a cărui 
cetățenie nu o dețin;

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficacitatea Parlamentului prin 
consolidarea dimensiunii democratice 
europene, asigurând, de asemenea, o 
distribuție mai proporțională a mandatelor 
între state, pe baza unei definiții 
matematice clare și inteligibile a 
proporționalității digresive, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate, și introducând liste transnaționale 
de candidați; consideră că o astfel de 
reformă este de natură să încurajeze 
cetățenii europeni să participe la alegerile 
europene în statul membru de reședință a 
cărui cetățenie nu o dețin;

Or. en

Amendamentul 35
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficiența Parlamentului prin consolidarea 
dimensiunii democratice europene și 
asigurând, de asemenea, o distribuție mai 
proporțională a mandatelor între state, în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
tratate; consideră că o astfel de reformă 
este de natură să încurajeze cetățenii 
europeni să participe la alegerile europene 
în statul membru de reședință a cărui 
cetățenie nu o dețin;

10. prin urmare, consideră că reforma 
procesului electoral va fi necesară în viitor 
pentru a îmbunătăți legitimitatea și 
eficacitatea Parlamentului prin 
consolidarea dimensiunii democratice 
europene și asigurând, de asemenea, o 
distribuție mai proporțională a mandatelor 
între state, în conformitate cu principiile 
prevăzute în tratate, pentru a garanta o 
mai bună reprezentare a partidelor mici și 
a statelor membre mici; consideră că o 
astfel de reformă este de natură să 
încurajeze cetățenii europeni să participe la 
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alegerile europene în statul membru de 
reședință a cărui cetățenie nu o dețin;

Or. en

Amendamentul 36
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. regretă că în unele state membre 
legislația electorală pentru alegerile 
europene se bazează pe o listă națională 
unică și blocată; amintește că această 
situație accentuează decalajul dintre 
reprezentanții aleși și cetățeni, ceea ce 
intensifică nemulțumirea politică față de 
UE;

Or. en

Amendamentul 37
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită statelor membre cu populații 
mai mari de 20 de milioane să se asigure 
că legislațiile lor electorale pentru 
alegerile europene includ circumscripții 
regionale pentru a reduce la minimum 
distorsiunile;

Or. en
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Amendamentul 38
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută deja, cu toate acestea, 
adoptarea Directivei 2013/1/UE a 
Consiliului din 20 decembrie 2012 de 
modificare a Directivei 93/109/CE în ceea 
ce privește anumite norme de exercitare a 
dreptului de a fi ales pentru Parlamentul 
European pentru cetățenii Uniunii care 
au reședința într-un stat membru în care 
nu sunt resortisanți1, în măsura în care 
aceasta diminuează obligațiile impuse 
cetățenilor Uniunii care au reședința într-
un stat membru al Uniunii Europene în 
care nu sunt resortisanți în ceea ce 
privește participarea la alegerile pentru 
Parlamentul European;

eliminat

__________________
1 JO L 26, 26.1.2013, p. 27.

Or. en

Amendamentul 39
Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută deja, cu toate acestea, adoptarea 
Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 
20 decembrie 2012 de modificare a 
Directivei 93/109/CE în ceea ce privește 
anumite norme de exercitare a dreptului de 
a fi ales pentru Parlamentul European 
pentru cetățenii Uniunii care au reședința 
într-un stat membru în care nu sunt 
resortisanți1, în măsura în care aceasta 

11. salută deja, cu toate acestea, adoptarea 
Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 
20 decembrie 2012 de modificare a 
Directivei 93/109/CE în ceea ce privește 
anumite norme de exercitare a dreptului de 
a fi ales pentru Parlamentul European 
pentru cetățenii Uniunii care au reședința 
într-un stat membru în care nu sunt 
resortisanți1, în măsura în care aceasta 
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diminuează obligațiile impuse cetățenilor 
Uniunii care au reședința într-un stat 
membru al Uniunii Europene în care nu 
sunt resortisanți în ceea ce privește 
participarea la alegerile pentru Parlamentul 
European;

diminuează obligațiile impuse cetățenilor 
Uniunii care au reședința într-un stat 
membru al Uniunii Europene în care nu 
sunt resortisanți în ceea ce privește 
participarea la alegerile pentru Parlamentul 
European; îndeamnă la rezolvarea 
barierelor birocratice din cadrul 
alegerilor PE, care încă împiedică 
participarea cetățenilor UE care își au 
reședința într-un stat membru în care nu 
sunt resortisanți, și încurajează 
cooperarea între statele membre pentru a 
elimina această calamitate pentru 
standardele democratice ale UE;

Or. en

Amendamentul 40
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută deja, cu toate acestea, adoptarea 
Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 
20 decembrie 2012 de modificare a 
Directivei 93/109/CE în ceea ce privește 
anumite norme de exercitare a dreptului de 
a fi ales pentru Parlamentul European 
pentru cetățenii Uniunii care au reședința 
într-un stat membru în care nu sunt 
resortisanți1, în măsura în care aceasta 
diminuează obligațiile impuse cetățenilor 
Uniunii care au reședința într-un stat 
membru al Uniunii Europene în care nu 
sunt resortisanți în ceea ce privește 
participarea la alegerile pentru Parlamentul 
European;

11. salută deja, cu toate acestea, adoptarea
Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 
20 decembrie 2012 de modificare a 
Directivei 93/109/CE în ceea ce privește 
anumite norme de exercitare a dreptului de 
a fi ales pentru Parlamentul European 
pentru cetățenii Uniunii care au reședința 
într-un stat membru în care nu sunt 
resortisanți1, în măsura în care aceasta 
diminuează obligațiile impuse cetățenilor 
Uniunii care au reședința într-un stat 
membru al Uniunii Europene în care nu 
sunt resortisanți în ceea ce privește 
participarea la alegerile pentru Parlamentul 
European; reiterează că trebuie 
întreprinse demersuri suplimentare 
pentru a garanta fiecărui cetățean 
european dreptul de a vota, indiferent de 
reședința efectivă; 
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Or. en

Amendamentul 41
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că singura modalitate de a 
aduce mai aproape cetățenii de UE este 
prin inițierea unei reforme a tratatelor 
astfel încât să se consolideze structura 
democratică și instituțională a UE după 
modelul federal și să se îmbunătățească 
participarea cetățenilor la procesul 
decizional;

Or. en

Amendament 42
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendament

13. consideră că inițiativa cetățenească are 
vocația de a deveni un instrument solid 
pentru definirea subiectelor care trebuie
incluse în ordinea de zi a Uniunii 
Europene;

13. consideră că această formă de 
participare populară la deciziile politice
are vocația de a deveni un instrument solid 
pentru definirea subiectelor care ar trebui
incluse în ordinea de zi a Uniunii 
Europene;

Or. it

Amendamentul 43
Enrique Guerrero Salom
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că inițiativa cetățenească are 
vocația de a deveni un instrument solid 
pentru definirea subiectelor care trebuie
incluse în ordinea de zi a Uniunii 
Europene;

13. consideră că inițiativa cetățenească are 
vocația de a deveni un instrument solid 
pentru definirea subiectelor care ar trebui
incluse în ordinea de zi a Uniunii Europene 
și consolidează legitimitatea procedurilor 
de politică la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 44
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că inițiativa cetățenească are 
vocația de a deveni un instrument solid 
pentru definirea subiectelor care trebuie
incluse în ordinea de zi a Uniunii 
Europene;

13. consideră că inițiativa cetățenească are 
vocația de a deveni un instrument solid 
pentru definirea subiectelor care ar trebui
incluse în ordinea de zi a Uniunii 
Europene; solicită Comisiei Europene să 
adopte o abordare deschisă și favorabilă 
incluziunii în ceea ce privește inițiativa 
cetățenească europeană pentru a se 
asigura că, atunci când criteriile sunt cu 
adevărat îndeplinite, aceste inițiative duc 
la propuneri legislative subsecvente și, 
prin urmare, includ în mod veridic în 
procesul legislativ persoanele care trăiesc 
în UE;

Or. en

Amendamentul 45
Gerald Häfner
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă totuși problemele tehnice 
întâmpinate de către organizatori cu ocazia 
punerii în aplicare a inițiativei și invită 
Comisia să ofere o soluție la aceste 
probleme;

14. regretă totuși problemele tehnice 
întâmpinate de către organizatori cu ocazia 
punerii în aplicare a inițiativei, în special 
cu software-ul cu sursă deschisă pentru 
strângerea online de semnături, și că 
pentru aproximativ 11 milioane de 
cetățeni ai UE care își au reședința în 
afara țării lor de origine este refuzat 
dreptul de a sprijini inițiative cetățenești 
europene pe state membre; invită Comisia 
să ofere o soluție la aceste probleme și 
statele membre să asigure validarea 
tuturor semnăturilor cetățenilor UE, 
precum și să reducă la un nivel cât mai 
mic volumul de date cu caracter personal 
pe care cetățenii trebuie să le furnizeze 
atunci când semnează o inițiativă;

Or. en

Amendamentul 46
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă totuși problemele tehnice 
întâmpinate de către organizatori cu ocazia 
punerii în aplicare a inițiativei și invită 
Comisia să ofere o soluție la aceste 
probleme;

14. solicită Comisiei să colaboreze mai 
strâns cu statele membre pentru a spori 
eficacitatea inițiativei cetățenești 
europene, precum și accesibilitatea 
tuturor persoanelor la aceasta; solicită 
Comisiei să elaboreze un prim raport de 
evaluare a inițiativelor cetățenești 
europene; regretă totuși problemele 
tehnice întâmpinate de către organizatori 
cu ocazia punerii în aplicare a inițiativei și 
invită Comisia să ofere, fără întârziere, o 
soluție la aceste probleme;
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Or. en

Amendamentul 47
Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că aplicarea eficace a 
inițiativei cetățenești este împiedicată nu 
doar de probleme tehnice, ci și de 
probleme financiare din cauza lipsei de 
resurse bugetare;

Or. en

Amendament 48
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendament

15. este de părere că, în general, punerea 
în aplicare a Programului de la 
Stockholm nu se ridică la înălțimea 
ambiției sale de a promova drepturile 
cetățenilor;

eliminat

Or. it

Amendament 49
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendament

15. este de părere că, în general, punerea în 
aplicare a Programului de la Stockholm nu 
se ridică la înălțimea ambiției sale de a 
promova drepturile cetățenilor;

15. reamintește că au fost numeroase 
progrese care au urmărit garantarea 
protecției drepturilor fundamentale, în 
special cu privire la drepturile minorilor 
și ale grupurilor vulnerabile, inclusiv ale 
victimelor criminalității și terorismului; 
totuși este de părere că, în general, punerea 
în aplicare a Programului de la Stockholm 
trebuie dezvoltată ulterior pentru a se 
ridica la înălțimea ambiției obiectivelor
sale de a promova drepturile cetățenilor;

Or. it

Amendamentul 50
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că, în general, punerea în 
aplicare a Programului de la Stockholm nu 
se ridică la înălțimea ambiției sale de a 
promova drepturile cetățenilor;

15. este de părere că, în general, punerea în 
aplicare a Programului de la Stockholm nu 
se ridică la înălțimea ambiției sale de a 
promova drepturile cetățenilor, precum și 
drepturile altor persoane pentru care 
Uniunea este responsabilă;

Or. en

Amendamentul 51
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este de părere că, în general, punerea 15. este de părere că, în general, 
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în aplicare a Programului de la 
Stockholm nu se ridică la înălțimea 
ambiției sale de a promova drepturile 
cetățenilor;

Programul de la Stockholm era foarte 
ambițios și că punerea sa în aplicare
rămâne încă incompletă și trebuie 
consolidată în vederea promovării 
justiției, siguranței și libertăților civile;

Or. fr

Amendamentul 52
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. încurajează cu fermitate Uniunea 
Europeană să încerce să elaboreze mai 
puține acte cu putere de lege de înaltă 
calitate, cu scopul de a asigura claritate, 
protecție și încredere în legislația 
europeană; 

Or. en

Amendament 53
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendament

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte 
pe care țările candidate să le 
îndeplinească, dar nu dispune de 
instrumente pentru statele membre; își 
anunță intenția de a înființa o comisie de 
la Copenhaga în cadrul Comisiei pentru 
libertăți civile , justiție și afaceri interne;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 54
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile , 
justiție și afaceri interne;

16. solicită ca o analiză să aibă loc la 
toate nivelurile, cu scopul de a răspunde 
mai bine dilemei de la Copenhaga, în care
se descrie o situație în care Uniunea 
stabilește standarde înalte pe care țările 
candidate să le îndeplinească, dar nu 
dispune de instrumente pentru statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 55
Tadeusz Zwiefka

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile ,
justiție și afaceri interne;

16. solicită reflecții suplimentare care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre;

Or. en
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Amendamentul 56
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile ,
justiție și afaceri interne;

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; solicită Comisiei să 
adopte o decizie de creare a unui nou 
mecanism pentru punerea în aplicare a 
articolului 2 din TUE privind valorile 
fundamentale europene, inclusiv în 
vederea aplicării articolului 7 din TUE în 
Uniunea Europeană; solicită instituțiilor 
UE, de asemenea, să pregătească 
modificări ale tratatelor pentru a 
consolida în continuare protejarea și 
promovarea drepturilor fundamentale în 
UE;

Or. en

Amendamentul 57
Hubert Pirker

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunere de rezoluție Amendamentul

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în
care Uniunea stabilește standarde înalte
pe care țările candidate să le 
îndeplinească, dar nu dispune de
instrumente pentru statele membre; își 

16. eliminat
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anunță intenția de a înființa o comisie de 
la Copenhaga în cadrul Comisiei pentru 
libertăți civile , justiție și afaceri interne;

Or. de

Amendament 58
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendament

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile ,
justiție și afaceri interne;

16. solicită măsuri care să abordeze așa-
numita dilemă de la Copenhaga, în care se 
descrie o situație în care Uniunea stabilește 
standarde înalte pe care țările candidate să 
le îndeplinească, dar nu dispune de 
instrumente pentru statele membre;

Or. it

Amendamentul 59
Jacek Protasiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile ,

16. solicită reflecții atente care să abordeze 
așa-numita dilemă de la Copenhaga, în care 
se descrie o situație în care Uniunea 
stabilește standarde înalte pe care țările 
candidate să le îndeplinească, dar nu 
dispune de instrumente pentru statele 
membre;
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justiție și afaceri interne;

Or. en

Amendamentul 60
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile ,
justiție și afaceri interne;

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile,
justiție și afaceri interne; îndeamnă 
Comisia să adopte o abordare în funcție 
de țară pentru a monitoriza și a reporta 
situația drepturilor fundamentale din 
cadrul statelor membre ale UE; solicită 
Comisiei să își extindă inițiativa pentru a 
crea un tablou de bord privind justiția, 
pentru a include pe lângă justiție, statul 
de drept; 

Or. en

Amendamentul 61
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
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care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile ,
justiție și afaceri interne;

care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile,
justiție și afaceri interne; consideră că 
situația actuală subminează obiectivele 
politice ale procesului de aderare;

Or. en

Amendamentul 62
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; își anunță intenția de a 
înființa o comisie de la Copenhaga în 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile ,
justiție și afaceri interne;

16. solicită de urgență măsuri care să 
abordeze așa-numita dilemă de la 
Copenhaga, în care se descrie o situație în 
care Uniunea stabilește standarde înalte pe 
care țările candidate să le îndeplinească, 
dar nu dispune de instrumente pentru 
statele membre; solicită punerea în 
funcțiune cât mai curând posibil a unei 
comisii de la Copenhaga în cadrul 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, aplicând dispozițiile 
rezoluției privind situația drepturilor 
fundamentale: norme și practici în 
Ungaria.

Or. es

Amendamentul 63
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că este inacceptabilă și nu 
ar trebui să continue situația actuală, în 
care statele membre pot încălca sau 
permit încălcarea valorilor europene și a 
condițiilor de aderare, de exemplu, 
independența sistemului judiciar sau 
egalitatea cetățenilor, fără consecințe 
politice;

Or. en

Amendamentul 64
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reiterează solicitările sale din 
Rezoluția sa din 12 decembrie 2012 
referitoare la situația drepturilor 
fundamentale din Uniunea Europeană 
(2010-2011) privind crearea unui 
mecanism nou de asigurare a respectării 
de către toate statele membre a valorilor 
comune, consacrate la articolul 2 din 
TUE, și a continuității „criteriilor de la 
Copenhaga”; acest mecanism ar putea 
lua forma unei „Comisii de la 
Copenhaga”, a unui „grup la nivel înalt”, 
a unui „grup al înțelepților” sau a unei 
evaluări în conformitate cu articolul 70 
din TFUE și s-ar putea baza pe 
reformarea și consolidarea mandatului 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, precum și pe cadrul 
unui dialog consolidat între Comisie, 
Consiliu, Parlamentul European și statele 
membre cu privire la măsurile care 
trebuie adoptate;

Or. en
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Amendamentul 65
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. reiterează faptul că crearea acestui 
mecanism ar implica reformularea 
mandatului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene, 
mandat care ar trebui consolidat pentru a 
include monitorizarea periodică a 
respectării articolului 2 din TUE de către 
toate statele membre; recomandă ca un 
astfel de „Grup la nivel înalt de la 
Copenhaga” sau orice astfel de mecanism 
să se bazeze pe mecanismele și structurile 
existente și să coopereze cu acestea; 
reamintește rolul Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene, care ar putea reuni activitățile 
extrem de valoroase ale diferitelor 
organisme de monitorizare existente ale 
Consiliului Europei și propriile date și 
analize ale agenției în scopul efectuării 
unor evaluări independente, comparative 
și periodice ale respectării articolului 2 
din TUE de către statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 66
Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. reiterează solicitarea sa adresată 
Comisiei de a crea – imediat ce sunt 
identificate riscuri de încălcare a 
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articolului 2 din TUE –, o „Agendă de 
avertizare/articolul 2 din TUE”, adică un 
mecanism de monitorizare a valorilor 
Uniunii, care să fie gestionat de către 
Comisie cu prioritate exclusivă și de 
urgență, să fie coordonat la cel mai înalt 
nivel politic și să fie luat pe deplin în 
considerare în diferitele politici sectoriale 
ale UE, până la reinstituirea deplină a 
conformității cu articolul 2 din TUE și 
eliminarea oricărui risc de încălcare a 
acestuia, astfel cum se prezintă și în 
scrisoarea miniștrilor de afaceri externe a 
patru state membre care aduc în atenția 
președintelui Comisiei nevoia de a 
dezvolta o metodă nouă și mai eficace de 
garantare a valorilor fundamentale, 
pentru a acorda o mai mare atenție 
promovării unei culturi a respectului 
pentru statul de drept, luată în 
considerare în concluziile Consiliului din
6 și 7 iunie 2013 referitoare la drepturile 
fundamentale și statul de drept și la 
raportul Comisiei pe 2012 privind 
aplicarea Cartei drepturilor fundamentale 
a UE;

Or. en

Amendamentul 67
Luigi Berlinguer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra realizările 
democratice;

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că sunt necesare o conducere 
politică puternică și consolidarea în 
continuare a cetățeniei europene pentru a 
apăra realizările democratice;

Or. en
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Amendamentul 68
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra realizările 
democratice;

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra realizările 
democratice și a lupta împotriva 
dezvoltării populismului în Europa;

Or. es

Amendamentul 69
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra realizările 
democratice;

17. avertizează că criza economică din 
Europa și din străinătate este însoțită de o
criză a democrației în unele state membre 
ale UE și consideră că este necesară o 
conducere politică puternică la nivel 
național și european pentru a apăra 
realizările democratice, statul de drept, 
drepturile fundamentale, egalitatea și 
protecția minorităților;

Or. en

Amendamentul 70
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra realizările 
democratice;

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra realizările 
democratice; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la atitudinile unor state membre 
care și-au manifestat în mod deschis 
intoleranța față de mobilitatea 
lucrătorilor din UE, menită să submineze 
drepturile lucrătorilor din unele state 
membre noi;

Or. en

Amendamentul 71
Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra realizările 
democratice;

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că sunt necesare și esențiale o 
conducere politică puternică și o structură 
instituțională bine instituită pentru a apăra 
realizările democratice și a verifica 
controlul și posibila lor depreciere; 
încurajează Comisia Europeană să își 
asume în totalitate un rol activ pentru a 
apăra cu fermitate drepturile omului 
menționate în tratate;

Or. en

Amendamentul 72
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra 
realizările democratice;

17. consideră că este nevoie de o vigilență 
deosebită în perioada de criză economică, 
în vederea menținerii democrației și 
prevenirii intoleranței;

Or. fr

Amendamentul 73
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. se teme că criza economică poate 
evolua într-o criză a democrației și 
consideră că este necesară o conducere 
politică puternică pentru a apăra realizările 
democratice;

17. consideră că actuala criză nu este 
doar economică, ci și socială, democratică 
și de mediu; regretă că criza și măsurile 
de austeritate luate ca răspuns la criza 
financiară au dus la creșterea numărului 
de persoane care trăiesc sub pragul 
sărăciei și au fost folosite ca mijloace 
politice de încălcare a drepturilor 
individuale și colective și consideră că este 
necesară o conducere politică puternică 
pentru a apăra realizările democratice și 
drepturile fundamentale; îi dezaprobă pe 
cei care folosesc ca instrument criza 
pentru a crește temerile persoanelor unele 
față de celelalte și pentru a promova 
rasismul și xenofobia; 

Or. en

Amendamentul 74
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. atrage atenția asupra importanței 
viitorului Raport al Comisiei referitor la 
transpunerea Deciziei-
cadru 2008/913/JAI privind combaterea 
anumitor forme și expresii ale rasismului 
și xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal (care trebuie să fie eliberat până la 
28 noiembrie 2013); încurajează 
intensificarea eforturilor de combatere a 
impunității și de corectare a 
inconsecvențelor din legislația și 
practicile statelor membre, întrucât, în 
unele state membre, nu există încă nicio 
dispoziție legislativă care să prevadă 
impunerea de restricții, inclusiv de 
interdicții asupra partidelor politice 
implicate în acte de rasism și ură, inclusiv 
în negarea Holocaustului; solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile de 
dezaprobare a discursurilor de incitare la 
ură și de negare a Holocaustului rostite 
de personalități publice și politice și să 
înceapă procesul de inițiere a 
procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor chiar din 2014;

Or. en

Amendamentul 75
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că este de maximă 
importanță adoptarea și punerea în 
aplicare eficace a unei legislații privind 
abordarea infracțiunilor inspirate de ură 
și a celor care promovează, sprijină și 
săvârșesc infracțiuni inspirate de ură;
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Or. en

Amendamentul 76
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. consideră că este necesară o mai 
mare atenție pentru a răspunde situației 
speciale a grupurilor vulnerabile, astfel 
cum se menționează la punctul 2.3.3. din 
Programul de la Stockholm, și pentru a 
intensifica lupta împotriva rasismului, a 
xenofobiei, a antisemitismului, a 
islamofobiei, a afrofobiei, a ostilității față 
de romi și a homofobiei în Uniunea 
Europeană; 

Or. en

Amendamentul 77
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că aderarea Uniunii la 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO), în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, va consolida 
mai mult protecția drepturilor 
fundamentale în Uniune astfel cum este 
garantată de Carta drepturilor 
fundamentale și de jurisprudența Curții 
de Justiție;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 78
Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că aderarea Uniunii la 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO), în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, va consolida mai mult 
protecția drepturilor fundamentale în 
Uniune astfel cum este garantată de Carta 
drepturilor fundamentale și de 
jurisprudența Curții de Justiție;

18. subliniază că aderarea Uniunii la 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO), în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, va consolida mai mult 
protecția drepturilor fundamentale în 
Uniune astfel cum este garantată de Carta 
drepturilor fundamentale și de 
jurisprudența Curții de Justiție; dar 
regretă, de asemenea, întârzierea 
finalizării aderării UE la convenție;

Or. en

Amendamentul 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. atrage atenția asupra importanței 
viitorului Raport al Comisiei referitor la 
transpunerea Deciziei-
cadru 2008/913/JAI privind combaterea 
anumitor forme și expresii ale rasismului 
și xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal (care trebuie să fie eliberat până la 
28 noiembrie 2013); încurajează 
intensificarea eforturilor de combatere a 
impunității și de corectare a 
inconsecvențelor din legislația și 
practicile statelor membre, întrucât, în 
unele state membre, nu există încă nicio 
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dispoziție legislativă care să prevadă 
impunerea de restricții, inclusiv de 
interdicții asupra partidelor politice 
implicate în acte de rasism și ură, inclusiv 
în negarea Holocaustului; solicită 
Comisiei să își intensifice eforturile de 
dezaprobare a discursurilor de incitare la 
ură și de negare a Holocaustului rostite 
de personalități publice și politice și să 
înceapă procesul de inițiere a 
procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor chiar din 2014; 

Or. en

Amendamentul 80
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Rui Tavares, Jean Lambert

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. consideră că un proces adecvat de 
răspundere este esențial pentru a proteja 
și a promova în mod eficace drepturile 
omului în cadrul politicilor interne și 
externe ale UE și pentru a garanta politici 
de securitate legitime și eficace, bazate pe 
statul de drept; solicită Comisiei să 
propună un mecanism de răspundere care 
să aibă ca scop consolidarea capacității 
UE și a statelor membre de prevenire, 
anchetare și corectare a încălcărilor 
drepturilor omului la nivelul UE, în 
special a celor comise în contextul 
programului CIA;

Or. en

Amendamentul 81
Timothy Kirkhope
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că aderarea la Convenție va 
garanta cetățenilor, în ceea ce privește 
acțiunile Uniunii, o protecție similară cu 
cea de care beneficiază deja în ceea ce 
privește acțiunea fiecărui stat membru; 
reamintește că acest lucru este cu atât mai 
relevant cu cât statele membre au 
transferat Uniunii competențe importante, 
în special în domeniul spațiului de 
libertate, de securitate și de justiție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. constată că aderarea la Convenție va 
garanta cetățenilor, în ceea ce privește 
acțiunile Uniunii, o protecție similară cu 
cea de care beneficiază deja în ceea ce 
privește acțiunea fiecărui stat membru; 
reamintește că acest lucru este cu atât mai 
relevant cu cât statele membre au transferat 
Uniunii competențe importante, în special 
în domeniul spațiului de libertate, de 
securitate și de justiție;

19. constată că aderarea la convenție va 
garanta cetățenilor, precum și altor 
persoane pentru care Uniunea este 
responsabilă, în ceea ce privește acțiunile 
Uniunii, o protecție similară cu cea de care 
beneficiază deja în ceea ce privește 
acțiunea fiecărui stat membru; reamintește 
că acest lucru este cu atât mai relevant cu 
cât statele membre au transferat Uniunii 
competențe importante, în special în 
domeniul spațiului de libertate, de 
securitate și de justiție;

Or. en

Amendamentul 83
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că este necesară o mai 
mare atenție pentru a răspunde situației 
speciale a grupurilor vulnerabile, astfel 
cum se menționează la punctul 2.3.3. din 
Programul de la Stockholm, și pentru a 
intensifica lupta împotriva rasismului, a 
xenofobiei, a antisemitismului, a 
islamofobiei, a afrofobiei, a ostilității față 
de romi și a homofobiei în Uniunea 
Europeană; 

Or. en

Amendamentul 84
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută faptul că aderarea la Convenție
va fi un element important de protecție 
suplimentară pentru cetățeni, în special în 
contextul spațiului de libertate, de 
securitate și de justiție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută faptul că aderarea la Convenție
va fi un element important de protecție 

20. salută faptul că aderarea la convenție va 
fi un element important de protecție 
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suplimentară pentru cetățeni, în special în 
contextul spațiului de libertate, de 
securitate și de justiție;

suplimentară pentru cetățeni, precum și 
pentru alte persoane pentru care Uniunea 
este responsabilă, în special în contextul 
spațiului de libertate, de securitate și de 
justiție; subliniază termenul excesiv de 
lung pentru încheierea negocierilor de 
aderare și regretă că UE nu a aderat încă 
efectiv la convenție; amintește că 
aderarea UE depinde nu numai de 
ratificarea de către statele membre, ci și 
de către toate statele care sunt membre ale 
convenției; solicită tuturor părților în 
cauză să inițieze ratificarea cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendamentul 86
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. dezaprobă cu fermitate blocajul și 
întârzierile resimțite de UE în negocierile 
de aderare la CEDO și solicită UE și 
statelor membre să accelereze procedurile 
de aderare a UE la CEDO și să respingă 
orice altă încercare viitoare de subminare 
a rolului, a competențelor și 
prerogativelor CEDO privind drepturile 
omului și libertățile fundamentale ale 
cetățenilor și rezidenților;

Or. en

Amendamentul 87
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că unul dintre principalii 
piloni ai libertății, ai securității și ai 
justiției este articolul 2 din Carta ONU a 
drepturilor omului care pune pe primul 
loc rasa în enumerarea posibilelor motive 
de discriminare;

Or. en

Amendamentul 88
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. regretă totuși că în UE persoanele nu 
sunt protejate în afara locului de muncă 
împotriva discriminării din motive de 
religie, convingeri, vârstă, handicap sau 
orientare sexuală; reamintește că i s-a 
solicitat Consiliului în 11 rânduri în 
cursul ultimilor patru ani să adopte o 
propunere de directivă privind aplicarea 
principiului egalității de tratament între 
persoane, indiferent de religie, convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, și 
că Consiliul nu a acționat în acest sens; 
în această privință, regretă absența de 
voință politică a statelor membre, lipsa de 
transparență în procesul de negociere din 
cadrul Consiliului și abuzul de principiul 
unanimității de către statele membre 
opozante;

Or. en

Amendamentul 89
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. regretă insuficiența politicilor de 
incluziune socială a persoanelor cu 
dizabilități și luarea în considerare a 
drepturilor lor;

Or. fr

Amendamentul 90
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. ia act de faptul că Programul de la 
Stockholm are în mod legitim ca scop 
combaterea xenofobiei, invitând Comisia 
să raporteze cu privire la forme și expresii 
ale acesteia, și că programele de finanțare 
ar trebui să aibă ca scop prevenirea, nu 
doar intervenția, pe baza unor domenii 
susceptibile de tendințe discriminatorii;

Or. en

Amendamentul 91
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. regretă lipsa de progres a strategiilor 
naționale de integrare a romilor, rasismul 
continuu față de romi și discriminarea 
romilor la nivelul întregii UE, inclusiv 
segregarea copiilor romi în învățământ; 
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solicită statelor membre să își intensifice 
eforturile de a aplica drepturile 
fundamentale ale romilor și incluziunea 
lor socială; solicită Comisiei Europene și 
statelor membre să ofere sprijin financiar 
și să implice organizațiile pentru romi în 
toate politicile care îi afectează;

Or. en

Amendamentul 92
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. salută Comunicarea Comisiei 
(COM(2013)0454) intitulată „Progrese 
înregistrate în punerea în aplicare a 
strategiilor naționale de integrare a 
romilor” și recomandările sale; regretă, 
totuși, că majoritatea statelor membre nu 
a utilizat strategii naționale de integrare a 
romilor pentru adoptarea și punerea în 
aplicare a unei politici mai proactive 
privind romii; regretă termenul 
îndelungat de 24 de luni propus de 
Comisie în care statele membre să pună în 
aplicare recomandările, precum și lipsa 
de implicare a Parlamentului European, 
având în vedere rolul pe care Parlamentul 
l-a jucat până acum în denunțarea 
încălcărilor drepturilor fundamentale ale 
romilor;

Or. en

Amendamentul 93
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 20 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. solicită Comisiei Europene să 
propună o strategie de combatere a 
violenței împotriva femeilor, astfel cu s-a 
anunțat în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul european, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor din 20 aprilie 2010 
– Crearea unui spațiu de libertate, 
securitate și justiție pentru cetățenii 
Europei – Plan de acțiune pentru punerea 
în aplicare a Programului de la 
Stockholm (COM(2010)0171 final);

Or. en

Amendamentul 94
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 20 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20e. reamintește că evoluțiile rapide din 
lumea digitală (inclusiv numărul mare de 
utilizări ale internetului, de aplicații și de 
platforme sociale) impun stabilirea celui 
mai înalt nivel de protecție a datelor cu 
caracter personal și a vieții private; 
dezaprobă ratificarea de către UE a unor 
acorduri pentru transferul și schimbul de 
date cu caracter personal cu țări terțe, 
inclusiv acordurile privind Programul de 
urmărire a finanțărilor în scopuri 
teroriste (TFTP) și registru cu numele 
pasagerilor (PNR) cu Statele Unite, care 
nu respectă standardele privind protecția 
datelor cu caracter personal și a vieții 
private stabilite de UE sau de Consiliul 
Europei;

Or. en
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Amendamentul 95
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 20 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20f. dezaprobă practicile de spionare a 
internetului și a telecomunicațiilor, 
relevate de cazul NSA-Prism, precum și 
incapacitatea UE de a-și pune în aplicare 
propriile standarde de protecție în ceea ce 
îi privește pe cetățenii săi, pe resortisanții 
unor țări terțe sau pe informatorii aflați 
pe teritoriul său; denunță răspunsul 
european slab la scandalul de spionare a 
europenilor de către NSA;

Or. en

Amendamentul 96
Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că continuarea blocării 
revizuirii Regulamentului privind accesul 
la documente este inacceptabilă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 97
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că continuarea blocării 
revizuirii Regulamentului privind accesul 
la documente este inacceptabilă;

21. consideră că este inacceptabilă
continuarea blocării revizuirii 
Regulamentului privind accesul la 
documente și solicită Comisiei și 
Consiliului să se asigure că dreptul de 
acces la documente și informații, 
consacrat în Carta drepturilor 
fundamentale ale UE și în tratate, este 
respectat, aplicat, dezvoltat și promovat;

Or. en

Amendamentul 98
Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că continuarea blocării 
revizuirii Regulamentului privind accesul 
la documente este inacceptabilă;

21. consideră că este inacceptabilă
continuarea blocării revizuirii 
Regulamentului privind accesul la 
documente și recomandă deschiderea 
imediată a negocierilor;

Or. en

Amendamentul 99
Carmen Romero López

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. constată că Directiva și 
Regulamentul privind ordinul european 
de protecție constituie un pas în plus în 
lupta împotriva violenței de gen. Constată, 
de asemenea, absența unor statistici 



PE516.857v01-00 56/169 AM\1001332RO.doc

RO

comparabile care să permită cunoașterea 
situației victimelor violenței de gen și a 
victimelor traficului de persoane în statele 
membre.

Or. es

Amendamentul 100
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că Programul de la Stockholm 
își propune să faciliteze libera circulație a 
cetățenilor europeni prin apărarea și 
respectarea tuturor drepturilor care decurg 
dintr-un spațiu european de justiție și că 
cooperarea judiciară reprezintă principalul 
instrument pentru realizarea acestui 
obiectiv;

22. constată că Programul de la Stockholm 
își propune să faciliteze libera circulație a 
cetățenilor europeni și, în general, a celor 
care locuiesc în UE prin apărarea și 
respectarea tuturor drepturilor care decurg 
dintr-un spațiu european de justiție și că 
cooperarea judiciară reprezintă principalul 
instrument pentru realizarea acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 101
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată că Programul de la Stockholm 
își propune să faciliteze libera circulație a 
cetățenilor europeni prin apărarea și 
respectarea tuturor drepturilor care decurg 
dintr-un spațiu european de justiție și că 
cooperarea judiciară reprezintă principalul
instrument pentru realizarea acestui 
obiectiv;

22. constată că Programul de la Stockholm 
își propune să faciliteze libera circulație a 
cetățenilor europeni și să îmbunătățească 
în continuare securitatea în Uniune și, 
astfel, să protejeze viețile și siguranța 
cetățenilor Uniunii și să combată 
criminalitatea organizată, terorismul și 
alte amenințări prin apărarea și respectarea 
tuturor drepturilor și a obligațiilor care 
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decurg dintr-un spațiu european de justiție 
și că cooperarea judiciară reprezintă un
instrument pentru realizarea acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 102
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră fundamentală includerea 
cât mai curând a reformei cadrului 
juridic european de protecție a datelor, 
asigurând respectarea pe deplin a 
drepturilor fondamentale.

Or. es

Amendamentul 103
Tadeusz Zwiefka

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. recunoaște că inițiativele în domeniul 
recunoașterii reciproce a situațiilor juridice, 
a hotărârilor judecătorești și a 
documentelor joacă un rol foarte important 
în acest sens, deoarece recunoașterea 
reciprocă lasă sistemele juridice ale statelor 
membre neschimbate, dar reduce 
inconvenientul pe care diferențele în ceea 
ce privește reglementarea îl produc pentru
cetățeni;

23. recunoaște că inițiativele în domeniul 
recunoașterii reciproce a situațiilor juridice, 
a hotărârilor judecătorești și a 
documentelor joacă un rol foarte important 
în acest sens, deoarece recunoașterea 
reciprocă lasă sistemele juridice ale statelor 
membre neschimbate, dar reduce sarcina 
financiară suplimentară și obstacolele 
juridice, sporind în același timp 
încrederea cetățenilor și a întreprinderilor 
pe parcursul exercitării libertății de 
circulație;
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Or. en

Amendamentul 104
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. recunoaște că inițiativele în domeniul 
recunoașterii reciproce a situațiilor juridice, 
a hotărârilor judecătorești și a 
documentelor joacă un rol foarte important 
în acest sens, deoarece recunoașterea 
reciprocă lasă sistemele juridice ale 
statelor membre neschimbate, dar reduce 
inconvenientul pe care diferențele în ceea 
ce privește reglementarea îl produc pentru 
cetățeni;

23. subliniază că inițiativele în domeniul 
recunoașterii reciproce a situațiilor juridice, 
a hotărârilor judecătorești și a 
documentelor, precum și a validității și a 
efectelor lor joacă un rol extrem de 
important în asigurarea faptului că 
cetățenii se pot bucura pe deplin de 
drepturile lor în UE la nivel 
transfrontalier, deoarece recunoașterea 
reciprocă, deși lasă sistemele juridice ale 
statelor membre neschimbate, reduce 
considerabil inconveniențele birocratice 
nejustificate și intolerabile pe care 
diferențele din reglementările naționale le
produc cetățenilor și familiilor lor în UE, 
în special când își exercită dreptul lor 
fundamental la liberă circulație;

Or. en

Amendamentul 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. recunoaște că inițiativele în domeniul 
recunoașterii reciproce a situațiilor juridice, 
a hotărârilor judecătorești și a 
documentelor joacă un rol foarte important 
în acest sens, deoarece recunoașterea 
reciprocă lasă sistemele juridice ale 

23. recunoaște că inițiativele în domeniul 
recunoașterii reciproce a situațiilor juridice, 
a hotărârilor judecătorești și a 
documentelor joacă un rol foarte important 
în acest sens prin reducerea 
inconvenientului pe care diferențele în 
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statelor membre neschimbate, dar reduce 
inconvenientul pe care diferențele în ceea 
ce privește reglementarea îl produc pentru 
cetățeni;

ceea ce privește reglementarea îl produc 
pentru cetățeni, observă, astfel, că 
inițiativele precum recunoașterea reciprocă 
ar trebui să se bazeze pe standarde 
minime clare și comune, ce respectă statul 
de drept și drepturile fundamentale, și că, 
în cele din urmă perfecțiunea ar trebui să 
prevaleze în fața rapidității;

Or. en

Amendamentul 106
Luigi Berlinguer

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reamintește că Programul de la 
Stockholm conține o serie de inițiative 
majore în domeniul dreptului civil, 
inclusiv recunoașterea mai ușoară a 
hotărârilor judecătorești, valabilitatea 
testamentelor la nivelul întregii Uniuni, 
proceduri mai ușoare de acceptare a 
documentelor publice, executarea 
transfrontalieră mai simplă a datoriilor și 
inițiative ale Uniunii în domeniul formării 
juridice;

Or. en

Amendamentul 107
Luigi Berlinguer

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. observă că, până acum, în acest 
domeniu au fost adoptate numai trei acte 
cu putere de lege, și anume, Reforma 
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Bruxelles I, Regulamentul privind 
succesiunile și Regulamentul Roma III, 
dintre care numai cel de al treilea este 
aplicabil în prezent, și că, întrucât 
Comisia a prezentat un număr 
considerabil de propuneri solicitate prin 
Programul de la Stockholm, lipsesc mai 
multe propuneri majore, inclusiv cele 
privind recunoașterea reciprocă a 
efectelor documentelor de stare civilă și A 
14-a Directivă privind dreptul societăților 
comerciale;

Or. en

Amendament 108
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendament

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe deplin 
principiul subsidiarității și al independenței 
judiciare, stabilirea de standarde comune și 
o înțelegere a altor sistemele juridice, joacă 
un rol foarte important în consolidarea 
recunoașterii și încrederii reciproce; 
subliniază faptul că recunoașterea și 
încrederea reciproce pot duce la schimbări 
graduale în tradițiile naționale de drept 
civil printr-un schimb de bune practici între 
statele membre;

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe deplin 
principiul subsidiarității și al independenței 
judiciare, precum și principiul separării 
carierelor magistraților, stabilirea de 
standarde comune și cunoașterea 
reciprocă a altor sisteme juridice, joacă un 
rol foarte important în consolidarea 
recunoașterii și încrederii reciproce; 
subliniază faptul că recunoașterea și 
încrederea reciproce pot duce la schimbări 
graduale în tradițiile naționale de drept 
civil printr-un schimb de bune practici între 
statele membre;

Or. it
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Amendamentul 109
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe 
deplin principiul subsidiarității și al 
independenței judiciare, stabilirea de 
standarde comune și o înțelegere a altor 
sistemele juridice, joacă un rol foarte 
important în consolidarea recunoașterii și 
încrederii reciproce; subliniază faptul că 
recunoașterea și încrederea reciproce pot 
duce la schimbări graduale în tradițiile 
naționale de drept civil printr-un schimb 
de bune practici între statele membre;

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți,
asigurându-se că statele membre au 
sisteme juridice pe deplin funcționale, 
democratice, independente și eficiente, 
care cooperează eficace cu alte state 
membre, și că înțeleg alte sisteme juridice, 
în același timp respectând pe deplin 
principiul subsidiarității și al 
independenței judiciare, și că joacă un rol
foarte important în consolidarea 
recunoașterii și încrederii reciproce; 

Or. en

Amendamentul 110
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe deplin 
principiul subsidiarității și al
independenței judiciare, stabilirea de 
standarde comune și o înțelegere a altor 
sistemele juridice, joacă un rol foarte 
important în consolidarea recunoașterii și 

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că o astfel de încredere poate fi creată pe 
consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe deplin 
principiile comune ale democrației, ale 
statului de drept, ale drepturilor 
fundamentale și ale independenței 
judiciare; subliniază că monitorizarea și 
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încrederii reciproce; subliniază faptul că 
recunoașterea și încrederea reciproce pot 
duce la schimbări graduale în tradițiile
naționale de drept civil printr-un schimb 
de bune practici între statele membre;

consolidarea unor astfel de standarde 
comune și o înțelegere a altor sisteme
juridice joacă un rol foarte important în 
consolidarea recunoașterii și încrederii 
reciproce; subliniază faptul că 
recunoașterea reciprocă, cunoașterea 
reciprocă și schimbul de bune practici și 
încrederea consolidată între statele 
membre pot garanta faptul că dreptul civil 
este aplicat la nivel național astfel încât 
cetățenilor să li se asigure drepturi, iar 
aceștia să se bucure de ele, în loc să fie 
create obstacole nejustificate și 
complicate care le neagă sau le limitează 
drepturile;

Or. en

Amendamentul 111
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe deplin 
principiul subsidiarității și al independenței 
judiciare, stabilirea de standarde comune și 
o înțelegere a altor sistemele juridice, joacă 
un rol foarte important în consolidarea 
recunoașterii și încrederii reciproce; 
subliniază faptul că recunoașterea și 
încrederea reciproce pot duce la schimbări 
graduale în tradițiile naționale de drept 
civil printr-un schimb de bune practici între 
statele membre;

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe deplin 
principiul subsidiarității și al independenței 
judiciare, stabilirea de standarde comune și 
o înțelegere a altor sisteme juridice, în 
special prin intermediul formării, joacă un 
rol foarte important în consolidarea 
recunoașterii și încrederii reciproce; 
subliniază faptul că recunoașterea și 
încrederea reciproce pot duce la schimbări 
graduale în tradițiile naționale de drept 
civil printr-un schimb de bune practici între 
statele membre;

Or. fr
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Amendamentul 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe deplin 
principiul subsidiarității și al independenței 
judiciare, stabilirea de standarde comune și 
o înțelegere a altor sistemele juridice, joacă 
un rol foarte important în consolidarea 
recunoașterii și încrederii reciproce; 
subliniază faptul că recunoașterea și 
încrederea reciproce pot duce la schimbări 
graduale în tradițiile naționale de drept 
civil printr-un schimb de bune practici între 
statele membre;

24. consideră că recunoașterea reciprocă 
impune ca cetățenii și specialiștii din 
domeniul juridic să aibă încredere în 
instituțiile juridice ale celorlalți; constată 
că consolidarea unei culturi juridice cu 
adevărat europene, care respectă pe deplin
drepturile fundamentale, prevăzute în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, principiul subsidiarității și al 
independenței judiciare, stabilirea de 
standarde comune și o înțelegere a altor 
sisteme juridice, joacă un rol foarte 
important în consolidarea recunoașterii și 
încrederii reciproce; subliniază faptul că 
recunoașterea și încrederea reciproce pot 
duce la schimbări graduale în tradițiile 
naționale de drept civil printr-un schimb de 
bune practici între statele membre;

Or. en

Amendamentul 113
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei Europene să 
urmeze planurile existente pentru a 
prezenta propuneri privind o abordare 
globală pentru recunoașterea reciprocă a 
efectelor documentelor de stare civilă, cu 
scopul ca cetățenii și rezidenții europeni și 
familiile lor să dețină la nivelul întregii 
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Uniuni Europene drepturi existente 
conexe stării civile care sunt deja 
recunoscute din punct de vedere juridic în 
mai multe jurisdicții europene;

Or. en

Amendamentul 114
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază totuși că, întrucât dreptul 
civil național este adânc înrădăcinat în 
valori și tradiții etice istorice, promovarea 
schimbului de bune practici și a atingerii 
unui anumit nivel de apropriere între 
statele membre nu ar trebui să ducă la 
dispariția acestor tradiții îndelungate și ar 
trebui să onoreze în continuare 
multitudinea de tradiții juridice diferite;

Or. en

Amendamentul 115
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei Europene să 
urmeze planurile existente pentru a 
prezenta propuneri privind o abordare 
globală pentru recunoașterea reciprocă a 
efectelor documentelor de stare civilă, cu 
scopul ca cetățenii și rezidenții europeni și 
familiile lor să dețină la nivelul întregii 
Uniuni Europene drepturi existente 
conexe stării civile care sunt deja 
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recunoscute din punct de vedere juridic în 
mai multe jurisdicții europene;

Or. en

Amendamentul 116
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că schimbul de bune 
practici ar trebui urmat sau precedat de 
un organism de diagnostic specializat care 
va furniza în continuare un plan de 
recuperare personalizat în locul 
menționării unice a unor standarde 
comune care pot fi realiste sau nu într-o 
anumită țară;

Or. en

Amendamentul 117
Tadeusz Zwiefka

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. constată că inițiativele legislative în 
domeniul dreptului civil s-au axat în mare 
parte, până în prezent, pe dreptul material, 
în detrimentul dreptului procedural; 
solicită ca pe viitor să se pună un accent 
mai mare pe dreptul procedural;

25. constată că inițiativele legislative în 
domeniul dreptului civil s-au axat în mare 
parte, până în prezent, pe dreptul material; 
solicită ca pe viitor să se pună un accent 
mai mare pe dreptul procedural;

Or. en
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Amendamentul 118
Carmen Romero López

Propunerea de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. constată, cu toate acestea, că, în plan 
penal, progresele se concentrează pe 
domeniul procedural și solicită să se 
analizeze un cadru mai solid pentru 
transpunerea europeană a celor care sunt 
delicte grave și delicte minore ca urmare a 
utilizării lor în domeniul penal și lupta 
împotriva terorismului.

Or. es

Amendamentul 119
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște progresele care au fost 
realizate până în prezent în ceea ce 
privește foaia de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
suspecților și ale persoanelor acuzate în 
cadrul procedurilor penale, inclusiv 
adoptarea de directive privind dreptul la 
servicii de interpretariat și traducere și 
dreptul la informații în cadrul 
procedurilor penale, precum și aprobarea 
unei directive privind dreptul de acces la 
un avocat în cadrul procedurilor penale, 
și reiterează că aceste măsuri sunt 
esențiale pentru buna funcționare a 
recunoașterii reciproce din UE a 
măsurilor de cooperare în materie penală, 
precum mandatul european de arestare, și
că este esențial progresul continuu în ceea 
ce privește protecția drepturilor 
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suspecților și ale persoanelor acuzate;

Or. en

Amendamentul 120
Carmen Romero López

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică gratuită și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

Or. es

Amendamentul 121
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște și salută progresele 
realizate în ceea ce privește foaia de 
parcurs pentru drepturile procedurale în 
cadrul procedurilor penale, care contribuie 
semnificativ la încrederea și respectul 
reciproce care sunt necesare pentru o 
recunoaștere reciprocă efectivă; 

Or. en
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Amendamentul 122
Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, observă că lipsesc 
propuneri referitoare la asistența juridică,
la persoanele suspectate vulnerabile și la 
comunicarea cu rudele și că ar trebui 
continuate eforturile de a adopta rapid 
toate propunerile;

Or. en

Amendamentul 123
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
suspecților și ale persoanelor acuzate în 
cadrul procedurilor penale, inclusiv 
adoptarea de directive privind dreptul la 
servicii de interpretariat și traducere și 
dreptul la informații în cadrul 
procedurilor penale, precum și aprobarea 
unei directive privind dreptul de acces la 
un avocat în cadrul procedurilor penale, 
întrucât aceste măsuri sunt esențiale 
pentru buna funcționare a recunoașterii 
reciproce din UE a măsurilor de 
cooperare în materie penală, precum 
mandatul european de arestare; 
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reiterează că este esențial progresul 
continuu în ceea ce privește protecția 
drepturilor suspecților și ale persoanelor 
acuzate și regretă, prin urmare, faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

Or. en

Amendamentul 124
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște progresele care au fost 
realizate până în prezent în ceea ce 
privește foaia de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
suspecților și ale persoanelor acuzate în 
cadrul procedurilor penale, inclusiv 
adoptarea de directive privind dreptul la 
servicii de interpretariat și traducere și 
dreptul la informații în cadrul 
procedurilor penale, precum și aprobarea 
unei directive privind dreptul de acces la 
un avocat în cadrul procedurilor penale 
(directive din foaia de parcurs), și
reiterează că aceste măsuri sunt esențiale 
pentru buna funcționare a recunoașterii 
reciproce din UE a măsurilor de 
cooperare în materie penală, precum 
mandatul european de arestare, și că este 
esențial progresul continuu în ceea ce 
privește protecția drepturilor suspecților și 
ale persoanelor acuzate;

Or. en
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Amendamentul 125
Tadeusz Zwiefka

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale; încurajează 
instituțiile europene să joace un rol mai 
activ în ceea ce privește propunerile 
referitoare la asistența juridică și la 
persoanele suspectate vulnerabile; 
îndeamnă statele membre să utilizeze 
metode alternative care s-au dovedit a fi 
bune exemple de bune practici în 
domeniul consilierii juridice gratuite, 
inclusiv agențiile care acordă consiliere 
cu titlu gratuit și clinicile juridice;

Or. en

Amendamentul 126
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nu a fost luată 
nicio măsură în materie de protecție a 
martorilor și a denunțătorilor;

Or. fr
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Amendamentul 127
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult;

26. recunoaște progresele realizate în ceea 
ce privește foaia de parcurs pentru 
drepturile procedurale în cadrul 
procedurilor penale, dar regretă faptul că 
lipsesc propuneri-cheie referitoare la 
asistența juridică și la persoanele 
suspectate vulnerabile și că nivelul de 
ambiție al Consiliului pare să scadă din ce 
în ce mai mult; speră că instituțiile vor 
iniția curând o revizuire a mandatului 
european de arestare, în contextul 
încălcării sistematice actuale a 
principiului proporționalității de către 
unele state membre;

Or. en

Amendamentul 128
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. regretă că încă lipsesc propuneri-
cheie prevăzute în foaia de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
suspecților și ale persoanelor acuzate în 
cadrul procedurilor penale și recunoaște 
nevoia de propuneri referitoare la 
măsurile rămase privind asistența juridică 
și persoanele suspectate vulnerabile și de 
a le încheia; consideră că în special 
asistența juridică trebuie să fie garantată 
în mod eficace pentru a se asigura 
punerea efectivă în aplicare a Directivei 
privind dreptul de acces la un avocat;
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Or. en

Amendamentul 129
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. regretă că lipsesc propuneri-cheie 
prevăzute în foaia de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
suspecților și ale persoanelor acuzate în 
cadrul procedurilor penale; recunoaște 
nevoia de propuneri referitoare la 
măsurile rămase privind asistența juridică 
și persoanele suspectate vulnerabile, 
precum și nevoia de a le încheia; 
reiterează că, fără o asistență juridică 
garantată în mod eficace, punerea 
efectivă în aplicare a directivelor, în 
special a Directivei privind dreptul de 
acces la un avocat, nu poate fi asigurată;

Or. en

Amendamentul 130
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Propunerea de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. regretă că încă lipsesc propuneri-
cheie prevăzute în foaia de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
suspecților și ale persoanelor acuzate în 
cadrul procedurilor penale și recunoaște
nevoia de propuneri referitoare la 
măsurile rămase privind asistența juridică 
și persoanele suspectate vulnerabile și de 
a le încheia; consideră că în special 
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asistența juridică trebuie să fie garantată 
în mod eficace pentru a se asigura 
punerea efectivă în aplicare a directivelor 
din foaia de parcurs, în special a 
Directivei privind dreptul de acces la un 
avocat;

Or. en

Amendamentul 131
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. recunoaște că fiecare directivă 
adoptată în temeiul foii de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
suspecților și ale persoanelor acuzate în
cadrul procedurilor penale trebuie pusă în 
aplicare în mod eficace pentru a se 
asigura că acestea îmbunătățesc 
standardele de justiție penală la nivelul 
întregii UE, prin colaborarea cu statele 
membre pentru transpunerea completă în 
legislația națională și prin furnizarea de 
cursuri de formare funcționarilor 
guvernamentali, judecătorilor, 
procurorilor și practicienilor în domeniul 
apărării;

Or. en

Amendamentul 132
Carmen Romero López

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că cartea verde privind 
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condițiile de detenție nu a dat naștere unei 
inițiative din partea Comisiei.

Or. es

Amendamentul 133
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. regretă că încă lipsesc activități 
suplimentare în ceea ce privește arestarea 
preventivă, în domeniul căreia 
standardele din numeroase state membre 
nu corespund drepturilor omului și altor 
standarde internaționale; recunoaște că 
este nevoie de o evaluare a eficacității 
activității nelegislative privind deciziile-
cadru existente, de o recunoaștere largă a 
problemelor legate de legislația și 
practicile privind arestarea preventivă la 
nivelul Europei, identificate ca parte a 
consultării Comisiei, și de un angajament 
de a reveni la acest caz pentru a stabili 
standarde minime și executabile în ceea 
ce privește arestarea preventivă, prin 
acțiuni legislative;

Or. en

Amendamentul 134
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. subliniază că, în numeroase state 
membre, standardele privind arestarea 
preventivă nu corespund drepturilor 
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omului și altor standarde internaționale 
și, prin urmare, regretă că încă lipsesc 
mult mai multe, nu doar activități 
suplimentare, în ceea ce privește arestarea 
preventivă; în plus, subliniază că este 
nevoie de o evaluare a eficacității 
activității nelegislative privind deciziile-
cadru existente și evidențiază 
recunoașterea largă a problemelor legate 
de legislația și practicile privind arestarea 
preventivă la nivelul Europei, astfel cum 
au fost identificate ca parte a consultării 
Comisiei; solicită un angajament de a 
reveni la acest caz pentru a stabili 
standarde minime și executabile în ceea 
ce privește arestarea preventivă, prin 
acțiuni legislative;

Or. en

Amendamentul 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. regretă că încă lipsesc activități 
suplimentare în ceea ce privește arestarea 
preventivă, la detenție și la detenția 
minorilor, în domeniul cărora standardele 
din numeroase state membre nu 
corespund drepturilor omului și altor 
standarde internaționale; recunoaște că 
este nevoie de o evaluare a eficacității 
activității nelegislative privind deciziile-
cadru existente, de o recunoaștere largă a 
problemelor legate de legislația și 
practicile privind arestarea preventivă la 
nivelul Europei, identificate ca parte a 
consultării Comisiei, și de un angajament 
de a reveni la acest caz pentru a stabili 
standarde minime și executabile în ceea 
ce privește arestarea preventivă, prin 
acțiuni legislative; solicită Comisiei să 



PE516.857v01-00 76/169 AM\1001332RO.doc

RO

revină la acest caz pentru a stabili 
standarde minime și executabile în ceea 
ce privește arestarea preventivă, detenția 
și detenția minorilor, prin acțiuni 
legislative;

Or. en

Amendamentul 136
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. consideră că încă lipsesc activități 
suplimentare în ceea ce privește arestarea 
preventivă, în domeniul căreia 
standardele din numeroase state membre 
nu corespund drepturilor omului și altor 
standarde internaționale; recunoaște că 
este nevoie de o evaluare a eficacității 
activității nelegislative privind deciziile-
cadru existente, de o recunoaștere largă a 
problemelor legate de legislația și 
practicile privind arestarea preventivă la 
nivelul Europei, identificate ca parte a 
consultării Comisiei, și de un angajament 
de a reveni la acest caz pentru a stabili 
standarde minime și executabile în ceea 
ce privește arestarea preventivă, prin 
acțiuni legislative;

Or. en

Amendamentul 137
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 27



AM\1001332RO.doc 77/169 PE516.857v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este ferm convins că ar trebui să fie o 
prioritate coerența principiilor aplicate în 
ceea ce privește crearea unui spațiu UE al 
justiției penale și că instituțiile UE ar trebui 
să coopereze strâns între ele în acest sens, 
astfel cum este menționat în Rezoluția 
Parlamentului referitoare la abordarea UE 
privind dreptul penal1;

27. este ferm convins că ar trebui să fie o 
prioritate coerența, proporționalitatea și 
respectul pentru suveranitatea națională 
ale principiilor aplicate în ceea ce privește 
crearea unui spațiu UE al justiției penale și 
că instituțiile UE ar trebui să coopereze 
strâns între ele în acest sens, astfel cum 
este menționat în Rezoluția Parlamentului 
referitoare la abordarea UE privind dreptul 
penal1;

Or. en

Amendamentul 138
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este ferm convins că ar trebui să fie o 
prioritate coerența principiilor aplicate în 
ceea ce privește crearea unui spațiu UE al 
justiției penale și că instituțiile UE ar trebui 
să coopereze strâns între ele în acest sens, 
astfel cum este menționat în Rezoluția 
Parlamentului referitoare la abordarea UE 
privind dreptul penal1;

27. este ferm convins că ar trebui să fie o 
prioritate coerența principiilor aplicate în 
ceea ce privește crearea unui spațiu UE al 
justiției penale și că instituțiile UE ar trebui 
să coopereze strâns între ele în acest sens, 
astfel cum este menționat în Rezoluția 
Parlamentului referitoare la abordarea UE 
privind dreptul penal1; consideră că 
încrederea reciprocă între statele membre 
trebuie consolidată și că recunoașterea 
reciprocă și armonizarea dreptului penal 
al UE nu pot progresa fără un feedback 
pozitiv privind punerea în aplicare a 
acestor norme la nivel de stat membru;

Or. en

Amendamentul 139
Claude Moraes



PE516.857v01-00 78/169 AM\1001332RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că încrederea reciprocă 
între statele membre trebuie consolidată și 
că recunoașterea reciprocă și 
armonizarea dreptului penal al UE nu pot 
progresa fără un feedback pozitiv privind 
punerea în aplicare a acestor norme la 
nivel de stat membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 140
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată și că 
recunoașterea reciprocă și armonizarea
dreptului penal al UE nu pot progresa fără 
un feedback pozitiv privind punerea în 
aplicare a acestor norme la nivel de stat 
membru;

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată și că 
recunoașterea reciprocă a dreptului penal al 
UE nu poate progresa fără un feedback 
pozitiv privind punerea în aplicare a 
acestor norme la nivel de stat membru;

Or. en

Amendamentul 141
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată și că 
recunoașterea reciprocă și armonizarea 

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată și că 
recunoașterea reciprocă și armonizarea 



AM\1001332RO.doc 79/169 PE516.857v01-00

RO

dreptului penal al UE nu pot progresa fără 
un feedback pozitiv privind punerea în 
aplicare a acestor norme la nivel de stat 
membru;

dreptului penal al UE nu pot progresa fără 
un feedback pozitiv privind punerea 
efectivă în aplicare a acestor norme la nivel 
de stat membru pentru a se asigura că 
acestea îmbunătățesc standardele de 
justiție penală la nivelul întregii UE; în 
plus, consideră că așa ceva este posibil 
numai prin colaborarea strânsă cu statele 
membre pentru transpunerea completă a 
directivelor relevante în legislația 
națională și prin furnizarea de cursuri de 
formare tuturor părților interesate 
relevante, inclusiv funcționarilor 
guvernamentali, judecătorilor, 
procurorilor și practicienilor în domeniul 
apărării;

Or. en

Amendamentul 142
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată și că 
recunoașterea reciprocă și armonizarea 
dreptului penal al UE nu pot progresa fără 
un feedback pozitiv privind punerea în 
aplicare a acestor norme la nivel de stat 
membru;

28. consideră că protejarea drepturilor
procedurale ale suspecților și ale 
persoanelor acuzate este o precondiție 
necesară pentru consolidarea încrederii 
reciproce între statele membre; recunoaște 
că fiecare directivă din foaia de parcurs 
trebuie pusă în aplicare în mod eficace 
pentru a se asigura că acestea 
îmbunătățesc standardele de justiție 
penală la nivelul întregii UE, prin 
colaborarea cu statele membre pentru 
transpunerea completă în legislația 
națională și prin furnizarea de cursuri de 
formare funcționarilor guvernamentali, 
judecătorilor, procurorilor și 
practicienilor în domeniul apărării; 
consideră că recunoașterea reciprocă și 
armonizarea dreptului penal al UE nu pot 
progresa fără un feedback pozitiv privind 
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punerea în aplicare a acestor norme la nivel 
de stat membru;

Or. en

Amendamentul 143
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată și că 
recunoașterea reciprocă și armonizarea 
dreptului penal al UE nu pot progresa fără 
un feedback pozitiv privind punerea în 
aplicare a acestor norme la nivel de stat 
membru;

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată, prin 
armonizarea respectului pentru drepturile 
fundamentale în ceea ce privește 
procedurile penale, prin adoptarea de 
măsuri comune pentru a se asigura o 
bună administrare a justiție și a 
penitenciarelor, care adesea sunt 
principalele cauze ale lipsei de încredere 
între statele membre, și că recunoașterea 
reciprocă și armonizarea dreptului penal al 
UE nu pot progresa fără un feedback 
pozitiv privind punerea în aplicare a 
acestor norme la nivel de stat membru;

Or. en

Amendamentul 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată și că 
recunoașterea reciprocă și armonizarea 
dreptului penal al UE nu pot progresa fără 
un feedback pozitiv privind punerea în 
aplicare a acestor norme la nivel de stat 

28. consideră că încrederea reciprocă între 
statele membre trebuie consolidată și că 
recunoașterea reciprocă și armonizarea 
dreptului penal al UE nu pot progresa fără 
un feedback pozitiv privind punerea în 
aplicare a acestor norme la nivel de stat 
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membru; membru; salută demersurile importante 
care au fost întreprinse în această 
privință, precum mandatul european de 
arestare;

Or. en

Amendamentul 145
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. recunoaște că fiecare directivă 
adoptată în temeiul foii de parcurs pentru 
consolidarea drepturilor procedurale ale 
suspecților și ale persoanelor acuzate în 
cadrul procedurilor penale trebuie pusă în 
aplicare în mod eficace pentru a se 
asigura că acestea îmbunătățesc 
standardele de justiție penală la nivelul 
întregii UE, prin colaborarea cu statele 
membre pentru transpunerea completă în 
legislația națională și prin furnizarea de 
cursuri de formare funcționarilor 
guvernamentali, judecătorilor, 
procurorilor și practicienilor în domeniul 
apărării;

Or. en

Amendamentul 146
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că evaluarea punerii în 
aplicare a Deciziei-cadru 2008/913/JAI a 
Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 
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combaterea anumitor forme și expresii ale 
rasismului și xenofobiei prin intermediul 
dreptului penal oferă oportunitatea de a 
iniția și de a adopta o legislație europeană 
suplimentară privind toate formele de 
infracțiuni inspirate de ură1;
__________________
1 Aceasta este o trimitere clară la Raportul 
PE din 2009 privind Stockholm. 

Or. en

Amendamentul 147
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că punerea în aplicare a 
directivelor deja adoptate, progresul în 
ceea ce privește orice măsură nefinalizată 
și examinarea protecției drepturilor 
persoanelor suspecte, în plus față de cele 
incluse în Programul de la Stockholm, vor 
necesita toate acțiuni care depășesc 
perioada de timp alocată pentru 
programul respectiv și, prin urmare, 
trebuie să rămână pe primele locuri în 
agenda pentru următoarea perioadă 
legislativă; reiterează că acesta este un 
proces continuu care poate fi chiar 
începutul unei protecții mai eficiente a 
drepturilor persoanelor suspecte și a celor 
acuzate în UE;

Or. en

Amendamentul 148
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. recunoaște că punerea în aplicare a 
directivelor din foaia de parcurs deja 
adoptate, progresul în ceea ce privește 
orice măsură nefinalizată și examinarea 
protecției drepturilor persoanelor 
suspecte, în plus față de cele incluse în 
Programul de la Stockholm, vor necesita 
toate acțiuni care depășesc perioada de 
timp alocată pentru programul respectiv 
și, prin urmare, trebuie să rămână pe 
primele locuri în agenda pentru 
următoarea perioadă legislativă;

Or. en

Amendamentul 149
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că evaluarea punerii în 
aplicare a Deciziei-cadru 2008/913/JAI a 
Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 
combaterea anumitor forme și expresii ale 
rasismului și xenofobiei prin intermediul 
dreptului penal oferă oportunitatea de a 
adopta o legislație europeană 
suplimentară privind toate formele de 
infracțiuni inspirate de ură;

Or. en

Amendament 150
Marco Scurria
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendament

28a. consideră că sunt necesare eforturi 
mai mari în vederea punerii în aplicare a 
principiului recunoașterii reciproce ale 
hotărârilor judecătorești în domeniul 
executării sentințelor penale;

Or. it

Amendamentul 151
Carmen Romero López

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. funcția Eurojust ar trebui 
consolidată în legătură cu toate aspectele 
care fac referire la o mai bună 
coordonare și informare judiciară între 
statele membre.

Or. es

Amendamentul 152
Judith Sargentini, Jean Lambert

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că un sistem de justiție 
eficient constituie un motor solid pentru o 
economie prosperă;

29. consideră că un sistem de justiție 
eficace este important pentru încrederea și 
bunăstarea cetățenilor și constituie un 
motor solid pentru o economie prosperă;

Or. en
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Amendamentul 153
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că un sistem de justiție 
eficient constituie un motor solid pentru o 
economie prosperă;

29. consideră că un sistem de justiție
penală și civilă și de penitenciare eficace, 
echitabil, oportun și care respectă 
drepturile fundamentale constituie un 
motor solid pentru încrederea reciprocă și 
recunoașterea reciprocă din UE, pentru 
garantarea democrației, a statului de 
drept, a egalității, precum și pentru o 
economie prosperă;

Or. en

Amendamentul 154
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că un sistem de justiție 
eficient constituie un motor solid pentru o 
economie prosperă;

29. consideră că un sistem de justiție 
eficace, accesibil și responsabil este o 
condiție obligatorie pentru democrație și 
constituie un motor solid pentru o 
economie prosperă;

Or. en

Amendamentul 155
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 29 – litera a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) salută propunerea Comisiei Europene 
din 17 iulie 2013 de regulament al 
Consiliului de instituire a Parchetului 
European; este ferm convins că Parchetul 
European este un factor-cheie în 
dezvoltarea domeniului judiciar al UE; 
solicită Consiliului să utilizeze 
articolul 86 alineatul (4) din TFUE și să 
extindă competențele Procurorului 
European pentru a include infracțiuni 
grave care au o dimensiune 
transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 156
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate 
internă (SSI) și al ciclului de politici UE 
privind formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea 
organizată; subliniază, totuși, că trebuie 
realizate progrese suplimentare, de 
exemplu, în domeniul criminalității 
informatice, al protecției infrastructurii 
critice și al luptei împotriva corupției, 
spălării banilor, finanțării terorismului și 
a comerțului ilegal cu arme de foc;

eliminat

Or. en

Amendament 157
Marco Scurria
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendament

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 
(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul criminalității informatice, al 
protecției infrastructurii critice și al luptei 
împotriva corupției, spălării banilor, 
finanțării terorismului și a comerțului ilegal 
cu arme de foc;

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 
(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul criminalității informatice, al 
protecției infrastructurii critice și al luptei 
împotriva corupției, spălării banilor, 
finanțării terorismului și a comerțului ilegal 
cu arme de foc, spre deosebire de 
combaterea imigrației ilegale și protecția 
frontierelor externe;

Or. it

Amendamentul 158
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 
(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul criminalității informatice, al 
protecției infrastructurii critice și al luptei 
împotriva corupției, spălării banilor, 
finanțării terorismului și a comerțului ilegal 
cu arme de foc;

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 
(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul criminalității informatice, al 
schimbului oportun și eficace de 
informații, al protecției infrastructurii 
critice și al luptei împotriva corupției, 
spălării banilor, finanțării terorismului și a 
comerțului ilegal cu arme de foc;
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Or. en

Amendamentul 159
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 
(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul criminalității informatice, al 
protecției infrastructurii critice și al luptei 
împotriva corupției, spălării banilor, 
finanțării terorismului și a comerțului ilegal 
cu arme de foc;

30. observă progresele realizate de statele 
membre și de Comisie în contextul 
Strategiei de securitate internă (SSI) și al 
ciclului de politici UE privind formele 
grave de criminalitate internațională și 
criminalitatea organizată; subliniază, totuși, 
că trebuie realizate progrese suplimentare, 
de exemplu, în domeniul criminalității 
informatice, al protecției infrastructurii 
critice și al luptei împotriva corupției, 
spălării banilor, finanțării terorismului și a 
comerțului ilegal cu arme de foc, atât la 
nivel intern, cât și extern; este extrem de 
îngrijorat cu privire la supravegherea în 
masă a cetățenilor realizată de SUA și de 
statele membre ale UE și solicită din 
partea UE măsuri ferme împotriva 
supravegherii realizate de țări terțe sau de 
părți terțe, care amenință securitatea 
internă a UE;

Or. en

Amendamentul 160
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 
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(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul criminalității informatice, al 
protecției infrastructurii critice și al luptei 
împotriva corupției, spălării banilor, 
finanțării terorismului și a comerțului ilegal 
cu arme de foc;

(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul combaterii crimei organizate 
transnaționale, al criminalității 
informatice, al protecției infrastructurii 
critice și al luptei împotriva corupției, 
spălării banilor, finanțării terorismului și a 
comerțului ilegal cu arme de foc;

Or. fr

Amendamentul 161
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 
(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul criminalității informatice, al 
protecției infrastructurii critice și al luptei 
împotriva corupției, spălării banilor, 
finanțării terorismului și a comerțului ilegal 
cu arme de foc;

30. observă cu satisfacție progresele 
realizate de statele membre și de Comisie 
în contextul Strategiei de securitate internă 
(SSI) și al ciclului de politici UE privind 
formele grave de criminalitate 
internațională și criminalitatea organizată; 
subliniază, totuși, că trebuie realizate 
progrese suplimentare, de exemplu, în 
domeniul criminalității informatice, al 
criminalității facilitate de spațiul 
cibernetic, precum pornografia infantilă, 
al protecției infrastructurii critice și al 
luptei împotriva criminalității organizate, 
inclusiv a infracțiunilor economice, 
corupției, spălării banilor, finanțării 
terorismului și a comerțului ilegal cu arme 
de foc, în special prin consolidarea 
agențiilor relevante la nivel european;

Or. en
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Amendamentul 162
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. regretă că planul de acțiune al UE 
2010-2013 pentru consolidarea securității 
CBRN nu a fost pus în aplicare pe deplin 
sau nu a fost luat în considerare în 
procesul național de elaborare de politici 
de către unele state membre; solicită 
astfel UE și statelor membre să 
consolideze cooperarea și coordonarea în 
domeniul CBRN la nivel regional și 
european; de asemenea, solicită în 
această privință Consiliului să asigure 
coordonarea între autoritățile naționale și 
coordonatorul luptei împotriva 
terorismului;

Or. en

Amendamentul 163
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. îndeamnă Comisia să își intensifice 
și să își consolideze eforturile de a proteja 
interesele financiare ale Uniunii și de a 
finaliza reformele întârziate ale Oficiului 
European de Luptă Antifraudă, integrând 
pe deplin protecția datelor și drepturile 
persoanelor suspecte și bazându-se pe 
definiții penale corespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 164
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. regretă orientarea absolută către 
securitate a SSI în detrimentul libertăților 
civile, al drepturilor fundamentale și al 
adoptării de măsuri preventive; regretă 
decalajul dintre cuvinte și fapte, dintre 
obiective declaratorii în ceea ce privește 
valorile și principiile, pe de o parte, și 
punerea efectivă în aplicare a politicilor, 
pe de altă parte, în special în ceea ce 
privește creșterea colectării largi de date 
cu caracter personal în scopuri de 
securitate nedefinite, care duc în mod 
evident la încălcări ale dreptului la viață 
privată și ale protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. încurajează analizarea posibilității de 
a retrage bancnotele de 500 de euro cu 
scopul de a combate mai eficient spălarea 
de bani și rețelele criminale;

Or. fr

Amendamentul 166
Ana Gomes
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Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. crede cu fermitate că politica UE de 
combatere a terorismului trebuie să 
abordeze radicalizarea 
grupurilor/persoanelor din societățile 
europene și tendința evidentă de 
individualizare a activităților teroriste din 
societățile noastre; solicită o mai bună 
coordonare a tuturor serviciilor UE care 
au responsabilități în ceea ce privește 
politicile UE de combatere a terorismului, 
și anume, coordonatorul luptei împotriva 
terorismului, Europol, COSI, COTER și 
Eurojust;

Or. en

Amendamentul 167
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. consideră regretabil că cea de-a doua 
Comunicare a Comisiei din 10 aprilie 
2013 privind punerea în aplicare a SSI nu 
critică suficient acțiunile întreprinse în 
cadrul SSI și reafirmă aceleași priorități 
ca în Comunicarea sa inițială din 
noiembrie 2010, fără a ține seama în 
special de consecințele integrării Cartei 
drepturilor fundamentale, care se aplică, 
în majoritatea acestor articole, nu numai 
cetățenilor UE, dar și tuturor persoanelor 
prezente pe teritoriul UE;

Or. en
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Amendamentul 168
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. regretă că cea de-a doua Comunicare 
a Comisiei din 10 aprilie 2013 privind 
punerea în aplicare a SSI a Uniunii 
Europene nu critică suficient acțiunile 
întreprinse în cadrul SSI și reafirmă pur 
și simplu aceleași priorități ca în 
Comunicarea sa inițială din 
noiembrie 2010, fără a ține seama de 
impactul Cartei drepturilor fundamentale, 
care se aplică tuturor persoanelor din 
UE;

Or. en

Amendamentul 169
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 30 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30c. își exprimă îngrijorarea profundă 
față de traficul de persoane tot mai 
crescut, prin utilizarea de rețele 
transnaționale și informatice, ceea ce 
reprezintă o amenințarea gravă la adresa 
grupurilor vulnerabile, și anume, a 
femeilor și a copiilor, în special pe timp de 
criză economică și socială, care este 
accentuă de caracterul transnațional al 
unor astfel de activități infracționale; prin 
urmare, subliniază importanța unei 
coordonări strategice între obiective și 
punerea în aplicare a Strategiei de 
securitate internă și a Strategiei europene 
de securitate, ceea ce ar putea impune 
actualizarea ambelor documente; 
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recomandă ca planurile naționale 
antisclavie pentru statele membre să fie 
elaborate și adoptate în conformitate cu 
recomandările Strategiei UE pentru 2012 
în vederea eradicării traficului de 
persoane și sub coordonarea 
coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 170
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. reamintește că Parlamentul este, în 
prezent, un actor instituțional cu drepturi 
depline în domeniul politicilor de securitate 
și că, în consecință, are dreptul de a 
participa activ la stabilirea trăsăturilor și 
priorităților SSI, precum și la evaluarea 
respectivelor instrumente, inclusiv prin 
exerciții regulate de monitorizare a
implementării SSI, de efectuat în comun de 
către Parlamentul European, parlamentele 
naționale și Consiliu, în conformitate cu 
articolele 70 și 71 din TFUE;

31. reamintește că Parlamentul este, în 
prezent, un actor instituțional cu drepturi 
depline în domeniul politicilor de securitate 
și că, în consecință, are dreptul de a 
participa activ la stabilirea trăsăturilor și 
priorităților SSI, precum și la evaluarea 
respectivelor instrumente, inclusiv prin 
monitorizarea implementării SSI, de 
efectuat în comun de către Parlamentul 
European, parlamentele naționale și 
Consiliu, în conformitate cu articolele 70 și 
71 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 171
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. reamintește că Parlamentul este, în 
prezent, un actor instituțional cu drepturi 

31. reamintește că Parlamentul este, în 
prezent, un actor instituțional cu drepturi 
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depline în domeniul politicilor de securitate 
și că, în consecință, are dreptul de a 
participa activ la stabilirea trăsăturilor și 
priorităților SSI, precum și la evaluarea 
respectivelor instrumente, inclusiv prin 
exerciții regulate de monitorizare a
implementării SSI, de efectuat în comun de 
către Parlamentul European, parlamentele 
naționale și Consiliu, în conformitate cu 
articolele 70 și 71 din TFUE;

depline în domeniul politicilor de securitate 
și că, în consecință, are dreptul de a 
participa activ la stabilirea trăsăturilor și 
priorităților SSI, precum și la evaluarea 
respectivelor instrumente, inclusiv prin 
monitorizarea implementării SSI, de 
efectuat în comun de către Parlamentul 
European, parlamentele naționale și 
Consiliu, în conformitate cu articolele 70 și 
71 din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 172
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. reamintește că Parlamentul este, în 
prezent, un actor instituțional cu drepturi 
depline în domeniul politicilor de securitate 
și că, în consecință, are dreptul de a 
participa activ la stabilirea trăsăturilor și 
priorităților SSI, precum și la evaluarea 
respectivelor instrumente, inclusiv prin 
exerciții regulate de monitorizare a 
implementării SSI, de efectuat în comun de 
către Parlamentul European, parlamentele 
naționale și Consiliu, în conformitate cu 
articolele 70 și 71 din TFUE;

31. reamintește că Parlamentul este, în 
prezent, un actor instituțional cu drepturi 
depline în domeniul politicilor de securitate 
și că, în consecință, are dreptul de a 
participa activ la stabilirea trăsăturilor și 
priorităților SSI, precum și la evaluarea 
respectivelor instrumente, inclusiv prin 
exerciții regulate de monitorizare a 
implementării SSI, de efectuat în comun de 
către Parlamentul European, parlamentele 
naționale și Consiliu, în conformitate cu 
articolele 70 și 71 din TFUE; consideră că 
Parlamentul European ar trebui să aibă 
un rol esențial în evaluarea și definirea 
politicilor de securitate internă, întrucât 
acestea au un impact profund asupra 
drepturilor fundamentale ale tuturor 
persoanelor care trăiesc în UE; prin 
urmare, subliniază nevoia de a se asigura 
că aceste politici țin numai de 
responsabilitatea instituției europene 
direct alese pentru control și 
supraveghere democratică;

Or. en
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Amendamentul 173
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că o analiză adecvată a 
amenințărilor la adresa securității de 
abordat constituie o condiție prealabilă
esențială pentru o SSI eficace;

32. consideră că o evaluare adecvată a 
punerii în aplicare, a efectelor și a 
rezultatelor concrete ale politicilor și ale 
legislației din domeniul securității interne, 
precum și o analiză adecvată a 
amenințărilor la adresa securității de 
abordat constituie condiții prealabile
esențiale pentru o SSI eficace;

Or. en

Amendamentul 174
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că o analiză adecvată a 
amenințărilor la adresa securității de 
abordat constituie o condiție prealabilă 
esențială pentru o SSI eficace;

32. consideră că o analiză adecvată a 
amenințărilor la adresa securității la nivelul 
UE de abordat și o dezbatere democratică
cu privire la acestea constituie o condiție 
prealabilă esențială pentru o SSI eficace;

Or. en

Amendamentul 175
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că o analiză adecvată a 
amenințărilor la adresa securității de 
abordat constituie o condiție prealabilă 
esențială pentru o SSI eficace;

32. consideră că o analiză adecvată a 
amenințărilor la adresa securității de 
abordat constituie o condiție prealabilă 
esențială pentru o SSI eficace; observă 
utilitatea analizelor Europol în această 
privință;

Or. fr

Amendamentul 176
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că o analiză adecvată a 
amenințărilor la adresa securității de 
abordat constituie o condiție prealabilă 
esențială pentru o SSI eficace;

32. consideră că o analiză independentă și 
detaliată a amenințărilor la adresa 
securității de abordat constituie o condiție 
prealabilă esențială pentru o SSI eficace, în 
special în vederea evaluării necesității și a 
proporționalității politicilor de securitate 
internă, în cele din urmă fiind evaluată 
nevoia continuă pentru fiecare instrument 
legislativ individual;

Or. en

Amendamentul 177
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. relevă faptul că actuala SSI va lua 
sfârșit în 2014; solicită Comisiei să înceapă 

33. relevă faptul că actuala SSI va lua 
sfârșit în 2014; solicită Comisiei să înceapă 
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pregătirea unei noi SSI pentru perioada 
2015-2019, care să țină cont de intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona și de 
integrarea Cartei drepturilor fundamentale 
în dreptul Uniunii; solicită Consiliului să 
țină seama în mod corespunzător de 
contribuția Parlamentului la noua SSI, 
înainte de adoptarea noii strategii;

pregătirea unei noi SSI pentru perioada 
2015-2019, care să țină cont de intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona și de 
integrarea Cartei drepturilor fundamentale 
în dreptul Uniunii; solicită Consiliului să 
țină seama în mod corespunzător de 
contribuția Parlamentului, precum și de 
analizele de risc efectuate de Europol la 
noua SSI, înainte de adoptarea noii 
strategii;

Or. fr

Amendamentul 178
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Christian Engström

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. îndeamnă la încheierea unui acord 
cuprinzător privind pachetul legislativ 
referitor la protecția datelor, care să 
asigure un nivel uniform și ridicat de 
protecție a persoanelor afectate și condiții 
echitabile de concurență în mediul de 
afaceri; insistă asupra faptului că aceasta 
este o condiție esențială pentru liberul 
schimb și cooperarea polițienească și 
judiciară;

Or. en

Amendamentul 179
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
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prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficientă a 
instrumentelor disponibile și la o 
supraveghere democratică inadecvată la 
nivelul UE; solicită o viziune orientată spre 
viitor cu privire la modalitatea de definire 
și optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE,
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor;

prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficace a 
instrumentelor disponibile și la o 
supraveghere democratică inadecvată la 
nivelul UE, precum și la o responsabilitate 
insuficientă față de cetățeni și migranți; 
solicită o viziune orientată spre viitor cu 
privire la modalitatea de definire și 
optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor, folosind metode de 
colectare care respectă dreptul la viață 
privată, demnitate și nediscriminare și 
aderând și respectând drepturile 
fundamentale ale persoanelor suspectate;
solicită Comisiei să prezinte rapid 
propuneri vizând includerea 
instrumentelor de cooperare polițienească 
transfrontalieră adoptate în cadrul celui 
de-al treilea fost pilon, precum Decizia 
Prüm și Inițiativa suedeză, în cadrul 
juridic al Tratatului de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 180
Renate Weber

Propunerea de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre 
autoritățile europene de aplicare a legii; 
consideră că actualul „peisaj” al 
diferitelor instrumente, canale și unelte
este complicat și dispersat, ceea ce duce la 

34. consideră că actualul „peisaj” al 
diferitelor instrumente, canale și unelte 
disponibile autoritățile europene de 
aplicare a legii pentru combaterea 
criminalității de la nivelul întregii Europe 
este complicat și dispersat, ceea ce duce la 
utilizarea ineficace a instrumentelor 
disponibile și la o supraveghere 
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utilizarea ineficientă a instrumentelor 
disponibile și la o supraveghere 
democratică inadecvată la nivelul UE; 
solicită o viziune orientată spre viitor cu 
privire la modalitatea de definire și 
optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor;

democratică inadecvată la nivelul UE; 
solicită o viziune orientată spre viitor cu 
privire la modalitatea de definire și 
optimizare a activităților de aplicare a 
legii și a supravegherii lor democratice și 
judiciare în UE, garantând în același timp 
drepturile fundamentale, inclusiv un nivel 
solid de protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 181
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficientă a 
instrumentelor disponibile și la o 
supraveghere democratică inadecvată la 
nivelul UE; solicită o viziune orientată spre 
viitor cu privire la modalitatea de definire 
și optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor;

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficace a 
instrumentelor disponibile și la o 
supraveghere democratică inadecvată la 
nivelul UE; solicită o viziune orientată spre 
viitor cu privire la modalitatea de definire 
și optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor, folosind metode de 
colectare care respectă dreptul la viață 
privată, demnitate și nediscriminare și 
aderând și respectând drepturile 
fundamentale ale persoanelor suspectate;

Or. en
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Amendamentul 182
Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficientă a 
instrumentelor disponibile și la o 
supraveghere democratică inadecvată la 
nivelul UE; solicită o viziune orientată 
spre viitor cu privire la modalitatea de 
definire și optimizare a schimbului de date 
dintre autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor;

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații și a cooperării
dintre autoritățile europene de aplicare a 
legii, precum și a unei finanțări suficiente 
a agențiilor sale; consideră că actualul 
„peisaj” al diferitelor instrumente, canale și 
unelte este complicat și dispersat; ceea ce 
duce la o posibilă lipsă de transparență și 
coordonare între diferiți actori; solicită o 
viziune orientată spre viitor cu privire la 
modalitatea de definire și optimizare a 
schimbului de date dintre autoritățile de 
aplicare a legii în UE, garantând în același 
timp un nivel solid de protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 183
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficientă a 
instrumentelor disponibile și la o 
supraveghere democratică inadecvată la 
nivelul UE; solicită o viziune orientată 

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficace a 
instrumentelor disponibile solicită o 
viziune orientată spre viitor cu privire la 
modalitatea de definire și optimizare a 
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spre viitor cu privire la modalitatea de 
definire și optimizare a schimbului de date 
dintre autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor;

schimbului de date dintre autoritățile de 
aplicare a legii în UE, garantând în același 
timp un nivel solid de protecție a datelor; 
observă că este necesar să se consolideze 
încrederea reciprocă a autorităților de 
aplicare a legii, în vederea consolidării 
schimbului de informații;

Or. fr

Amendamentul 184
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficientă a 
instrumentelor disponibile și la o 
supraveghere democratică inadecvată la 
nivelul UE; solicită o viziune orientată spre 
viitor cu privire la modalitatea de definire 
și optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor;

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre autoritățile 
europene de aplicare a legii; consideră că 
actualul „peisaj” al diferitelor instrumente, 
canale și unelte este complicat și dispersat, 
ceea ce duce la utilizarea ineficace a 
instrumentelor disponibile și la o 
supraveghere democratică inadecvată la 
nivelul UE; solicită o viziune orientată spre 
viitor cu privire la modalitatea de definire 
și optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor și asigurând 
confidențialitatea identității;

Or. en

Amendamentul 185
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE și, 
prin urmare, subliniază importanța 
schimbului de informații dintre 
autoritățile europene de aplicare a legii;
consideră că actualul „peisaj” al 
diferitelor instrumente, canale și unelte 
este complicat și dispersat, ceea ce duce la 
utilizarea ineficientă a instrumentelor 
disponibile și la o supraveghere 
democratică inadecvată la nivelul UE; 
solicită o viziune orientată spre viitor cu 
privire la modalitatea de definire și 
optimizare a schimbului de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor;

34. recunoaște că criminalitatea 
transfrontalieră este în creștere în UE, dar 
este îngrijorat de lipsa de supraveghere 
democratică, precum și de protecția 
insuficientă a drepturilor fundamentale în 
cadrul cooperării transfrontaliere de 
combatere a criminalității din UE, în 
special în ceea ce privește accesul crescut 
al autorităților europene de aplicare a legii
la baze de date digitale care conțin date cu 
caracter personal; solicită o viziune 
orientată spre viitor cu privire la 
modalitatea de definire și optimizare a 
schimbului de date și a cooperării dintre 
autoritățile de aplicare a legii în UE, 
garantând în același timp un nivel solid de 
protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 186
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. salută inițiativa Consiliului 
European de a informa recurent COSI; 
totuși, consideră că este esențială crearea 
unui canal de comunicare, ușor de 
accesat și sigur pentru cetățenii UE, care 
va facilita dezvăluirea de cazuri de trafic 
de persoane și de sclavie a copiilor;

Or. en

Amendamentul 187
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Christian Engström
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Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. respinge noțiunea de activități 
polițienești predictive, fără o suspiciune 
inițială, în special propunerea UE privind 
PNR și ideea unui sistem al UE de 
urmărire a finanțărilor în scopuri 
teroriste; solicită Comisiei să abroge 
Directiva privind păstrarea datelor;

Or. en

Amendamentul 188
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. felicită Comisia Europeană pentru 
propunerea sa privind confiscarea 
activelor de origine criminală și speră 
într-o adaptare rapidă a acestei reforme; 
reamintește că confiscarea activelor 
provenite din active este unul dintre 
instrumentele de combatere cele mai 
eficace împotriva organizațiilor criminale;

Or. fr

Amendamentul 189
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. solicită Comisiei să încurajeze statele 
membre să înființeze centre de ajutor în 
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zone notorii cu prostituție, pentru a oferi 
victimelor servicii de recuperare 
psihologică și fizică imediate;

Or. en

Amendamentul 190
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. regretă întârzierea negocierilor în 
vederea instituirii unui sistem PNR 
european;

Or. fr

Amendamentul 191
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să prezinte rapid 
propuneri vizând includerea 
instrumentelor de cooperare polițienească 
transfrontalieră adoptate în cadrul celui 
de-al treilea fost pilon, precum Decizia 
Prüm și Inițiativa suedeză, în cadrul 
juridic al Tratatului de la Lisabona;

eliminat

Or. en

Amendamentul 192
Monika Hohlmeier
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Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să prezinte rapid
propuneri vizând includerea instrumentelor 
de cooperare polițienească transfrontalieră 
adoptate în cadrul celui de-al treilea fost 
pilon, precum Decizia Prüm și Inițiativa 
suedeză, în cadrul juridic al Tratatului de la 
Lisabona;

35. invită Comisia să aibă în vedere
propuneri vizând includerea instrumentelor 
de cooperare polițienească transfrontalieră 
adoptate în cadrul celui de-al treilea fost 
pilon, precum Decizia Prüm și Inițiativa 
suedeză, în cadrul juridic al Tratatului de la 
Lisabona, numai în cazul în care există o 
nevoie justificată pentru o reglementară 
suplimentară, iar propunerea va 
îmbunătăți instrumentul;

Or. en

Amendamentul 193
Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. salută propunerea Comisiei referitoare 
la noul Regulament privind Europol și 
speră la o avansare rapidă a acestui 
important dosar legislativ, astfel încât 
Europol să poată fi adus în concordanță 
cât mai curând posibil cu Tratatul de la 
Lisabona;

36. salută propunerea Comisiei referitoare 
la noul Regulament privind Europol și 
speră la o avansare rapidă a acestui 
important dosar legislativ, astfel încât 
Europol să poată să își îndeplinească mai 
eficace rolul de combatere a criminalității 
organizate transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 194
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 36
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. salută propunerea Comisiei referitoare 
la noul Regulament privind Europol și 
speră la o avansare rapidă a acestui 
important dosar legislativ, astfel încât 
Europol să poată fi adus în concordanță cât 
mai curând posibil cu Tratatul de la 
Lisabona;

36. salută schimbarea bazei juridice și a 
progreselor pentru agenția Europol 
propuse de Comisie referitoare la noul 
Regulament privind Europol și speră la o 
avansare rapidă a acestui important dosar 
legislativ, astfel încât Europol să poată fi 
adus în concordanță cât mai curând posibil 
cu Tratatul de la Lisabona;

Or. fr

Amendamentul 195
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. salută propunerea Comisiei referitoare 
la noul Regulament privind Europol și 
speră la o avansare rapidă a acestui 
important dosar legislativ, astfel încât 
Europol să poată fi adus în concordanță cât 
mai curând posibil cu Tratatul de la 
Lisabona;

36. ia act de propunerea Comisiei 
referitoare la noul Regulament privind 
Europol și speră la o avansare rapidă a 
acestui important dosar legislativ, astfel 
încât Europol să poată fi adus în 
concordanță cât mai curând posibil cu 
Tratatul de la Lisabona; subliniază că 
Regulamentul privind Europol trebuie 
revizuit cu respectarea deplină a valorilor 
și principiilor democratice, a drepturilor 
fundamentale, precum și a principiilor de 
proporționalitate și de necesitate; 
consideră, în această privință, că lista de 
infracțiuni, pentru care Europol are 
competențe, ar trebui să fie cât mai clară 
posibil, pentru a evita suprapuneri cu 
autoritățile naționale;

Or. en

Amendamentul 196
Ana Gomes
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Propunere de rezoluție
Punctul 36 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

își reafirmă angajamentul de tragere la 
răspundere la nivelul UE și la nivel 
național pentru complicitatea europeană 
la încălcările drepturilor omului comise 
în contextul programelor CIA 
extraordinare de extrădare și detenție 
secretă; solicită statelor membre să pună 
în aplicare pe deplin recomandările din 
raportul Parlamentului European adoptat 
în septembrie 2012;

Or. en

Amendamentul 197
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. regretă că nu a existat nicio 
continuare a evaluării 
Directivei 2006/24/CE; solicită Comisiei 
să prezinte o propunere legislativă de 
abrogare a cadrului de păstrare a datelor 
cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 198
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. regretă profund absența dezvoltării 
în materie de combatere a terorismului; 
observă, în special, că rămân multe de 
făcut în materie de prevenire și de 
monitorizare a finanțării terorismului; 
solicită să fie dezvoltate politici în vederea 
prevenirii radicalizării, în special a 
tinerilor, și a detectării semnalelor 
precoce;

Or. fr

Amendamentul 199
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. observă că traficul în cadrul Uniunii 
Europene, precum cel de droguri sau de 
ființe umane, continuă să se dezvolte și că 
este necesar să se consolideze politicile 
europene în domeniu;

Or. fr

Amendamentul 200
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 36 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36c. regretă că Uniunea Europeană nu 
este încă bine echipată pentru a preveni și 
a reacționa la catastrofele naturale sau de 
origine umană;
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Or. fr

Amendamentul 201
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 36 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36d. solicită ca mijloacele alocate 
echipelor comune de anchetă să fie 
consolidate, evitând în același timp orice 
birocrație excesivă;

Or. fr

Amendamentul 202
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 36 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36e. invită la consolidarea politicilor de 
protecție a copilăriei împotriva oricărei 
forme de violență și aceasta, de asemenea, 
în mediul digital;

Or. fr

Amendamentul 203
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. salută finalizarea negocierilor 37. salută finalizarea negocierilor 
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referitoare la Pachetul privind guvernarea 
spațiului Schengen; invită Comisia să joace 
pe deplin rolul său de coordonator al 
evaluărilor Schengen și de gardian al 
tratatului, pentru a se evita orice situație 
care ar putea pune în pericol funcționarea 
spațiului Schengen; reiterează poziția sa 
potrivit căreia spațiul Schengen ar trebui 
extins fără întârziere pentru a include 
România și Bulgaria;

referitoare la Pachetul privind guvernarea 
spațiului Schengen; invită Comisia să joace 
pe deplin rolul său de coordonator al 
evaluărilor Schengen și de gardian al 
tratatului, pentru a se evita orice situație 
care ar putea pune în pericol funcționarea 
spațiului Schengen; 

Or. en

Amendamentul 204
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. salută finalizarea negocierilor 
referitoare la Pachetul privind 
guvernarea spațiului Schengen; invită 
Comisia să joace pe deplin rolul său de 
coordonator al evaluărilor Schengen și de 
gardian al tratatului, pentru a se evita orice 
situație care ar putea pune în pericol 
funcționarea spațiului Schengen; reiterează 
poziția sa potrivit căreia spațiul Schengen 
ar trebui extins fără întârziere pentru a 
include România și Bulgaria;

37. invită Comisia să joace pe deplin rolul 
său de coordonator al evaluărilor Schengen 
și de gardian al tratatului, pentru a se evita 
orice situație care ar putea pune în pericol 
funcționarea spațiului Schengen; reiterează 
poziția sa potrivit căreia spațiul Schengen 
ar trebui extins fără întârziere pentru a 
include România și Bulgaria;

Or. en

Amendamentul 205
Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. salută finalizarea negocierilor 37. salută finalizarea negocierilor 
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referitoare la Pachetul privind guvernarea 
spațiului Schengen; invită Comisia să joace 
pe deplin rolul său de coordonator al 
evaluărilor Schengen și de gardian al 
tratatului, pentru a se evita orice situație 
care ar putea pune în pericol funcționarea 
spațiului Schengen; reiterează poziția sa 
potrivit căreia spațiul Schengen ar trebui 
extins fără întârziere pentru a include 
România și Bulgaria;

referitoare la Pachetul privind guvernarea 
spațiului Schengen; invită Comisia să joace 
pe deplin rolul său de coordonator al 
evaluărilor Schengen și de gardian al 
tratatului, pentru a se evita orice situație 
care ar putea pune în pericol funcționarea 
spațiului Schengen; este îngrijorat de 
evenimentele actuale, inclusiv de încălcări 
ale drepturilor fundamentale și de 
brutalitatea poliției din Bulgaria; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
independența Curții Constituționale și a 
statului de drept din România și Bulgaria; 
sprijină și încurajează Comisia să sprijine 
toate eforturile Bulgariei și ale României 
de aderare la spațiul Schengen cât mai 
curând posibil;

Or. en

Amendament 206
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendament

37. salută finalizarea negocierilor 
referitoare la Pachetul privind guvernarea 
spațiului Schengen; invită Comisia să joace 
pe deplin rolul său de coordonator al 
evaluărilor Schengen și de gardian al 
tratatului, pentru a se evita orice situație 
care ar putea pune în pericol 
funcționarea spațiului Schengen;
reiterează poziția sa potrivit căreia spațiul 
Schengen ar trebui extins fără întârziere
pentru a include România și Bulgaria;

37. salută finalizarea negocierilor 
referitoare la Pachetul privind guvernarea 
spațiului Schengen; invită Comisia să joace 
pe deplin rolul său în mod imparțial, în 
vederea evaluării fără presiuni ideologice 
a accesului în zona României și 
Bulgariei;

Or. it

Amendamentul 207
Timothy Kirkhope
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Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că absența controalelor la 
frontierele interne este una dintre cele mai 
mari realizări ale integrării europene; 
solicită Comisiei să acorde o atenție 
deosebită absenței controalelor la 
frontierele interne și respinge cu fermitate 
orice încercări de a limita libertatea de 
circulație a persoanelor;

38. consideră că absența controalelor la 
frontierele interne este una dintre cele mai 
mari realizări ale integrării europene; 

Or. en

Amendament 208
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendament

38. consideră că absența controalelor la 
frontierele interne este una dintre cele mai 
mari realizări ale integrării europene; 
solicită Comisiei să acorde o atenție 
deosebită absenței controalelor la 
frontierele interne și respinge cu fermitate 
orice încercări de a limita libertatea de 
circulație a persoanelor;

38. consideră că absența controalelor la 
frontierele interne este una dintre cele mai 
mari realizări ale integrării europene;

Or. it

Amendamentul 209
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 38
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că absența controalelor la 
frontierele interne este una dintre cele mai 
mari realizări ale integrării europene; 
solicită Comisiei să acorde o atenție 
deosebită absenței controalelor la 
frontierele interne și respinge cu fermitate 
orice încercări de a limita libertatea de 
circulație a persoanelor;

38. consideră că absența controalelor la 
frontierele interne este una dintre cele mai 
mari realizări ale integrării europene; 
solicită Comisiei să acorde o atenție 
deosebită absenței controalelor la 
frontierele interne și respinge cu fermitate 
orice încercare nefondată de a limita 
libertatea de circulație a persoanelor;

Or. fr

Amendamentul 210
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este 
un fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră totuși că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

eliminat

Or. en

Amendament 211
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendament

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
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reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că, având în vedere marea 
presiune la care sunt supuse și importanța 
lor strategică pentru realizarea tuturor 
celorlalte politici comunitare, frontierele 
externe Schengen ar trebui să fie păzite cât 
de curând de către polițiștii de frontieră 
europeni

Or. it

Amendamentul 212
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni, formați în 
materie de standarde de protecție a 
drepturilor omului și sprijiniți de 
funcționari juridici, personal în domeniul 
drepturilor omului, interpreți și cadre 
medicale;

Or. en

Amendamentul 213
Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 39
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

39. recunoaște că spațiul Schengen este un
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor pe baza 
celor mai înalte standarde comune;

Or. en

Amendamentul 214
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni, formați în 
materie de standarde de protecție a 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 215
Jacek Protasiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
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fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară;

Or. en

Amendamentul 216
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară în 
vederea consolidării controlului la 
frontierele externe; consideră că 
frontierele externe Schengen ar trebui să 
fie păzite pe viitor de către polițiștii de 
frontieră europeni;

Or. fr

Amendamentul 217
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară;

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară;
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consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

Or. en

Amendamentul 218
Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară; 
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către
polițiștii de frontieră europeni;

39. recunoaște că spațiul Schengen este 
aparte și până acum a fost dezvoltat pas cu 
pas; consideră, totuși, că o reflecție pe 
termen lung cu privire la dezvoltarea sa 
ulterioară este necesară; consideră că 
frontierele externe Schengen ar trebui să 
fie păzite pe viitor cu sprijinul unor
polițiști de frontieră europeni;

Or. en

Amendamentul 219
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; consideră, totuși, că o 
reflecție pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea sa ulterioară este necesară;
consideră că frontierele externe Schengen 
ar trebui să fie păzite pe viitor de către 
polițiștii de frontieră europeni;

39. recunoaște că spațiul Schengen este un 
fel de laborator, care până acum a fost 
dezvoltat pas cu pas; regretă totuși 
tendința în creștere de a egala libertatea 
de circulație internă cu intensificarea 
închiderii frontierelor externe și a 
supravegherii lor; este îngrijorat cu 
privire la această evoluție în cazul căreia 
migranții sunt percepuți ca amenințări 
sau infractori, iar dreptul la azil este 
subminat de introducerea unor obstacole 
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tot mai mari pentru intrarea în UE; prin 
urmare, consideră că o reflecție pe termen 
lung cu privire la dezvoltarea ulterioară a 
spațiului Schengen este necesară și ar 
trebui să se ia în considerare drepturile 
fundamentale ale migranților și ale 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională;

Or. en

Amendamentul 220
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. salută reforma mandatului FRONTEX 
și acordul privind Eurosur; consideră că 
noile norme privind supravegherea 
frontierelor maritime trebuie să fie 
convenite cât de curând posibil, că ar trebui 
să se acorde prioritate salvării vieților 
migranților și că principiul nereturnării 
trebuie să fie pe deplin respectat;

40. salută reforma mandatului FRONTEX 
și acordul privind Eurosur; consideră că 
noile norme privind supravegherea 
frontierelor maritime trebuie să fie 
convenite cât de curând posibil, în ceea ce 
privește principiul de la articolul 13 
alineatul (2) din Declarația Universală a 
Drepturilor Omului a ONU din 1948 și 
principiul din Convenția privind statutul 
refugiaților din 1951, că ar trebui să se 
acorde prioritate salvării vieților 
migranților și că principiul nereturnării 
trebuie să fie pe deplin respectat, precum și 
drepturile copiilor și ale victimelor 
traficului; salută migrarea cu succes la 
Sistemul de informații Schengen de a 
doua generație, extinderea continuă a 
Sistemului de Informații privind Vizele și 
înființarea Agenției eu-LISA pentru 
gestionarea lor operațională; subliniază 
că aceste sisteme noi trebuie să treacă în 
prezent testul utilizării de zi cu zi; 
reamintește solicitarea sa că „nu ar trebui 
lansate noi instrumente de gestionare a 
frontierelor sau sisteme de stocare a 
datelor de mari dimensiuni până când 
instrumentele existente nu sunt pe deplin 
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operaționale, sigure și fiabile”; așteaptă 
cu nerăbdare evaluările sistemelor 
prevăzute în instrumentele juridice 
respective;

Or. en

Amendament 221
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendament

40. salută reforma mandatului 
FRONTEX și acordul privind Eurosur;
consideră că noile norme privind 
supravegherea frontierelor maritime trebuie 
să fie convenite cât de curând posibil, că ar 
trebui să se acorde prioritate salvării 
vieților migranților și că principiul 
nereturnării trebuie să fie pe deplin 
respectat;

40. consideră că noile standarde privind 
supravegherea frontierelor maritime trebuie 
să fie convenite cât de curând posibil;

Or. it

Amendamentul 222
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. salută reforma mandatului FRONTEX 
și acordul privind Eurosur; consideră că 
noile norme privind supravegherea 
frontierelor maritime trebuie să fie 
convenite cât de curând posibil, că ar trebui 
să se acorde prioritate salvării vieților 
migranților și că principiul nereturnării 
trebuie să fie pe deplin respectat;

40. salută reforma mandatului FRONTEX 
și acordul privind Eurosur; consideră că 
noile norme privind supravegherea 
frontierelor maritime trebuie să fie 
convenite cât de curând posibil, că ar trebui 
să se acorde prioritate salvării vieților 
migranților și că principiul nereturnării 
trebuie să fie pe deplin respectat; consideră 
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că salvarea de vieți începe deja în țările 
terțe și că ar trebui îmbunătățită 
cooperarea cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 223
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. salută reforma mandatului FRONTEX 
și acordul privind Eurosur; consideră că 
noile norme privind supravegherea 
frontierelor maritime trebuie să fie 
convenite cât de curând posibil, că ar 
trebui să se acorde prioritate salvării 
vieților migranților și că principiul 
nereturnării trebuie să fie pe deplin
respectat;

40. salută, în această privință, reforma 
mandatului FRONTEX pentru a include o 
strategie privind drepturile fundamentale, 
printre altele, prin intermediul numirii 
unui ofițer pentru drepturile 
fundamentale, și subliniază importanța 
asigurării independenței procesului de 
monitorizare a conformității agenției cu 
obligațiile sale în materie de drepturi 
fundamentale; consideră că orice normă 
care ține de supravegherea frontierelor 
externe (aeriene, terestre sau maritime) 
trebuie să respecte principiul garantării 
drepturilor omului ale migranților și 
solicitanților de azil și să se orienteze 
după acesta; prin urmare, regretă 
nerespectarea principiului nereturnării de 
către unele state membre și solicită 
Comisiei Europene să se asigure, prin 
toate mijloacele, inclusiv prin mijloace 
financiare, că acest principiu este 
respectat; subliniază nevoia de a se 
asigura că orice cooperare cu țări terțe în 
materie de migrare respectă drepturile 
solicitanților de azil, ale refugiaților și ale 
migranților și că sunt implementate 
mecanisme de monitorizare pentru a se 
garanta respectarea drepturile omului în 
practică; consideră că noile norme privind 
supravegherea frontierelor maritime trebuie 
să fie convenite cât de curând posibil, cu 
condiția ca acestea să acorde prioritate 
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salvării vieților migranților și să respecte 
pe deplin principiul nereturnării;

Or. en

Amendamentul 224
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. dezaprobă răspunsul slab al UE și al 
statelor membre în ceea ce privește 
numărul persoanelor decedate, în special 
pe mare, și la numărul în creștere de 
încălcări ale drepturilor omului atunci 
când migranți în situație 
neregulamentară încearcă să intre în UE; 
solicită Comisiei să îl consulte înainte de 
semnarea oricărui acord între Frontex și 
țări terțe; insistă asupra faptului că astfel 
de acorduri ar trebui să asigure un înalt 
nivel de protecție pentru a se garanta că 
standardele privind drepturile omului 
sunt pe deplin respectate, în special în 
ceea ce privește returnarea și organizarea 
de operațiuni comune și de operațiuni de 
căutare și salvare sau de interceptare; 
reamintește diversele rapoarte ale 
organizațiilor internaționale (în special 
ale Consiliului Europei și ale ONU), ale 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale și 
ale Ombudsmanului European privind 
impactul gestionării frontierelor externe 
ale UE asupra drepturilor migranților și 
respectarea drepturilor omului de către 
Frontex și solicită instituțiilor europene și 
statelor membre să ia măsurile necesare, 
fără întârziere, pentru a pune capăt 
acestor încălcări;

Or. en
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Amendamentul 225
Carmen Romero López

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. solicită Comisiei să se informeze cu 
privire la situația centrelor de detenție și 
în ceea ce privește drepturile omului în 
centrele respective și să ia inițiative 
pentru funcționarea lor pe viitor.

Or. es

Amendamentul 226
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută migrarea cu succes la Sistemul 
de informații Schengen de a doua 
generație, extinderea continuă a 
Sistemului de Informații privind Vizele și 
înființarea Agenției eu-LISA pentru 
gestionarea lor operațională; subliniază 
că aceste sisteme noi trebuie să treacă în 
prezent testul utilizării de zi cu zi; 
reamintește solicitarea sa că „nu ar trebui 
lansate noi instrumente de gestionare a 
frontierelor sau sisteme de stocare a 
datelor de mari dimensiuni până când 
instrumentele existente nu sunt pe deplin 
operaționale, sigure și fiabile”; așteaptă 
cu nerăbdare evaluările sistemelor 
prevăzute în instrumentele juridice 
respective;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 227
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută migrarea cu succes la Sistemul 
de informații Schengen de a doua 
generație, extinderea continuă a Sistemului 
de Informații privind Vizele și înființarea 
Agenției eu-LISA pentru gestionarea lor
operațională; subliniază că aceste sisteme 
noi trebuie să treacă în prezent testul 
utilizării de zi cu zi; reamintește 
solicitarea sa că „nu ar trebui lansate noi 
instrumente de gestionare a frontierelor 
sau sisteme de stocare a datelor de mari 
dimensiuni până când instrumentele 
existente nu sunt pe deplin operaționale, 
sigure și fiabile”; așteaptă cu nerăbdare 
evaluările sistemelor prevăzute în 
instrumentele juridice respective;

41. salută migrarea cu succes la Sistemul 
de informații Schengen de a doua 
generație, extinderea continuă a Sistemului 
de Informații privind Vizele și înființarea 
Agenției eu-LISA pentru gestionarea lor 
operațională; subliniază că aceste sisteme 
noi trebuie să treacă în prezent testul 
utilizării de zi cu zi; așteaptă cu nerăbdare 
evaluările sistemelor prevăzute în 
instrumentele juridice respective;

Or. fr

Amendamentul 228
Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută migrarea cu succes la Sistemul 
de informații Schengen de a doua 
generație, extinderea continuă a Sistemului 
de Informații privind Vizele și înființarea 
Agenției eu-LISA pentru gestionarea lor 
operațională; subliniază că aceste sisteme 
noi trebuie să treacă în prezent testul 
utilizării de zi cu zi; reamintește solicitarea 
sa că „nu ar trebui lansate noi instrumente 
de gestionare a frontierelor sau sisteme de 
stocare a datelor de mari dimensiuni până 

41. regretă migrarea târzie la Sistemul de 
informații Schengen de a doua generație și 
costurile sale crescute, extinderea continuă 
a Sistemului de Informații privind Vizele și 
înființarea Agenției eu-LISA pentru 
gestionarea lor operațională; subliniază că 
aceste sisteme noi trebuie să treacă în 
prezent testul utilizării de zi cu zi; 
reamintește solicitarea sa că „nu ar trebui 
lansate noi instrumente de gestionare a 
frontierelor sau sisteme de stocare a datelor 
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când instrumentele existente nu sunt pe 
deplin operaționale, sigure și fiabile”; 
așteaptă cu nerăbdare evaluările sistemelor 
prevăzute în instrumentele juridice 
respective;

de mari dimensiuni până când 
instrumentele existente nu sunt necesare, 
pe deplin operaționale, sigure și fiabile”; 
așteaptă cu nerăbdare evaluările sistemelor 
prevăzute în instrumentele juridice 
respective;

Or. en

Amendamentul 229
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută migrarea cu succes la Sistemul 
de informații Schengen de a doua 
generație, extinderea continuă a Sistemului 
de Informații privind Vizele și înființarea 
Agenției eu-LISA pentru gestionarea lor 
operațională; subliniază că aceste sisteme 
noi trebuie să treacă în prezent testul 
utilizării de zi cu zi; reamintește solicitarea 
sa că „nu ar trebui lansate noi instrumente 
de gestionare a frontierelor sau sisteme de 
stocare a datelor de mari dimensiuni până 
când instrumentele existente nu sunt pe 
deplin operaționale, sigure și fiabile”;
așteaptă cu nerăbdare evaluările
sistemelor prevăzute în instrumentele 
juridice respective;

41. ia act de migrarea la Sistemul de 
informații Schengen de a doua generație, 
de extinderea continuă a Sistemului de 
Informații privind Vizele și de înființarea 
Agenției eu-LISA pentru gestionarea lor 
operațională; subliniază că aceste sisteme 
noi trebuie să treacă în prezent testul 
utilizării de zi cu zi; reamintește solicitarea 
sa că „nu ar trebui lansate noi instrumente 
de gestionare a frontierelor sau sisteme de 
stocare a datelor de mari dimensiuni până 
când instrumentele existente nu sunt pe 
deplin operaționale, sigure și fiabile”;
solicită Comisiei să evalueze toate 
sistemele prevăzute în instrumentele 
juridice respective;

Or. en

Amendamentul 230
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 41 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. solicită consolidarea siguranței 
documentelor-sursă în vederea 
contribuirii la o mai mare fiabilitate a 
documentelor de identitate în cadrul 
Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 231
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 41 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41b. subliniază importanța utilizării 
tuturor mijloacelor aflate la dispoziția 
noastră, inclusiv a noilor tehnologii 
disponibile în vederea consolidării 
controlului la frontierele externe;

Or. fr

Amendamentul 232
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 41 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41c. reamintește importanța combaterii 
traficului și contrabandei la frontiere și, 
în special, a combaterii traficului de 
migranți;

Or. fr
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Amendamentul 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită o punere în aplicare mult mai 
bună a acquis-ului cu privire la vize și o 
mai mare armonizare a procedurilor și 
practicilor de acordare a vizelor; consideră 
că centrele comune pentru solicitarea de 
vize ar trebui să devină standard; solicită
o dezbatere interinstituțională cu privire la 
politica comună în materie de vize;

42. salută progresele înregistrate în 
domeniul acquis-ului cu privire la vize și o 
mai mare armonizare a procedurilor și 
practicilor de acordare a vizelor; consideră 
că centrele comune pentru solicitarea de 
vize trebuie să se dovedească a fi un 
instrument util; consideră că o dezbatere 
interinstituțională cu privire la politica 
comună în materie de vize poate fi utilă 
pentru elaborarea de acțiuni ulterioare 
pentru o armonizare suplimentară a 
procedurilor de acordare a vizelor, 
inclusiv de norme comune privind 
emiterea de vize;

Or. en

Amendamentul 234
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. solicită o punere în aplicare mult mai 
bună a acquis-ului cu privire la vize și o 
mai mare armonizare a procedurilor și 
practicilor de acordare a vizelor;
consideră că centrele comune pentru 
solicitarea de vize ar trebui să devină 
standard; solicită o dezbatere 
interinstituțională cu privire la politica 
comună în materie de vize;

42. solicită o punere în aplicare mult mai 
bună a acquis-ului cu privire la vize;
solicită Comisiei să își folosească în 
această privință pe deplin competențele în 
calitate de gardian al tratatelor; solicită o 
dezbatere interinstituțională cu privire la 
politica comună în materie de vize;

Or. en



PE516.857v01-00 128/169 AM\1001332RO.doc

RO

Amendamentul 235
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. solicită instituțiilor europene și 
statelor membre să crească mobilitatea 
lucrătorilor, permițând acordarea de vize 
temporare și facilitând procesul de 
resolicitare celor care sunt deja în sistem; 
astfel ar crește în mod eficace mobilitatea 
lucrătorilor, prin garantarea securității 
juridice și prin creșterea mobilității 
interne în UE;

Or. en

Amendamentul 236
Jacek Protasiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. solicită Comisiei să îmbunătățească 
în continuare acordurile existente de 
facilitare a acordării de vize dintre 
Uniunea Europeană și vecinii săi estici, 
împreună cu măsuri de creare a unui 
spațiu de călătorii fără vize care să 
permită contactele directe între persoane;

Or. en

Amendamentul 237
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Azilul și migrația Traficul de persoane

Or. en

Amendamentul 238
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10 – punctul - 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-43a. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să abordeze traficul de 
persoane într-un mod cuprinzător care 
leagă comportamentul infracțional și 
criminalitatea de domeniul de prevenire și 
de protejare a victimelor; solicită, în 
această privință, să fie implicate mai 
multe agenții, precum EASO, EIGE și 
FRA;

Or. en

Amendamentul 239
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10 – punctul - 43 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-43b. solicită statelor membre să pună în 
aplicare în mod adecvat Directiva din 
5 aprilie 2011 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor acestuia, precum și 
să respecte instrumentele internaționale 
relevante, precum Convenția ONU din 
1949 pentru suprimarea traficului de 
persoane și a exploatării prostituirii 
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semenilor;

Or. en

Amendamentul 240
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10 – punctul - 43 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-43c. solicită Comisiei și statelor membre 
să finanțeze tot mai mult programe 
existente de salvare a persoanelor care au 
căzut victimă traficului, în special a 
femeilor din domeniul prostituției;

Or. en

Amendamentul 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10 – punctul - 43 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-43d. solicită Comisiei să se asigure că 
funcția coordonatorului pentru 
combaterea traficului de persoane devine 
o funcție permanentă pentru a se garanta 
punerea în aplicare a Directivei din 
5 aprilie 2011 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor acestuia, precum și 
a unei abordări globale și coerente la 
nivelul UE;

Or. en
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Amendament 242
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendament

43. reamintește că în Programul de la 
Stockholm, Consiliul European a subliniat 
„că o migrație bine gestionată poate fi 
benefică pentru toate părțile interesate”; 
regretă progresele limitate înregistrate în 
adoptarea legislației în domeniul migrației 
legale și solicită realizarea unor eforturi 
mai mari în viitor având în vedere 
provocările demografice și nevoile 
economiei; consideră, în același timp, că
integrarea migranților necesită o atenție 
mai mare;

43. reamintește că în Programul de la 
Stockholm, Consiliul European a subliniat 
„că o migrație bine gestionată poate fi 
benefică pentru toate părțile interesate”; 
regretă progresele limitate înregistrate în 
adoptarea legislației în domeniul migrației 
legale și solicită realizarea unor eforturi 
mai mari în viitor având în vedere 
provocările demografice și nevoile 
economiei; consideră că evaluarea 
impactului social al imigrației și al 
trecerii frontierelor externe de către un 
număr mare de cetățeni din țări terțe și, în 
același timp, integrarea migranților,
necesită o atenție mai mare;

Or. it

Amendamentul 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. reamintește că în Programul de la 
Stockholm, Consiliul European a subliniat 
„că o migrație bine gestionată poate fi 
benefică pentru toate părțile interesate”; 
regretă progresele limitate înregistrate în 
adoptarea legislației în domeniul migrației 
legale și solicită realizarea unor eforturi 
mai mari în viitor având în vedere 
provocările demografice și nevoile 
economiei; consideră, în același timp, că 
integrarea migranților necesită o atenție 
mai mare;

43. reamintește că în Programul de la 
Stockholm, Consiliul European a subliniat 
„că o migrație bine gestionată poate fi 
benefică pentru toate părțile interesate”; 
regretă progresele limitate înregistrate în 
adoptarea legislației în domeniul migrației 
regulamentare și solicită realizarea unor 
eforturi mai mari în viitor având în vedere 
provocările demografice și nevoile 
economiei, astfel cum se prevede în 
propunerile legislative privind migrația 
forței de muncă; consideră, în același timp, 
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că integrarea migranților necesită o atenție 
mai mare; reamintește concluziile 
Consiliului de la Tampere din 1999, în 
care au fost formulate sugestii potrivit 
cărora „[o] politică de integrare mai 
viguroasă ar trebui să urmărească 
acordarea de drepturi și obligații acestor 
persoane (a se citi resortisanți ai unor țări 
terțe), comparabile cu cele ale cetățenilor 
Uniunii”;

Or. en

Amendamentul 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. reamintește că în Programul de la 
Stockholm, Consiliul European a subliniat 
„că o migrație bine gestionată poate fi 
benefică pentru toate părțile interesate”; 
regretă progresele limitate înregistrate în 
adoptarea legislației în domeniul migrației 
legale și solicită realizarea unor eforturi 
mai mari în viitor având în vedere 
provocările demografice și nevoile 
economiei; consideră, în același timp, că 
integrarea migranților necesită o atenție 
mai mare;

43. reamintește că în Programul de la 
Stockholm, Consiliul European a subliniat 
„că o migrație bine gestionată poate fi 
benefică pentru toate părțile interesate”; se 
așteptă să fie înregistrate progrese 
suplimentare în adoptarea legislației în 
domeniul migrației legale și solicită 
realizarea unor eforturi mai mari în viitor 
având în vedere provocările demografice și 
nevoile economiei; consideră, în același 
timp, că integrarea migranților necesită o 
atenție mai mare;

Or. en

Amendamentul 245
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 43
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. reamintește că în Programul de la 
Stockholm, Consiliul European a subliniat 
„că o migrație bine gestionată poate fi 
benefică pentru toate părțile interesate”; 
regretă progresele limitate înregistrate în 
adoptarea legislației în domeniul migrației 
legale și solicită realizarea unor eforturi 
mai mari în viitor având în vedere 
provocările demografice și nevoile 
economiei; consideră, în același timp, că 
integrarea migranților necesită o atenție 
mai mare;

43. reamintește că în Programul de la 
Stockholm, Consiliul European a subliniat 
„că o migrație bine gestionată poate fi 
benefică pentru toate părțile interesate”; 
regretă progresele limitate înregistrate în 
adoptarea legislației în domeniul migrației 
legale nu doar având în vedere provocările 
demografice și nevoile economiei, ci și în 
ceea ce privește protecția migranților, 
inclusiv a lucrătorilor migranți, prin 
intermediul unor norme și proceduri bine 
definite care oferă claritate și securitate 
juridice și, prin urmare, furnizează, de 
asemenea, căi de recurs și reparație; 
consideră, în același timp, că integrarea 
migranților, ca proces cu două sensuri,
necesită o atenție mai mare, precum și 
aplicarea drepturilor fundamentale ale 
migranților;

Or. en

Amendamentul 246
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. solicită de urgență o mai mare 
transparență, invitând fiecare stat 
membru să raporteze anual cu privire la 
progresele fiecărui grup minoritar 
specific în materie de integrare pe piața 
muncii și de consecințe ale politicii de 
egalitate; încurajează Comisia Europeană 
să furnizeze un „raport anual privind 
tendințele” care să reflecte indicatorii 
comparabili privind coeziunea socială 
care au fost conveniți și prezentați ca 
obiective, inclusiv o monitorizare la 
nivelul întregii UE a situației nou-
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veniților, a rezidenților pe termen lung, a 
migranților naturalizați, a copiilor 
migranților, și defalcați pe motive de 
egalitate (adică etnie/rasă, 
religie/credință, gen, vârstă, orientare 
sexuală și handicap), astfel încât să se 
măsoare progresele înregistrate în ceea ce 
privește politicile de incluziune socială de-
a lungul timpului. în acest sens ar trebui 
aplicată metoda deschisă de coordonare;

Or. en

Amendamentul 247
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. recunoaște că provocările și 
tulburările recente din Africa de Nord și 
din Orientul Mijlociu au intensificat 
presiunea de la frontierele estice și sudice 
ale UE; 

Or. en

Amendamentul 248
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 43 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43b. solicită introducerea unui program 
de transfer voluntar permanent în cadrul 
UE pentru beneficiarii de protecție 
internațională; 

Or. en
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Amendamentul 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul; invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare corectă a pachetului de 
către statele membre, începând cu data 
aplicării;

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul, chiar dacă finalizarea SECA încă 
nu se întrevede; invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare corectă, 
completă și deplină a pachetului de către 
statele membre, începând cu data aplicării, 
precum și respectarea jurisprudenței 
relevante;

Or. en

Amendamentul 250
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul; invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare corectă a pachetului de 
către statele membre, începând cu data 
aplicării;

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul; invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare corectă a pachetului de 
către statele membre, începând cu data 
aplicării; și sugerează EASO să includă, 
începând din acest moment, noua 
legislație în structurile sale;

Or. es

Amendamentul 251
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 44
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul; invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare corectă a pachetului de 
către statele membre, începând cu data 
aplicării;

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul, în special îmbunătățirile privind 
minorii neînsoțiți; invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare corectă a 
pachetului de către statele membre, 
începând cu data aplicării;

Or. en

Amendamentul 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul; invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare corectă a pachetului de 
către statele membre, începând cu data 
aplicării;

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul; invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare corectă și completă a 
pachetului de către fiecare stat membru, 
începând cu data aplicării;

Or. en

Amendamentul 253
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul; invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare corectă a pachetului de 
către statele membre, începând cu data 
aplicării;

44. salută adoptarea pachetului privind 
azilul, totuși subliniază că nu corespunde 
standardelor care asigură un nivel înalt 
de protecție; invită Comisia să 
monitorizeze punerea în aplicare corectă a 
pachetului de către statele membre, 
începând cu data aplicării și să întreprindă 
demersurile necesare pentru a se asigura 
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că legislațiile naționale corespund 
evoluțiilor din cadrul jurisprudenței;
solicită EASO să sprijine statele membre 
în acest proces; reamintește că pachetul 
privind azilul prevede numai un cadru 
minim pentru politicile statelor membre 
din acest domeniu și încurajează statele 
membre să depășească dispozițiile minime 
existente în acesta, în special în ceea ce 
privește detenția solicitanților de azil, mai 
ales a minorilor, drepturile persoanelor 
vulnerabile, utilizarea procedurilor 
accelerate;

Or. en

Amendamentul 254
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 44 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) reamintește că dreptul internațional, 
acquis-ul și, în special, jurisprudența 
CEDO trebuie respectate de către Uniune 
și de către statele sale membre în cazul 
intervențiilor în marea liberă sau când 
emit norme privind supravegherea 
frontierelor externe;

Or. en

Amendamentul 255
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 44 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

regretă practica sistematică și continuă de 
reținere a migranților în centre de 
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detenție, astfel cum a fost subliniat recent 
de Consiliul ONU pentru Drepturile 
Omului; solicită dezvoltarea și punerea în 
aplicare în continuare de alternative la 
detenție, inclusiv regularizarea 
migranților fără acte pe baza unor criterii 
clare; 

Or. en

Amendamentul 256
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 44 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44a. consideră că, în contextul sistemului 
de la Dublin, ar trebui analizată 
posibilitatea de a suspenda transferurile 
către state membre în cazul unei presiuni 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 257
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 258
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete;

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete; 
consideră că Comisia ar trebui să 
examineze fezabilitatea înființării de 
centre europene pentru azil în apropierea 
frontierelor externe ale Uniunii 
Europene, pentru a gestiona prima 
examinare a cererilor de azil, și a creării 
unui sistem de partajare echitabilă a 
responsabilității pentru cererile de azil 
mai complicate care nu pot fi tratate în 
centrele europene pentru azil;

Or. en

Amendamentul 259
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete;

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că sunt necesare măsuri 
sporite și mai concrete, precum utilizarea 
unei scheme a UE de distribuție pentru 
transferul beneficiarilor de protecție 
internațională, pe baza unor indicatori 
adecvați;
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Or. en

Amendament 260
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendament

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete;

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE, în detrimentul statelor membre 
celor mai expuse la puternica presiune 
exercitată de migrație; consideră că pe 
viitor vor fi necesare măsuri sporite și mai 
concrete, conform unei abordări de 
maximă cooperare intracomunitară;

Or. it

Amendament 261
Marco Scurria

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendament

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete;

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că un sprijin 
corespunzător trebuie furnizat statelor 
membre care primesc cel mai mare număr 
de migranți și cereri de azil și consideră, 
de asemenea, că pe viitor vor fi necesare 
măsuri sporite și mai concrete; 

Or. it
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Amendamentul 262
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete;

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete, 
inclusiv utilizarea articolului 80 ca temei 
juridic în texte legislative relevante și 
crearea unui sistem de transfer 
permanent al beneficiarilor de protecție 
internațională în cadrul UE, care ar putea
servi și ca bază pentru inițiative viitoare 
care urmăresc transferul solicitanților de 
azil;

Or. en

Amendamentul 263
Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; consideră că pe viitor vor fi 
necesare măsuri sporite și mai concrete;

45. regretă profund eșecul de a face o 
realitate din principiile solidarității și al 
partajării echitabile a responsabilității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 80 din 
TFUE; amintește că măsuri sporite și mai 
concrete sunt disponibile în special 
statelor membre care se confruntă cu 
situații dificile; încurajează statele 
membre să utilizeze eficient aceste măsuri 
de sprijin, precum și cele oferite de EASO 
pentru a îmbunătăți situația tuturor 
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solicitanților de azil; încurajează Comisia 
să investigheze soluții pentru o 
redistribuire a solicitanților de protecție 
internațională în cazul în care un stat 
membru suferă un influx mare pe care nu 
îl poate gestiona singur, chiar dacă toate 
dispozițiile legislației UE sunt puse în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 264
Hubert Pirker

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunere de rezoluție Amendamentul

46. consideră că dimensiunea externă a 
azilului ar trebui extinsă, în special în ceea 
ce privește relocarea;

46. consideră că dimensiunea externă a 
azilului ar trebui extinsă;

Or. de

Amendamentul 265
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. consideră că dimensiunea externă a 
azilului ar trebui extinsă, în special în 
ceea ce privește relocarea;

46. consideră că dimensiunea externă a 
azilului în ceea ce privește relocarea și 
procedurile de intrare protejată ar trebui
extinse; regretă implicarea limitată a 
statelor membre în relocare;

Or. en
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Amendamentul 266
Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. consideră că dimensiunea externă a 
azilului ar trebui extinsă, în special în ceea 
ce privește relocarea;

46. consideră că dimensiunea externă a 
azilului ar trebui extinsă, în special în ceea 
ce privește relocarea și problema 
solidarității în ceea ce privește țările terțe 
care adăpostesc refugiați care încearcă să 
scape de conflicte civile, precum și pentru 
refugiații adăpostiți de țările terțe care se 
află în vecinătatea țărilor supuse 
conflictelor civile.

Or. es

Amendamentul 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. consideră că dimensiunea externă a
azilului ar trebui extinsă, în special în ceea 
ce privește relocarea;

46. consideră că sprijinul și coordonarea 
UE din domeniul azilului ar trebui extinse, 
în special în ceea ce privește relocarea;

Or. en

Amendamentul 268
Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 46 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

reamintește că politicile privind 
returnarea fac parte integrantă din 
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politicile privind combaterea imigrației 
ilegale; cooperarea reciprocă și 
recunoașterea deciziilor privind 
returnarea trebuie consolidate;

Or. fr

Amendamentul 269
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. reamintește angajamentul Comisiei 
de a facilita sosirea ordonată în UE a 
persoanelor care au nevoie de protecție și 
solicită acesteia să analizeze abordări cu 
privire la accesul la proceduri de azil, 
printre altele, prin adoptarea 
„[Comunicării] privind noi abordări cu 
privire la accesul la procedurile de azil, cu 
accent pe principalele țări de tranzit”, 
programată pentru 2013 ; solicită în plus 
Comisiei să prezinte până în 2014 o 
comunicare referitoare la un cadru 
pentru transferul protecției persoanelor 
care beneficiază de protecție 
internațională și recunoașterea reciprocă 
a deciziilor în domeniul azilului, în 
conformitate cu Planul de acțiune de
punere în aplicare a Programului de la 
Stockholm;

Or. en

Amendamentul 270
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. solicită instituțiilor europene și 
statelor membre să evalueze transpunerea 
Directivei privind cartea albastră a UE și 
să o monitorizeze în conformitate cu 
orientările Comisiei Europene; solicită de 
urgență Comisiei Europene să inițieze în 
timp util proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, dacă un stat 
membru nu respectă cerințele din 
directive;

Or. en

Amendamentul 271
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. solicită instituțiilor europene și 
guvernelor statelor membre să 
sensibilizeze publicul larg și angajatorii 
cu privire la Portalul UE privind 
imigrația, care oferă orientări naționale și 
ale UE, demersuri procedurale și 
enumeră documentele de care 
resortisanții unor țări terțe au nevoie 
pentru a lucra în UE; guvernele trebuie 
să elaboreze în această privință informații 
online, oferind informații relevante 
resortisanților unor țări terțe care își au 
deja reședința în UE pentru a lucra fie în 
statul membru al UE de reședință, fie în 
alt stat membru al UE, inclusiv informații 
relevante privind sistemele de pensii, 
indemnizațiile de șomaj, drepturile 
lucrătorilor și detașările în interes de 
serviciu; aceste informații trebuie puse la 
dispoziție în mai multe limbi; 

Or. en
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Amendamentul 272
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. subliniază importanța punerii în 
aplicare eficace a acordurilor de 
readmisie cu țări terțe; reiterează că, 
atunci când o țară terță nu cooperează în 
mod eficace, returnarea poate deveni 
imposibilă în practică;

Or. en

Amendamentul 273
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 46 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46a. dimensiunea externă a politicilor în 
materie de libertate, securitate și justiție;

Or. fr

Amendamentul 274
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 46 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46b. solicită instituțiilor europene și 
guvernelor statelor membre să 
sensibilizeze publicul larg și angajatorii 
cu privire la Portalul UE privind 
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imigrația, care oferă orientări naționale și 
ale UE, demersuri procedurale și 
enumeră documentele de care 
resortisanții unor țări terțe au nevoie 
pentru a lucra în UE; guvernele trebuie 
să elaboreze în această privință informații 
online, oferind informații relevante 
resortisanților unor țări terțe care își au 
deja reședința în UE pentru a lucra fie în 
statul membru al UE de reședință, fie în 
alt stat membru al UE, inclusiv informații 
relevante privind sistemele de pensii, 
indemnizațiile de șomaj, drepturile 
lucrătorilor și detașările în interes de 
serviciu; aceste informații trebuie puse la 
dispoziție în mai multe limbi;

Or. en

Amendamentul 275
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 46 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46b. observă importanța unei dimensiuni 
externe consolidate a politicilor europene 
în materie de libertate, securitate și 
justiție;

Or. fr

Amendamentul 276
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 46 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46c. solicită ca cooperarea cu țările terțe 
să fie consolidată la toate nivelurile în 
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domeniul siguranței, al migrației, al 
drepturilor fundamentale și al gestionării 
frontierelor;

Or. fr

Amendamentul 277
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 46 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46d. observă că este necesar să se 
analizeze și să se abordeze rolul țărilor de 
tranzit;

Or. fr

Amendamentul 278
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluție
Punctul 46 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46e. subliniază că este necesară 
încurajarea politicilor voluntare privind 
returnarea;

Or. fr

Amendamentul 279
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 46 f (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

46f. reamintește că Uniunea Europeană și 
statele membre ar trebui să includă în 
continuare imigrația în cooperarea pentru 
dezvoltare, să își intensifice acordurile de 
parteneriat în vederea promovării 
colaborării lor cu țările terțe de origine și 
de tranzit cu privire la combaterea 
traficului de ființe umane, a imigrației 
ilegale, a restaurării legăturilor familiale, 
a returnării și a readmisiei, în cadrul 
dialogurilor regulate pe care Uniunea 
Europeană le desfășoară cu aceste state și 
al acțiunii Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE);

Or. fr

Amendamentul 280
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. regretă profund calitatea scăzută a 
procesului de elaborare a politicilor; 
observă că definirea problemelor, 
discutarea eventualelor soluții și alegerea 
între opțiunile posibile nu urmează, de 
obicei, o ordine secvențială, așa cum ar fi 
corect, ci mai degrabă au loc simultan; 
solicită Comisiei să prezinte mai întâi 
rapoarte cu privire la aspectele care 
trebuie abordate, apoi să invite la o 
discuție asupra posibilelor soluții și în 
cele din urmă să prezinte propuneri 
legislative;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 281
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. regretă profund calitatea scăzută a 
procesului de elaborare a politicilor; 
observă că definirea problemelor, 
discutarea eventualelor soluții și alegerea 
între opțiunile posibile nu urmează, de 
obicei, o ordine secvențială, așa cum ar fi 
corect, ci mai degrabă au loc simultan; 
solicită Comisiei să prezinte mai întâi 
rapoarte cu privire la aspectele care trebuie 
abordate, apoi să invite la o discuție asupra 
posibilelor soluții și, în cele din urmă, să 
prezinte propuneri legislative;

47. regretă profund calitatea scăzută a 
procesului de elaborare a politicilor; 
observă că definirea problemelor, 
discutarea eventualelor soluții și alegerea 
între opțiunile posibile nu urmează, de 
obicei, o ordine secvențială, așa cum ar fi 
corect, ci mai degrabă au loc simultan; 
solicită Comisiei să prezinte mai întâi 
rapoarte cu privire la aspectele care trebuie 
abordate, apoi să invite la o discuție asupra 
posibilelor soluții și, în cele din urmă, să 
prezinte propuneri legislative; solicită 
organismelor parlamentare competente să 
dezvolte un sistem – modelat după sisteme 
similare din cadrul unor parlamente 
naționale –, prin care serviciile PE să 
producă dosare de studiu și cercetare 
independente privind fiecare propunere 
legislativă examinată de PE, în care 
acestea sunt analizate în detaliu cu privire 
la: situația juridică actuală, schimbările 
introduse, efecte, contextul juridic la nivel 
național, experți, părți interesate și opinii 
ale societății civile, compatibilitate cu 
tratatele internaționale și drepturi 
fundamentale; 

Or. en

Amendamentul 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 47 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47a. consideră că printr-o coordonare și 
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cooperare mai strânse între Comisie, 
statele membre și agențiile UE, precum 
Europol, Frontex, EASO, ENISA, OEDT
și eu-LISA, pot fi îmbunătățite punerea în 
aplicare a noii legislații și beneficiile 
aduse de acestea agenții statelor membre;

Or. en

Amendamentul 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de rezoluție
Punctul 47 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47b. subliniază necesitatea de a consolida 
mecanismele și instrumentele pentru a se 
asigura punerea în aplicare egală a 
spațiului de libertate, securitate și justiție 
și pentru a se evita orice abuz în cadrul 
său; subliniază importanța schimbului de 
informații atât la nivel național, cât și la 
nivelul UE și, dacă este necesar, a 
posibilității de a utiliza clauze de 
suspendare în legislația UE;

Or. en

Amendamentul 284
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. regretă absența unei evaluări obiective 
a progreselor către un spațiu de libertate, 
securitate și justiție și a unor informații 
fiabile privind punerea în aplicare a 
acquis-ului de către statele membre;

48. regretă că nu au fost puse la dispoziție 
mai mult informații cu privire la punerea 
în aplicare a legislației europene de către 
statele membre, care să permită organelor 
legislative și cetățenilor să urmărească 
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mai bine aplicarea și evoluția acquis-ului 
european;

Or. fr

Amendamentul 285
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. propune o evaluare ex post sistematică 
și independentă a noii legislații care ar 
trebui să evalueze, de asemenea, nevoia 
continuă de legislație în acest domeniu;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 286
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. propune o evaluare ex post sistematică
și independentă a noii legislații care ar 
trebui să evalueze, de asemenea, nevoia 
continuă de legislație în acest domeniu;

49. propune o evaluare și o urmărire ex 
post sistematice, obiective și independente 
ale legislației și ale modului său de 
punere în aplicare în statele membre, care 
ar trebui să evalueze, de asemenea, nevoia 
de legislație nouă în anumite sectoare sau, 
viceversa, nevoia unei puneri în aplicare 
mai adecvate și mai bune la nivel 
național, care să fie urmărită de 
instituțiile UE împreună cu statele 
membre, prin intermediul unor orientări, 
al unor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor etc.;

Or. en
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Amendamentul 287
Tadeusz Zwiefka

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. propune o evaluare ex post sistematică 
și independentă a noii legislații care ar 
trebui să evalueze, de asemenea, nevoia 
continuă de legislație în acest domeniu;

49. propune o evaluare ex post sistematică 
și independentă a noii legislații care ar 
trebui să evalueze, de asemenea, nevoia 
continuă de legislație în acest domeniu; 
reamintește angajamentul asumat de 
Parlament și Consiliu în cadrul Abordării 
comune interinstituționale a evaluării 
impactului din 2005 de a realiza evaluări 
ale impactului, atunci când consideră 
adecvat și necesar pentru procesul 
legislativ, înainte de adoptarea oricărei 
modificări de fond, și solicită comisiilor să 
utilizeze Unitatea de evaluare a 
impactului în vederea punerii în aplicare 
a acestui angajament;

Or. en

Amendamentul 288
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. propune o evaluare ex post sistematică 
și independentă a noii legislații care ar 
trebui să evalueze, de asemenea, nevoia 
continuă de legislație în acest domeniu;

49. propune o evaluare ex post sistematică 
și independentă a noii legislații care ar 
trebui să evalueze, de asemenea, nevoia 
continuă de legislație în acest domeniu; 
sugerează ca investițiile din infrastructura 
de informații privind Programul de la 
Stockholm să ofere și să realizeze licitații 
numai pentru soluții software gratuite și 
cu sursă deschisă pentru a evita crearea 
unor piețe pentru vulnerabilitățile de 
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securitate din programele proprii;

Or. en

Amendamentul 289
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 49 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. subliniază nevoia continuă ca 
Uniunea să ofere sprijin practic și bune 
practici statelor membre, astfel încât 
acestea să poată asigura în mod eficace 
aplicarea corectă a legislației UE 
existente privind migrația, precum și 
combaterea discriminării; atrage atenția 
asupra unor eforturi existente depuse de 
Comisie pentru a ajuta statele membre să 
se asigure că legislația este aplicată în 
mod corespunzător pentru a combate 
discriminarea (în special, pregătirea unei 
recomandări a Consiliului privind măsuri 
practice de sprijinire a statelor membre 
pentru a integra romii în comunitatea mai 
extinsă, care a fost adoptată de Comisie în 
iunie 2013; instrumente precum cadrul de 
evaluare LIME pentru evaluarea 
impactului economic al politicilor de 
migrație și de integrare, întrucât acesta 
are potențialul de a asigura o poziție 
fermă migrației și integrării în agendele 
naționale și ale UE, demonstrând 
importanța unor politici de migrație solide 
și nevoia de eforturi complete pentru a 
crește rezultatele pieței muncii și ale 
educației pentru migranți);

Or. en

Amendamentul 290
Sarah Ludford
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Propunere de rezoluție
Punctul 49 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. subliniază nevoia continuă ca 
Uniunea să ofere sprijin practic și bune 
practici statelor membre, astfel încât 
acestea să poată asigura în mod eficace 
aplicarea corectă a legislației UE 
existente privind migrația, precum și 
combaterea discriminării; atrage atenția 
asupra unor eforturi existente depuse de 
Comisie pentru a ajuta statele membre să 
se asigure că legislația este aplicată în 
mod corespunzător pentru a combate 
discriminarea, în special, pregătirea unei 
recomandări a Consiliului privind măsuri 
practice de sprijinire a statelor membre 
pentru a integra romii în comunitatea mai 
extinsă, care a fost adoptată de Comisie în 
iunie 2013, și de instrumente precum 
cadrul de evaluare LIME pentru 
evaluarea impactului economic al 
politicilor de migrație și de integrare, 
întrucât acesta are potențialul de a 
asigura o poziție fermă migrației și 
integrării în agendele naționale și ale UE, 
demonstrând importanța unor politici de 
migrație solide și nevoia de eforturi 
complete pentru a crește rezultatele pieței 
muncii și ale educației pentru migranți;

Or. en

Amendamentul 291
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 49 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49a. regretă că evaluările impactului nu 
au fost niciodată suficiente și nu au 
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permis niciodată evaluarea obiectivă a 
costurilor noilor măsuri; reamintește 
importanța evitării oricărei birocrații 
excesive;

Or. fr

Amendamentul 292
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune să fie 
incluse, de asemenea, date privind situația 
statului de drept, a democrației și a 
drepturilor fundamentale, precum și a 
îndeplinirii valorilor europene [articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE)] în toate statele membre;

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune ca date 
privind situația statului de drept, a 
democrației și a drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 293
Tadeusz Zwiefka

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
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un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune să fie 
incluse, de asemenea, date privind situația 
statului de drept, a democrației și a 
drepturilor fundamentale, precum și a 
îndeplinirii valorilor europene [articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE)] în toate statele membre;

un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției care țin de competența Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 294
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune să fie incluse, 
de asemenea, date privind situația statului 
de drept, a democrației și a drepturilor 
fundamentale, precum și a îndeplinirii 
valorilor europene [articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE)] în toate 
statele membre;

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune ca tabloul de 
bord să fie actualizat, de asemenea, 
pentru a acorda prioritate monitorizării 
discriminării minorităților etnice, a 
migranților și a altor grupuri 
dezavantajate; propune să fie incluse, de 
asemenea, date privind situația statului de 
drept, a democrației și a drepturilor 
fundamentale, precum și a îndeplinirii 
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valorilor europene [articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE)] în toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 295
Renate Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune să fie incluse, 
de asemenea, date privind situația statului 
de drept, a democrației și a drepturilor 
fundamentale, precum și a îndeplinirii 
valorilor europene [articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE)] în toate 
statele membre;

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece aplicarea concretă a legilor este în 
mâinile instanțelor; solicită ca tabloul de 
bord privind justiția să fie extins pentru a 
evalua toate domeniile justiției, inclusiv 
justiția penală și toate aspectele orizontale, 
întrucât drepturile fundamentale sunt 
direct afectate în acest domeniu; propune 
să fie incluse, de asemenea, date privind 
situația statului de drept, a democrației și a 
drepturilor fundamentale, precum și a 
îndeplinirii valorilor europene [articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE)] în toate statele membre, în special 
în ceea ce privește dezvoltarea „noilor 
mecanisme” în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 50
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune să fie 
incluse, de asemenea, date privind situația 
statului de drept, a democrației și a 
drepturilor fundamentale, precum și a 
îndeplinirii valorilor europene [articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE)] în toate statele membre;

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor;

Or. fr

Amendamentul 297
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune să fie incluse, 
de asemenea, date privind situația statului 
de drept, a democrației și a drepturilor 
fundamentale, precum și a îndeplinirii 
valorilor europene [articolul 2 din Tratatul 

50. salută inițiativa Comisiei de a elabora 
un tablou de bord al UE privind justiția, 
care are ca scop asigurarea unui sistem de 
justiție de înaltă calitate în domeniul 
dreptului civil, comercial și administrativ, 
deoarece, în cele din urmă, aplicarea 
concretă a legilor este în mâinile 
instanțelor; solicită ca tabloul de bord 
privind justiția să evalueze toate domeniile 
justiției, inclusiv justiția penală și toate 
aspectele orizontale; propune ca tabloul de 
bord să fie actualizat, de asemenea, 
pentru a acorda prioritate monitorizării 
discriminării minorităților etnice, a 
migranților și a altor grupuri 
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privind Uniunea Europeană (TUE)] în toate 
statele membre;

dezavantajate; propune să fie incluse, de 
asemenea, date privind situația statului de 
drept, a democrației și a drepturilor 
fundamentale, precum și a îndeplinirii 
valorilor europene [articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE)] în toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 298
Luigi Berlinguer

Propunere de rezoluție
Punctul 50 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. subliniază că sistemele de justiție de 
înaltă calitate pot juca un rol-cheie în 
restabilirea încrederii, în redresarea 
creșterii economice și în contribuția la 
încredere; subliniază că deciziile 
previzibile, oportune și executabile privind 
justiția sunt elemente structurale 
importante ale unui mediu de afaceri 
atractiv, astfel cum s-a prezentat în 
Comunicarea Comisiei Europene 
intitulată „Tabloul de bord al UE privind 
justiția – Un instrument pentru 
promovarea justiției eficace și a 
creșterii”1;
__________________
1 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul 
Regiunilor (COM(2013) 0160 final).

Or. en

Amendamentul 299
Claude Moraes
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Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită Comisiei să pună mai mult 
accent pe supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; constată că, atunci 
când este vorba despre drepturile 
cetățenilor, acest lucru trebuie să aibă loc 
începând cu prima zi în care un act intră în 
vigoare; consideră ca mai rămân multe de 
făcut în acest domeniu și că motivele 
pentru orice eșec de a pune în aplicare 
legislația UE ar trebui să fie identificate;

51. solicită Comisiei să pună mai mult 
accent pe supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; constată că, atunci 
când este vorba despre drepturile 
cetățenilor, ale rezidenților și ale 
migranților, acest lucru trebuie să aibă loc 
începând cu prima zi în care un act intră în 
vigoare; consideră că mai rămân multe de 
făcut în acest domeniu și că motivele 
pentru orice eșec de a pune în aplicare 
legislația UE ar trebui să fie identificate;

Or. en

Amendamentul 300
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită Comisiei să pună mai mult 
accent pe supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; constată că, atunci 
când este vorba despre drepturile 
cetățenilor, acest lucru trebuie să aibă loc 
începând cu prima zi în care un act intră în 
vigoare; consideră ca mai rămân multe de 
făcut în acest domeniu și că motivele 
pentru orice eșec de a pune în aplicare 
legislația UE ar trebui să fie identificate;

51. solicită Comisiei să pună mai mult 
accent pe supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; constată că, atunci 
când este vorba despre drepturile 
cetățenilor, ale rezidenților și ale 
migranților, acest lucru trebuie să aibă loc 
începând cu prima zi în care un act intră în 
vigoare; consideră că mai rămân multe de 
făcut în acest domeniu și că motivele 
pentru orice eșec de a pune în aplicare 
legislația UE ar trebui să fie identificate;

Or. en
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Amendamentul 301
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită Comisiei să pună mai mult 
accent pe supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; constată că, atunci 
când este vorba despre drepturile 
cetățenilor, acest lucru trebuie să aibă loc 
începând cu prima zi în care un act intră în 
vigoare; consideră ca mai rămân multe de 
făcut în acest domeniu și că motivele 
pentru orice eșec de a pune în aplicare 
legislația UE ar trebui să fie identificate;

51. având în vedere diferența mare care 
există între politicile adoptate și punerea 
lor în aplicare la nivel național, care 
contribuie la crearea unui cadru tot mai 
complex și inconsecvent, solicită Comisiei 
să pună mai mult accent pe supravegherea 
și asigurarea punerii în aplicare concrete a 
legislației UE de către statele membre; 
constată că, atunci când este vorba despre 
drepturile cetățenilor, acest lucru trebuie să 
aibă loc începând cu prima zi în care un act 
intră în vigoare; consideră că mai rămân 
multe de făcut în acest domeniu și că 
motivele pentru orice eșec de a pune în 
aplicare legislația UE ar trebui să fie 
identificate, justificate și rezolvate;

Or. en

Amendamentul 302
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită Comisiei să pună mai mult 
accent pe supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; constată că, atunci 
când este vorba despre drepturile 
cetățenilor, acest lucru trebuie să aibă loc 
începând cu prima zi în care un act intră în 
vigoare; consideră ca mai rămân multe de 
făcut în acest domeniu și că motivele 
pentru orice eșec de a pune în aplicare 
legislația UE ar trebui să fie identificate;

51. solicită Comisiei să facă o prioritate 
politică din supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; constată că, atunci 
când este vorba despre drepturile 
cetățenilor, acest lucru trebuie să aibă loc 
începând cu prima zi în care un act intră în 
vigoare; consideră ca mai rămân multe de 
făcut în acest domeniu și că motivele 
pentru orice eșec de a pune în aplicare 
legislația UE ar trebui să fie identificate;
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Or. en

Amendamentul 303
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită Comisiei să pună mai mult 
accent pe supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; constată că, 
atunci când este vorba despre drepturile 
cetățenilor, acest lucru trebuie să aibă loc 
începând cu prima zi în care un act intră 
în vigoare; consideră ca mai rămân multe 
de făcut în acest domeniu și că motivele 
pentru orice eșec de a pune în aplicare 
legislația UE ar trebui să fie identificate;

51. solicită Comisiei să pună mai mult 
accent pe supravegherea și asigurarea 
punerii în aplicare concrete a legislației UE 
de către statele membre; consideră că mai 
rămân multe de făcut în acest domeniu și 
că motivele pentru orice eșec de a pune în 
aplicare legislația UE ar trebui să fie 
identificate;

Or. fr

Amendamentul 304
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. este de părere că îmbunătățirea calității 
legislației UE în domeniul libertății, 
securității și justiției necesită un efort 
comun din partea statelor membre și a 
instituțiilor europene, în scopul de a 
îmbunătăți schimbul de informații cu 
privire la fiecare sistem național și de a 
furniza informații juridice precise (privind 
legislația și standardele aplicabile 
naționale/regionale), precum și informații 
cu privire la punerea în aplicare și practici;

52. este de părere că îmbunătățirea calității 
legislației UE în domeniul libertății, 
securității și justiției necesită un efort 
comun din partea statelor membre și a 
instituțiilor europene, în scopul de a 
îmbunătăți schimbul de informații cu 
privire la fiecare sistem național și de a 
furniza informații juridice precise (privind 
legislația și standardele aplicabile 
naționale/regionale), asigurându-se în 
același timp protecția drepturilor 
fundamentale, precum și informații cu 
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privire la punerea în aplicare și practici;

Or. en

Amendamentul 305
Sarah Ludford

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. este de părere că îmbunătățirea calității 
legislației UE în domeniul libertății, 
securității și justiției necesită un efort 
comun din partea statelor membre și a 
instituțiilor europene, în scopul de a 
îmbunătăți schimbul de informații cu 
privire la fiecare sistem național și de a 
furniza informații juridice precise (privind 
legislația și standardele aplicabile 
naționale/regionale), precum și informații 
cu privire la punerea în aplicare și practici;

52. este de părere că îmbunătățirea calității 
legislației UE în domeniul libertății, 
securității și justiției necesită un efort 
comun din partea statelor membre și a 
instituțiilor europene, în scopul de a 
îmbunătăți schimbul de informații cu 
privire la fiecare sistem național și de a 
furniza informații juridice precise (privind 
legislația și standardele aplicabile 
naționale/regionale), asigurându-se în 
același timp protecția drepturilor 
fundamentale, precum și informații cu 
privire la punerea în aplicare și practici;

Or. en

Amendamentul 306
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. este de părere că îmbunătățirea calității 
legislației UE în domeniul libertății, 
securității și justiției necesită un efort 
comun din partea statelor membre și a 
instituțiilor europene, în scopul de a 
îmbunătăți schimbul de informații cu 
privire la fiecare sistem național și de a 
furniza informații juridice precise (privind 

52. este de părere că îmbunătățirea calității 
legislației UE în domeniul libertății, 
securității și justiției necesită un efort 
comun din partea statelor membre și a 
instituțiilor europene, în scopul de a 
îmbunătăți schimbul de informații cu 
privire la fiecare sistem național și de a 
furniza informații juridice precise (privind 
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legislația și standardele aplicabile 
naționale/regionale), precum și informații 
cu privire la punerea în aplicare și practici;

legislația și standardele aplicabile 
naționale/regionale), precum și informații 
cu privire la punerea în aplicare și practici; 
face apel la o mai mare coordonare 
interinstituțională;

Or. fr

Amendamentul 307
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. regretă recurgerea frecventă a 
Consiliului la documente strategice, cum 
ar fi strategia privind drogurile și strategia 
de securitate internă, care sunt adoptate
fără nicio implicare a Parlamentului;

53. regretă că Consiliul nu mai asociază 
Parlamentul cu elaborarea de documente 
strategice, cum ar fi strategia privind 
drogurile și strategia de securitate internă;

Or. fr

Amendamentul 308
Timothy Kirkhope

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră că dezvoltarea unei culturi
judiciare europene este o condiție-cheie 
pentru a face din spațiul de libertate, 
securitate și justiție o realitate pentru 
cetățeni; solicită, în acest sens, punerea 
unui accent mult mai mare pe și 
acordarea unei finanțări pentru formarea 
judiciară europeană pentru toți 
specialiștii din domeniul juridic; observă 
importanța utilizării unei „abordări de jos 
în sus” pentru sistemele de formare 
judiciară, a asigurării unei mai mari 

54. consideră că dezvoltarea unei mai mari 
accesibilități a resurselor de informare cu 
privire la dreptul european prin intermediul 
tehnologiei web (adică un portal e-justiție), 
a îmbunătățirii cunoștințelor de drept 
european în rândul instanțelor 
judecătorești, precum și a competențelor 
lingvistice ale practicienilor din domeniul 
judiciar și a stabilirii și menținerii de rețele 
în acest domeniu va contribui la o mai 
bună aplicare a dreptului european, la o 
mai bună funcționare a recunoașterii 
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accesibilități a resurselor de informare cu 
privire la dreptul European prin 
intermediul tehnologiei web (de exemplu, 
un portal e-justiție), a îmbunătățirii 
cunoștințelor de drept european în rândul 
instanțelor judecătorești, precum și a 
competențelor lingvistice ale practicienilor 
din domeniul judiciar și a stabilirii și 
menținerii de rețele în acest domeniu;
observă că formarea forțelor de poliție cu 
o perspectivă europeană este la fel de 
importantă;

reciproce și la o bună cooperare între 
statele membre; 

Or. en

Amendamentul 309
Claude Moraes

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră că dezvoltarea unei culturi 
judiciare europene este o condiție-cheie 
pentru a face din spațiul de libertate, 
securitate și justiție o realitate pentru 
cetățeni; solicită, în acest sens, punerea 
unui accent mult mai mare pe și acordarea 
unei finanțări pentru formarea judiciară 
europeană pentru toți specialiștii din 
domeniul juridic; observă importanța 
utilizării unei „abordări de jos în sus” 
pentru sistemele de formare judiciară, a 
asigurării unei mai mari accesibilități a 
resurselor de informare cu privire la 
dreptul European prin intermediul 
tehnologiei web (de exemplu, un portal e-
justiție), a îmbunătățirii cunoștințelor de 
drept european în rândul instanțelor 
judecătorești, precum și a competențelor 
lingvistice ale practicienilor din domeniul 
judiciar și a stabilirii și menținerii de rețele 
în acest domeniu; observă că formarea 
forțelor de poliție cu o perspectivă 

54. consideră că dezvoltarea unei culturi 
judiciare europene este o condiție-cheie 
pentru a face din spațiul de libertate, 
securitate și justiție o realitate pentru 
cetățeni; solicită, în acest sens, punerea 
unui accent mult mai mare pe și acordarea 
unei finanțări pentru formarea judiciară 
europeană pentru toți specialiștii din 
domeniul juridic; observă importanța 
utilizării unei „abordări de jos în sus” 
pentru sistemele de formare judiciară, a 
asigurării unei mai mari accesibilități a 
resurselor de informare cu privire la 
dreptul european prin intermediul 
tehnologiei web (adică un portal e-justiție), 
a îmbunătățirii cunoștințelor de drept 
european în rândul instanțelor 
judecătorești, precum și a competențelor 
lingvistice ale practicienilor din domeniul 
judiciar și a stabilirii și menținerii de rețele 
în acest domeniu; observă că formarea 
forțelor de poliție cu o perspectivă 
europeană și sensibilă din punct de vedere 
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europeană este la fel de importantă; intercultural este la fel de importantă;

Or. en

Amendamentul 310
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră că dezvoltarea unei culturi 
judiciare europene este o condiție-cheie 
pentru a face din spațiul de libertate, 
securitate și justiție o realitate pentru 
cetățeni; solicită, în acest sens, punerea 
unui accent mult mai mare pe și acordarea 
unei finanțări pentru formarea judiciară
europeană pentru toți specialiștii din 
domeniul juridic; observă importanța 
utilizării unei „abordări de jos în sus” 
pentru sistemele de formare judiciară, a 
asigurării unei mai mari accesibilități a 
resurselor de informare cu privire la 
dreptul European prin intermediul 
tehnologiei web (de exemplu, un portal e-
justiție), a îmbunătățirii cunoștințelor de 
drept european în rândul instanțelor 
judecătorești, precum și a competențelor 
lingvistice ale practicienilor din domeniul 
judiciar și a stabilirii și menținerii de rețele 
în acest domeniu; observă că formarea 
forțelor de poliție cu o perspectivă 
europeană este la fel de importantă;

54. consideră că dezvoltarea unei culturi 
judiciare și polițienești europene este o 
condiție-cheie pentru a face din spațiul de 
libertate, securitate și justiție o realitate 
pentru cetățeni; solicită, în acest sens, 
punerea unui accent mult mai mare pe și 
acordarea unei finanțări pentru formarea 
europeană pentru toți specialiștii din 
domeniul juridic și pentru forțele de 
poliție; observă importanța utilizării unei 
„abordări de jos în sus” pentru sistemele de 
formare judiciară, a asigurării unei mai 
mari accesibilități a resurselor de informare 
cu privire la dreptul european prin 
intermediul tehnologiei web (adică un 
portal e-justiție), a îmbunătățirii 
cunoștințelor de drept european în rândul 
instanțelor judecătorești, precum și a 
competențelor lingvistice ale practicienilor 
din domeniul judiciar și ale forțelor de 
poliție și a stabilirii și menținerii de rețele 
în acest domeniu și a oricărei alte măsuri 
care facilitează cooperarea lor cotidiană;

Or. fr

Amendamentul 311
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Propunere de rezoluție
Punctul 55
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. consideră că sunt necesare orientări, 
coerență și criterii de referință pentru 
spațiul de libertate, securitate și justiție și
că acestea ar trebui asigurate în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (1) 
din TUE; propune ca programarea 
multianuală să fie convenită de către cele 
trei instituții în conformitate cu această 
dispoziție din TUE; se așteaptă ca Comisia 
să ia măsurile necesare în acest sens și să 
prezinte o propunere pe această bază;

55. consideră că, pentru a garanta cu 
adevărat drepturile cetățenilor, sunt 
necesare orientări, coerență și criterii de 
referință pentru spațiul de libertate, 
securitate și justiție și că acestea ar trebui 
asigurate în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1) din TUE; propune ca 
programarea multianuală să fie convenită 
de către cele trei instituții în conformitate 
cu această dispoziție din TUE; se așteaptă 
ca Comisia să ia măsurile necesare în acest 
sens și să prezinte o propunere pe această 
bază;

Or. en

Amendamentul 312
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. solicită ca orice programare viitoare să 
fie pregătită în spiritul Tratatului de la 
Lisabona, în cadrul unui exercițiu comun al 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei; ia act de concluziile Consiliului 
European din 27-28 iunie anul curent, 
potrivit cărora Consiliul European „va 
purta o discuție în cadrul reuniunii sale din 
iunie 2014, pentru a defini orientările 
strategice ale planificării legislative și 
operaționale în spațiul de libertate, 
securitate și justiție (în conformitate cu 
articolul 68 din TFUE)”, consideră 
calendarul preconizat ca fiind nepotrivit;

56. solicită ca orice programare viitoare să 
fie pregătită în spiritul Tratatului de la 
Lisabona, în cadrul unui exercițiu comun al 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei; consideră că este necesar să se 
axeze pe punerea în aplicare și pe 
consolidarea instrumentelor existente și 
că un viitor program ar trebui, prin 
urmare, să fie scurt și echilibrat; ia act de 
concluziile Consiliului European din 27-28 
iunie anul curent, potrivit cărora Consiliul 
European „va purta o discuție în cadrul 
reuniunii sale din iunie 2014, pentru a 
defini orientările strategice ale planificării 
legislative și operaționale în spațiul de 
libertate, securitate și justiție (în 
conformitate cu articolul 68 din TFUE)”, 
consideră calendarul preconizat ca fiind 
nepotrivit;
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