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Amendamentul 2
Cecilia Wikström

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia 2005/267/CE a Consiliului a 
creat o Rețea de Informare și Coordonare 
securizată, conectată la internet, pentru 
serviciile de gestionare a migrării ale 
statelor membre (ICONet) în scopul 
schimbului de informații privind migrația 
fără forme legale, intrarea și imigrația 
ilegală, precum și returnarea persoanelor 
aflate în situația de ședere ilegală. 
Elementele la care se referă schimbul de 
informații trebuie să includă rețelele 
ofițerilor de legătură în materie de 
imigrație.

(2) Decizia 2005/267/CE a Consiliului a 
creat o Rețea de Informare și Coordonare 
securizată, conectată la internet, pentru 
serviciile de gestionare a migrării ale 
statelor membre (ICONet) în scopul 
schimbului de informații privind migrația 
nereglementată, intrarea ilegală, imigrația
nereglementată, precum și returnarea 
persoanelor aflate în situația de ședere 
ilegală. Elementele la care se referă 
schimbul de informații trebuie să includă 
rețelele ofițerilor de legătură în materie de 
imigrație.

Or. sv

Justificare

Termenii „ilegală” și „nereglementată” urmăresc să explice același fenomen. Totuși, 
termenul „fără forme legale” conferă un aspect agravant acestei probleme și, prin urmare, 
este preferabilă utilizarea termenilor „migrație nereglementată” și „imigrație 
nereglementată”.  

Amendamentul 3
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ofițerii de legătură în materie de 
imigrație trebuie să colecteze informații 
privind imigrația ilegală, care sunt utilizate 
fie la nivel operațional, fie la nivel 
strategic, fie la ambele nivele. Informațiile 

(4) Ofițerii de legătură în materie de 
imigrație trebuie să colecteze informații 
privind imigrația nereglementată, care sunt 
utilizate fie la nivel operațional, fie la nivel 
strategic, fie la ambele nivele. Informațiile 
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respective ar putea contribui în mod 
substanțial la activitățile agenției 
FRONTEX referitoare la analize de risc și, 
în acest scop, ar trebui stabilită o cooperare 
consolidată între ofițerii de legătură în 
materie de imigrație și agenția FRONTEX.

respective ar putea contribui în mod 
substanțial la activitățile agenției 
FRONTEX referitoare la analize de risc și, 
în acest scop, ar trebui stabilită o cooperare 
consolidată între ofițerii de legătură în 
materie de imigrație și agenția FRONTEX.

Or. fr

Justificare

Poate fi vorba despre „ședere ilegală”, „ședere nereglementată” sau „imigrație 
nereglementată”, dar expresia „imigrație ilegală” este inadecvată.

Amendamentul 4
Cecilia Wikström

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ofițerii de legătură în materie de 
imigrație trebuie să colecteze informații 
privind imigrația ilegală, care sunt utilizate 
fie la nivel operațional, fie la nivel 
strategic, fie la ambele nivele. Informațiile 
respective ar putea contribui în mod 
substanțial la activitățile agenției 
FRONTEX referitoare la analize de risc și, 
în acest scop, ar trebui stabilită o cooperare 
consolidată între ofițerii de legătură în 
materie de imigrație și agenția FRONTEX.

(4) Ofițerii de legătură în materie de 
imigrație trebuie să colecteze informații 
privind imigrația nereglementată, care sunt 
utilizate fie la nivel operațional, fie la nivel 
strategic, fie la ambele nivele. Informațiile 
respective ar putea contribui în mod 
substanțial la activitățile agenției 
FRONTEX referitoare la analize de risc și, 
în acest scop, ar trebui stabilită o cooperare 
consolidată între ofițerii de legătură în 
materie de imigrație și agenția FRONTEX.

Or. sv

Justificare

Termenii „ilegală” și „nereglementată” urmăresc să explice același fenomen. Totuși, 
termenul „ilegală” conferă un aspect agravant acestei probleme și, prin urmare, este 
preferabilă utilizarea termenilor „migrație nereglementată” și „imigrație nereglementată”.  
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Amendamentul 5
Cecilia Wikström

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Decizia nr. 574/2007/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 mai 2007 instituie, pentru perioada 
1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, 
Fondul pentru Frontierele Externe, ca parte 
a Programului general „Solidaritatea și 
gestionarea fluxurilor migratorii”, pentru a 
contribui la consolidarea spațiului de 
libertate, securitate și justiție și la aplicarea 
principiului solidarității între statele 
membre. Resursele disponibile în cadrul 
acestui fond pot fi utilizate pentru a 
consolida activitățile organizate de 
serviciile consulare și de alte servicii ale 
statelor membre în țări terțe și pentru a 
susține întărirea capacității operaționale a 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație, promovând astfel o cooperare 
mai eficientă între statele membre, prin 
intermediul acestor rețele.

(6) Decizia nr. 574/2007/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 mai 2007 instituie, pentru perioada 
1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, 
Fondul pentru Frontierele Externe, ca parte 
a Programului general „Solidaritatea și 
gestionarea fluxurilor migratorii”, pentru a 
contribui la consolidarea spațiului de 
libertate, securitate și justiție și la aplicarea 
principiului solidarității între statele 
membre și cu țările terțe. Resursele 
disponibile în cadrul acestui fond pot fi 
utilizate pentru a consolida activitățile 
organizate de serviciile consulare și de alte 
servicii ale statelor membre în țări terțe și 
pentru a susține întărirea capacității 
operaționale a rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație, 
promovând astfel o cooperare mai eficientă 
între statele membre, prin intermediul 
acestor rețele.

Or. sv

Justificare

Atunci când, în cadrul dezbaterii privind migrația, se abordează subiectul solidarității, este 
important de subliniat că solidaritatea nu ar trebui să existe doar între statele membre, ci și 
în relațiile cu țările terțe. 

Amendamentul 6
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consiliul, Parlamentul European și (7) Consiliul, Parlamentul European și 



PE430.622v01-00 6/21 AM\795577RO.doc

RO

Comisia ar trebui să fie informate cu 
regularitate cu privire la activitățile 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație în regiuni specifice și/sau țări 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană, precum și cu privire la 
situația din aceste regiuni și/sau țări, în 
materie de imigrație ilegală. Selecția 
regiunilor specifice și/sau a țărilor care 
prezintă un interes special pentru Uniunea 
Europeană ar trebui să se bazeze pe 
indicatori obiectivi în materie de migrație, 
precum statistici privind migrația ilegală și 
analize de risc elaborate de agenția 
FRONTEX, și ar trebui să fie conformă 
politicii globale a Uniunii Europene în 
domeniul relațiilor externe.

Comisia ar trebui să fie informate cu 
regularitate cu privire la activitățile 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație în regiuni specifice și/sau țări 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană, precum și cu privire la 
situația din aceste regiuni și/sau țări, în 
materie de imigrație nereglementată. 
Selecția regiunilor specifice și/sau a țărilor 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană ar trebui să se bazeze 
pe indicatori obiectivi în materie de 
migrație, precum statistici privind migrația 
nereglementată și analize de risc elaborate 
de agenția FRONTEX, și ar trebui să fie 
conformă politicii globale a Uniunii 
Europene în domeniul relațiilor externe.

Or. fr

Justificare

Poate fi vorba despre „ședere ilegală”, „ședere nereglementată” sau „imigrație 
nereglementată”, dar expresia „imigrație ilegală” este inadecvată.

Amendamentul 7
Cecilia Wikström

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consiliul, Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să fie informate cu 
regularitate cu privire la activitățile 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație în regiuni specifice și/sau țări 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană, precum și cu privire la 
situația din aceste regiuni și/sau țări, în 
materie de imigrație ilegală. Selecția 
regiunilor specifice și/sau a țărilor care 
prezintă un interes special pentru Uniunea 
Europeană ar trebui să se bazeze pe 
indicatori obiectivi în materie de migrație, 

(7) Consiliul, Parlamentul European și 
Comisia ar trebui să fie informate cu 
regularitate cu privire la activitățile 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație în regiuni specifice și/sau țări 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană, precum și cu privire la 
situația din aceste regiuni și/sau țări, în 
materie de imigrație nereglementată. 
Selecția regiunilor specifice și/sau a țărilor 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană ar trebui să se bazeze 
pe indicatori obiectivi în materie de 
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precum statistici privind migrația ilegală și 
analize de risc elaborate de agenția 
FRONTEX, și ar trebui să fie conformă 
politicii globale a Uniunii Europene în 
domeniul relațiilor externe.

migrație, precum statistici privind migrația 
nereglementată și analize de risc elaborate 
de agenția FRONTEX, și ar trebui să fie 
conformă politicii globale a Uniunii 
Europene în domeniul relațiilor externe.

Or. sv

Justificare

Termenii „ilegală” și „nereglementată” urmăresc să explice același fenomen. Totuși, 
termenul „ilegală” conferă un aspect agravant acestei probleme și, prin urmare, este 
preferabilă utilizarea termenilor „migrație nereglementată” și „imigrație nereglementată”.  

Amendamentul 8
Franziska Keller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică după cum urmează:
„(1) În sensul prezentului regulament, 
prin ofițer de legătură în materie de 
imigrație se înțelege un reprezentant al 
unui stat membru detașat în străinătate 
de serviciul de imigrație sau de alte 
autorități competente în vederea 
stabilirii și întreținerii contactelor cu 
autoritățile țării gazdă pentru a 
contribui la prevenirea și combaterea 
cauzelor migrației forțate,  la returnarea 
voluntară a migranților și la gestionarea 
imigrației legale.”

Or. en
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Amendamentul 9
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 2, alineatul (2) se 
modifică după cum urmează:
„(2) Ofițerii de legătură în materie de 
imigrație colectează informații care 
urmează să fie utilizate fie la nivel 
operațional, fie la nivel strategic, fie la 
ambele nivele. Informațiile respective se 
referă în special la următoarele aspecte: 
- fluxurile de imigrație nereglementată
care provin din țara gazdă sau trec prin 
țara respectivă, 
- itinerarele fluxurilor de imigrație 
nereglementată în cauză până la sosirea 
pe teritoriul statelor membre, 
- modurile de operare, inclusiv 
mijloacele de transport utilizate, 
participarea unor intermediari etc.,
- existența unor organizații criminale 
implicate în traficul de migranți și 
activitățile acestora,
- incidentele și evenimentele care pot fi 
sau deveni cauza unei noi evoluții a 
fluxurilor de imigrație nereglementată, 
- metodele utilizate în contrafacerea sau 
falsificarea actelor de identitate și de 
călătorie,
- mijloacele de sprijinire a autorităților 
țării gazdă pentru a evita ca fluxurile de 
imigrație nereglementată să se formeze 
sau să tranziteze teritoriul respectiv, 
- mijloacele de facilitare a returnării și 
repatrierii imigranților neregularizați în 
țara lor de origine,  
- legislația și practicile juridice 
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referitoare la aspectele menționate 
anterior,
- informațiile transmise prin sistemul de 
avertizare rapidă,
- mijloacele care permit furnizarea unei 
asistențe umanitare imediate în cazul 
unui aflux masiv de migranți la frontiere,
- modalitățile de facilitare a imigrației 
legale.”

Or. fr

Justificare

Poate fi vorba despre „ședere ilegală”, „ședere nereglementată” sau „imigrație 
nereglementată”, dar expresia „imigrație ilegală” este inadecvată.

De asemenea, este necesar să reamintim faptul că mandatul ofițerilor de legătură în materie 
de imigrație (OLMI) acoperă și problematica imigrației legale, în conformitate cu dispozițiile 
de la articolul 1 alienatul (1) din Regulamentul 377/2004 al Consiliului privind crearea unei 
rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație.

Amendamentul 10
Franziska Keller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1b (nou)
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) La articolul 2, alineatul (2) se 
modifică după cum urmează:
„(2) Ofițerii de legătură în materie de 
imigrație colectează informații care 
urmează să fie utilizate fie la nivel 
operațional, fie la nivel strategic, fie la 
ambele nivele. Informațiile respective se 
referă în special la următoarele aspecte: 
- fluxurile de imigrație ilegală care 
provin din țara gazdă sau trec prin țara 
respectivă, 
- itinerarele fluxurilor de imigrație 
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ilegală în cauză până la sosirea pe 
teritoriul statelor membre, 
- modurile de operare, inclusiv 
mijloacele de transport utilizate, 
participarea unor intermediari etc.,
- existența unor organizații criminale 
implicate în traficul de migranți și 
activitățile acestora,
- incidentele și evenimentele care pot fi 
sau deveni cauza unei noi evoluții a 
fluxurilor de imigrație ilegală,
- metodele utilizate în contrafacerea sau 
falsificarea actelor de identitate și de 
călătorie,
- mijloacele de sprijinire a autorităților 
țării gazdă în combaterea cauzelor 
migrației forțate,
- mijloacele de facilitare a returnării și 
repatrierii imigranților ilegali în țara lor 
de origine,
- legislația și practicile juridice 
referitoare la aspectele menționate 
anterior,
- informațiile transmise prin sistemul de 
avertizare rapidă,
- informațiile referitoare la situația 
respectării drepturilor omului în țara 
gazdă.”

Or. en

Amendamentul 11
Franziska Keller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1c) La articolul 3, alineatul (1) se 
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modifică după cum urmează:
„(1) Statele membre se informează 
reciproc și informează Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia în mod 
sistematic și fără întârziere cu privire la 
detașarea ofițerilor de legătură în 
materie de imigrație, inclusiv cu privire 
la descrierea funcțiilor acestora. Comisia 
furnizează Consiliului și statelor 
membre o compilație a informațiilor 
respective.”

Or. en

Amendamentul 12
Franziska Keller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1d (nou)
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1d) La articolul 3, alineatul (2) se 
modifică după cum urmează:
„(2) De asemenea, fiecare stat membru 
informează celelalte state membre, 
precum și Parlamentul European, cu 
privire la intențiile sale de a detașa 
ofițeri de legătură în materie de 
imigrație în țări terțe, astfel încât 
celelalte state membre să-și poată 
manifesta interesul de a încheia un 
acord de cooperare cu statul membru 
respectiv în ceea ce privește detașarea în 
cauză, în conformitate cu articolul 5.”

Or. en
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Amendamentul 13
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„- fac schimb de informații și de experiență 
practică, în special în cadrul reuniunilor și 
prin intermediul ICONet”.

- fac schimb de informații și de experiență 
în materie de bune practici legate de 
combaterea imigrației nereglementate și a 
rețelelor de traficanți de persoane, de 
modalitățile de garantare a accesului 
solicitanților de azil la proceduri, precum 
și de gestionarea imigrației legale, în 
special în cadrul reuniunilor și prin 
intermediul ICONet.

Or. fr

Justificare

Pare util să se precizeze tipul de informații care ar  trebui schimbate, în special prin 
intermediu ICONet și, de asemenea, să se garanteze schimbul de bune practici în cadrul 
rețelei de ofițeri de legătură în materie de imigrație.  

Amendamentul 14
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 - litera aa (nouă)
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 4 – alineatul 1 - liniuța 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) La alineatul (1), se adaugă 
următoarea liniuță (8a):
„- pun în aplicare o politică comună de 
informare având drept obiectiv 
sensibilizarea populației din țările de 
origine în legătură cu existența unor 
modalități legale de imigrare și 
atenționarea acesteia cu privire la 
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riscurile pe care le implică imigrația 
nereglementată și rețelele de traficanți de 
persoane.” 

Or. fr

Justificare

Sensibilizarea populațiilor locale în legătură cu posibilele riscuri legate de traficanții de 
persoane și imigrația clandestină ar trebui să devină o componentă fundamentală a activității 
desfășurate de ofițerii de legătură în materie de imigrație.

Amendamentul 15
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reprezentanții Comisiei și ai agenției 
Frontex, instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004, au dreptul să participe la 
reuniunile organizate în cadrul rețelei de 
ofițeri de legătură în materie de imigrație, 
dar, în cazul în care anumite considerații 
operaționale cer acest lucru, reuniunile se 
pot desfășura în absența acestor 
reprezentanți. După caz, pot fi invitate și 
alte organisme și autorități.

(2) Reprezentanții Comisiei și ai agenției 
Frontex, instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004, au dreptul să participe la 
reuniunile organizate în cadrul rețelei de 
ofițeri de legătură în materie de imigrație, 
dar, în cazul în care anumite considerații 
operaționale cer acest lucru, reuniunile se 
pot desfășura în absența acestor 
reprezentanți. După caz, pot fi invitate și 
alte organisme și autorități din cadrul 
administrațiilor naționale însărcinate cu 
gestionarea fluxurilor de migrație.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se precizeze în acest context care autorități vor fi de fapt invitate să ia parte la 
reuniunile organizate în cadrul rețelei ofițerilor de legătură în materie de imigrație.
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Amendamentul 16
Rui Tavares

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reprezentanții Comisiei și ai agenției 
Frontex, instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004, au dreptul să participe la 
reuniunile organizate în cadrul rețelei de 
ofițeri de legătură în materie de imigrație, 
dar, în cazul în care anumite considerații 
operaționale cer acest lucru, reuniunile se 
pot desfășura în absența acestor 
reprezentanți. După caz, pot fi invitate și 
alte organisme și autorități.

(2) Reprezentanții Comisiei și ai agenției 
Frontex, instituită prin Regulamentul (CE)  
nr. 2007/2004, precum și cei ai Oficiului 
European de Asistență pentru Azil 
(EASO), au dreptul să participe la 
reuniunile organizate în cadrul rețelei de 
ofițeri de legătură în materie de imigrație, 
dar, în cazul în care anumite considerații 
operaționale cer acest lucru, reuniunile se 
pot desfășura în absența acestor 
reprezentanți. După caz, pot fi invitate și 
alte organisme și autorități.

Or. en

Amendamentul 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reprezentanții Comisiei și ai agenției 
Frontex, instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004, au dreptul să participe la 
reuniunile organizate în cadrul rețelei de 
ofițeri de legătură în materie de imigrație, 
dar, în cazul în care anumite considerații 
operaționale cer acest lucru, reuniunile se 
pot desfășura în absența acestor 
reprezentanți. După caz, pot fi invitate și 
alte organisme și autorități.

(2) Reprezentanții Comisiei și ai agenției 
Frontex, instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004, precum și organisme 
internaționale independente, precum 
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite 
pentru Refugiați (UNHCR), au dreptul să 
participe la reuniunile organizate în cadrul 
rețelei de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație, dar, în cazul în care anumite 
considerații operaționale cer acest lucru, 
reuniunile se pot desfășura în absența 
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acestor reprezentanți. După caz, pot fi 
invitate și alte organisme și autorități.

Or. en

Amendamentul 18
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în regiuni 
specifice și/sau țări care prezintă un 
interes special pentru Uniunea Europeană, 
precum și privind situația din aceste 
regiuni și/sau țări, în materie de imigrație
ilegală. În urma consultării statelor 
membre și a Comisiei, rezultă selecția 
regiunilor specifice și/sau a țărilor care 
prezintă un interes special pentru Uniunea 
Europeană, care se bazează pe indicatori 
obiectivi în materie de migrație, precum 
statistici privind migrația ilegală și analize 
de risc elaborate de agenția FRONTEX, și 
este conformă politicii globale a Uniunii 
Europene în domeniul relațiilor externe.

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în
regiunile și/sau țările în care problematica 
fluxurilor de migrație către Uniunea 
Europeană este deosebit de sensibilă, 
precum și privind situația din aceste 
regiuni și/sau țări în materie de imigrație
nereglementată. În urma consultării 
statelor membre și a Comisiei, rezultă 
selecția regiunilor specifice și/sau a țărilor 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană, care se bazează pe 
indicatori obiectivi în materie de migrație, 
precum statistici privind migrația
nereglementată și analize de risc elaborate 
de agenția FRONTEX, și este conformă 
politicii globale a Uniunii Europene în 
domeniul relațiilor externe.

Or. fr

Justificare

Poate fi vorba despre „ședere ilegală”, „ședere nereglementată” sau „imigrație 
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nereglementată”, dar expresia „imigrație ilegală” este inadecvată.

Amendamentul 19
Rui Tavares

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în regiuni 
specifice și/sau țări care prezintă un interes 
special pentru Uniunea Europeană, precum 
și privind situația din aceste regiuni și/sau 
țări, în materie de imigrație ilegală. În 
urma consultării statelor membre și a 
Comisiei, rezultă selecția regiunilor 
specifice și/sau a țărilor care prezintă un 
interes special pentru Uniunea Europeană, 
care se bazează pe indicatori obiectivi în 
materie de migrație, precum statistici 
privind migrația ilegală și analize de risc
elaborate de agenția FRONTEX, și este 
conformă politicii globale a Uniunii 
Europene în domeniul relațiilor externe.

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în regiuni 
specifice și/sau țări care prezintă un interes 
special pentru Uniunea Europeană, precum 
și privind situația din aceste regiuni și/sau 
țări, în materie de imigrație 
nereglementată. În urma consultării 
statelor membre și a Comisiei, rezultă 
selecția regiunilor specifice și/sau a țărilor 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană, care se bazează pe 
indicatori obiectivi în materie de migrație, 
precum statistici elaborate de agenția 
FRONTEX și de EASO, și ia în 
considerare politica globală a Uniunii 
Europene în domeniul relațiilor externe.

Or. en
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Amendamentul 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în regiuni 
specifice și/sau țări care prezintă un interes 
special pentru Uniunea Europeană, precum 
și privind situația din aceste regiuni și/sau 
țări, în materie de imigrație ilegală. În urma 
consultării statelor membre și a Comisiei, 
rezultă selecția regiunilor specifice și/sau a 
țărilor care prezintă un interes special 
pentru Uniunea Europeană, care se bazează 
pe indicatori obiectivi în materie de 
migrație, precum statistici privind migrația 
ilegală și analize de risc elaborate de 
agenția FRONTEX, și este conformă 
politicii globale a Uniunii Europene în 
domeniul relațiilor externe.

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în regiuni 
specifice și/sau țări care prezintă un interes 
special pentru Uniunea Europeană, precum 
și privind situația din aceste regiuni și/sau 
țări, în materie de imigrație legală și
ilegală, incluzând o abordare bazată pe 
drepturile omului. În urma consultării 
statelor membre, a Parlamentului 
European și a Comisiei, rezultă selecția 
regiunilor specifice și/sau a țărilor care 
prezintă un interes special pentru Uniunea 
Europeană, care se bazează pe indicatori 
obiectivi în materie de migrație, precum 
statistici privind migrația legală și  ilegală, 
situația drepturilor omului și analize de 
risc elaborate de agenția FRONTEX, și 
este conformă politicii globale a Uniunii 
Europene în domeniul relațiilor externe.

Or. en

Amendamentul 21
Cecilia Wikström

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 3
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în regiuni 
specifice și/sau țări care prezintă un interes 
special pentru Uniunea Europeană, precum 
și privind situația din aceste regiuni și/sau 
țări, în materie de imigrație ilegală. În 
urma consultării statelor membre și a 
Comisiei, rezultă selecția regiunilor 
specifice și/sau a țărilor care prezintă un 
interes special pentru Uniunea Europeană, 
care se bazează pe indicatori obiectivi în 
materie de migrație, precum statistici 
privind migrația ilegală și analize de risc 
elaborate de agenția FRONTEX, și este 
conformă politicii globale a Uniunii 
Europene în domeniul relațiilor externe.

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în regiuni 
specifice și/sau țări care prezintă un interes 
special pentru Uniunea Europeană, precum 
și privind situația din aceste regiuni și/sau 
țări, în materie de imigrație 
nereglementată. În urma consultării 
statelor membre și a Comisiei, rezultă 
selecția regiunilor specifice și/sau a țărilor 
care prezintă un interes special pentru 
Uniunea Europeană, care se bazează pe 
indicatori obiectivi în materie de migrație, 
precum statistici privind imigrația 
nereglementată și analize de risc elaborate 
de agenția FRONTEX, și este conformă 
politicii globale a Uniunii Europene în 
domeniul relațiilor externe.

Or. sv

Justificare

Termenii „ilegală” și „nereglementată” urmăresc să explice același fenomen. Totuși, 
termenul „ilegală” conferă un aspect agravant acestei probleme și, prin urmare, este 
preferabilă utilizarea termenilor „migrație nereglementată” și „imigrație nereglementată”.  

Amendamentul 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În fiecare an, pe baza rapoartelor 
menționate mai sus, Comisia prezintă 

(3) În fiecare an, pe baza rapoartelor 
menționate mai sus, Comisia prezintă 
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Consiliului și Parlamentului European un 
raport de sinteză privind dezvoltarea 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație.

Consiliului și Parlamentului European un 
raport de sinteză privind dezvoltarea 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație, precum și o evaluare a 
activităților acestora, în special în ceea ce 
privește protecția și respectarea dreptului 
internațional al drepturilor omului.

Or. en

Amendamentul 23
Emine Bozkurt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Rapoartele respective reprezintă o 
sursă esențială de informare pentru 
elaborarea unui raport anual de evaluare 
destinat Parlamentului European și 
Consiliului, redactat de Comisie, cu 
privire la situația existentă în regiunile 
și/sau țările selectate în conformitate cu 
alineatul (1) de la prezentul articol.”

Or. en

Justificare

Este important să se prezinte Consiliului și Parlamentului European o evaluare a funcționării 
acestor rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație pentru a stabili eficiența acestora.

Amendamentul 24
Emine Bozkurt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 6 – alineatul 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Aceste rapoarte de evaluare pun 
accentul în special pe activitățile rețelelor 
de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație legate de dezvoltarea unei 
politici comune privind imigrația 
nereglementată, traficul ilicit și traficul de 
persoane, frontierele externe și returnarea 
imigranților neregularizați. De asemenea, 
raportul oferă o imagine de ansamblu 
asupra posibilelor efecte ale detașării 
ofițerilor de legătură în materie de 
imigrație asupra numărului de solicitanți 
de azil și de cereri de protecție 
internațională care provin din țările terțe 
în cauză, precum și asupra numărului de 
pasageri care nu au primit autorizația de 
îmbarcare din partea companiilor aeriene 
și a aeroporturilor în care au fost detașați 
acești ofițeri.

Or. en

Justificare

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration,  smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.

Amendamentul 25
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Regulamentul 2004/377/CE
Articolul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3 a) Articolul următor se inserează în 
regulament:

„Articolul 6a (nou)
În cadrul activităților sale, rețeaua de 
ofițeri de legătură în materie de imigrație 
respectă principiile democratice, 
drepturile fundamentale, principiul 
transparenței, precum și suveranitatea 
națională a țărilor și legislațiile acestora.”

Or. fr

Justificare

Este necesar să se reitereze contextul în care se desfășoară rețelele ofițerilor de legătură în 
materie de imigrație, în special în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și a 
cerinței transparenței democratice.


