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Amendamentul 1
Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
Justiţie şi Afaceri Interne din 28 
noiembrie 2008 ((16325/1/08 REV 1 
(presă 344)), acordând o atenţie specială
primirii refugiaţilor irakieni,

Or. en

Amendamentul 2
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Referirea 9a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia Parlamentului
European din7 mai 2009 referitoare la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
de stabilire a criteriilor şi mecanismelor 
de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de 
azil prezentate într-unul dintre statele 
membre de către un resortisant al unei
ţări terţe sau un apatrid 
(COM/2008/0243),

Or. en

Amendamentul 3
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Α
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Α. întrucât o politică imparţială şi realistă 
privind migraţia în Uniunea Europeană, 
care presupune înfiinţarea unui sistem 
european comun de azil (SECA), trebuie să 
cuprindă un program eficient de reinstalare 
oferind o soluţie durabilă refugiaţilor care 
nu se pot întoarce în ţara de origine şi a 
căror protecţie nu poate fi asigurată în 
prima ţară de azil;

Α. întrucât o politică imparţială şi realistă 
privind migraţia în Uniunea Europeană, 
care presupune înfiinţarea unui sistem 
european comun de azil (SECA), trebuie să 
cuprindă un program eficient, calitativ şi 
durabil, de reinstalare oferind o soluţie 
durabilă refugiaţilor care nu se pot întoarce 
în ţara de origine şi a căror protecţie nu 
poate fi asigurată în prima ţară de azil;

Or. el

Amendamentul 4
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât o politică imparţială şi realistă 
privind migraţia în Uniunea Europeană, 
care presupune înfiinţarea unui sistem 
european comun de azil (SECA), trebuie să 
cuprindă un program eficient de reinstalare 
oferind o soluţie durabilă refugiaţilor care 
nu se pot întoarce în ţara de origine şi a 
căror protecţie nu poate fi asigurată în 
primele ţări de azil;

A. întrucât o politică imparţială şi realistă 
privind migraţia în Uniunea Europeană, 
care presupune înfiinţarea unui sistem 
european comun de azil (SECA), trebuie să 
cuprindă un program eficient de reinstalare 
oferind o soluţie durabilă refugiaţilor care 
nu se pot întoarce în ţara de origine şi a 
căror protecţie şi mijloace de subzistenţă
nu pot fi asigurate în primele ţări de azil;

Or. en

Amendamentul 5
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Β

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Β. întrucât reinstalarea nu are numai o Β. întrucât reinstalarea nu are numai o 
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finalitate umanitară, ajutând persoanele 
reinstalate, ci ajută şi la diminuarea sarcinii 
ţărilor terţe de a găzdui un număr mare de 
refugiaţi,

finalitate umanitară, ajutând persoanele 
reinstalate, ci ajută şi la diminuarea sarcinii 
ţărilor terţe de a găzdui un număr mare de 
refugiaţi, şi constituie un mijloc foarte 
util de repartizare a responsabilităţilor,

Or. el

Amendamentul 6
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât utilizarea strategică a 
programului de reinstalare poate aduce
beneficii directe şi indirecte, atât pentru
refugiaţii reinstalaţi, cât şi pentru ceilalţi 
refugiaţi care rămân în prima ţară de azil, 
pentru ţara gazdă, precum şi pentru 
celelalte ţări şi pentru întregul sistem 
internaţional de protecţie,

Or. el

Amendamentul 7
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât programul de reinstalare 
poate ca face ca migraţia ilegală să devină 
mai puţin tentantă pentru refugiaţii care 
încearcă să intre în Uniunea Europeană,

Or. el
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Amendamentul 8
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cc. întrucât necesitatea de a da dovadă de
solidaritate faţă de ţările terţe care 
găzduiesc un mare număr de refugiaţi, 
care au nevoie de protecţie internaţională, 
este esenţială şi reflectă nevoia de
solidaritate şi în cadrul UE,

Or. el

Amendamentul 9
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunere de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât ar trebui încurajată cooperarea 
cu statele terţe care au pus deja în aplicare 
diverse programe de reinstalare, pentru a 
beneficia de experienţa lor privind măsurile 
de integrare şi calitatea generală a 
iniţiativelor de reinstalare

F. întrucât ar trebui încurajată cooperarea 
cu statele terţe care au pus deja în aplicare 
diverse programe de reinstalare, pentru a 
beneficia de experienţa lor, prin 
intermediul schimbului de bune practici, 
privind măsurile de primire şi integrare şi 
calitatea generală a iniţiativelor de 
reinstalare

Or. el

Amendamentul 10
Rui Tavares

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunere de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât organizaţiile guvernamentale şi G. întrucât organizaţiile guvernamentale şi 
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neguvernamentale, în special ICNUR, ar 
trebui să se implice atât la nivel local, cât şi 
la nivel internaţional, în toate etapele 
programului de reinstalare al UE şi să 
contribuie cu informaţiile specifice, 
expertiza logistică şi experienţa de care 
dispun;

neguvernamentale, în special ICNUR, ar 
trebui să se implice atât la nivel local, cât şi 
la nivel internaţional, în toate etapele 
programului de reinstalare al UE şi să 
contribuie cu informaţiile specifice, 
expertiza tehnică, previziunile logistice şi 
experienţa de care dispun;

Or. en

Amendamentul 11
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ga. întrucât programul european de 
reinstalare nu trebuie să facă procesul de 
reinstalare mai dificil,

Or. el

Amendamentul 12
Rui Tavares

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

Ea. întrucât, în Rezoluţia din 7 mai 2009, 
Parlamentul European a făcut de 
asemenea apel la solidaritate în ceea ce 
priveşte reinstalarea refugiaţilor în cadrul 
UE în cazul în care, printre altele, 
capacitatea de primire ale unui stat 
membru este insuficientă, în vederea
facilitării reinstalării persoanelor care 
beneficiază de protecţie internaţională în 
alte state membre, cu condiţia respectării
persoanelor vizate şi a drepturilor 
fundamentale ale acestora,
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Amendamentul 13
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunere de rezoluţie Amendamentul

Η. întrucât se preconizează că Biroul 
European de Sprijin pentru Azil (BESA) va 
fi operaţional în 2010; întrucât acesta va 
putea oferi sprijin statelor membre în ceea 
ce priveşte punerea în aplicare a 
iniţiativelor de reinstalare, asigurând în 
acelaşi timp coordonarea politicilor la 
nivelul UE;

Η. întrucât se preconizează că Biroul 
European de Sprijin pentru Azil (BESA) va 
fi operaţional în 2010; întrucât acesta va 
putea oferi sprijin statelor membre în ceea 
ce priveşte punerea în aplicare a 
iniţiativelor de reinstalare, asigurând în 
acelaşi timp coordonarea politicilor la 
nivelul UE; întrucât Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (BESA) trebuie să 
participe activ la negocierile care au loc 
între statele membre, Comisie şi Biroul 
Înaltului Comisar pentru Refugiaţi al 
ONU,

Or. el

Amendamentul 14
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunere de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât ar trebui atrasă atenţia nu numai 
asupra nevoii de a antrena mai multe state 
membre în reinstalarea refugiaţilor, ci şi 
asupra calităţii şi eficienţei reinstalării, 
punându-se accent pe măsurile de integrare

I. întrucât ar trebui atrasă atenţia nu numai 
asupra nevoii de a antrena mai multe state 
membre în reinstalarea refugiaţilor, ci şi 
asupra calităţii, durabilităţii şi eficienţei 
reinstalării, punându-se accent pe măsurile 
de integrare

Or. el
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Amendamentul 15
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul K

Propunere de rezoluţie Amendamentul

K. întrucât accesul la oportunităţi de 
angajare pentru adulţi şi integrarea 
imediată a minorilor în şcoli constituie un 
pas esenţial în vederea implementării cu 
succes a unei iniţiative de reinstalare

K. întrucât accesul la oportunităţi de 
angajare pentru adulţi şi integrarea 
imediată a minorilor în şcoli constituie un 
pas esenţial în vederea implementării cu 
succes a unei iniţiative de reinstalare şi 
întrucât, din acest motiv, aceştia trebuie 
să aibă acces la cursuri de orientare 
educaţională şi profesională,

Or. el

Amendamentul 16
Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław 
Sonik, Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Considerentul L

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

L. întrucât există diverse entităţi, atât în 
cadrul administraţiei publice (cum ar fi 
municipalităţile), cât şi în cadrul societăţii 
civile, variind de la ONG-uri la organizaţii 
caritabile, la şcoli şi servicii sociale, care
beneficiază de experienţa şi expertiza 
necesare pentru adoptarea măsurilor 
subsecvente;

L. întrucât diverse entităţi, atât din cadrul 
administraţiei publice (cum ar fi 
municipalităţile) şi din cadrul societăţii 
civile (variind de la ONG-uri la organizaţii 
caritabile, la şcoli şi servicii sociale), 
precum şi din biserici beneficiază de 
experienţa şi expertiza necesare pentru 
adoptarea măsurilor subsecvente,

Or. en
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Amendamentul 17
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Propunere de rezoluţie
Considerentul O

Propunere de rezoluţie Amendamentul

O. întrucât reinstalarea trebuie pusă în 
aplicare în mod complementar celorlalte 
soluţii durabile oferite persoanelor care 
caută protecţie internaţională în UE;

O. întrucât reinstalarea trebuie pusă în 
aplicare în mod complementar celorlalte 
soluţii durabile oferite persoanelor care 
caută protecţie internaţională în UE, iar
eforturile privind reinstalarea refugiaţilor 
nu trebuie să minimalizeze dorinţa de a 
garanta accesul corect şi eficient la azil în 
interiorul UE,

Or. en

Amendamentul 18
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Considerentul Q

Propunere de rezoluţie Amendamentul

Q. întrucât fără accesul la resurse umane, 
consultanţă specializată şi continuare 
permanentă a eforturilor de reinstalare, 
statele membre care nu au mai participat la 
programe de reinstalare se vor confrunta cu 
dificultăţi privind participarea la program;

Q. întrucât fără accesul la informaţii, la 
resurse umane, consultanţă specializată şi 
continuare permanentă a eforturilor de 
reinstalare, statele membre care nu au mai 
participat la programe de reinstalare se vor 
confrunta cu dificultăţi privind participarea 
la program, şi ar fi dificil să se atingă 
obiectivul privind implicarea mai multor 
state membre;

Or. el

Amendamentul 19
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. solicită luarea unor iniţiative menite 
să informeze statele membre şi autorităţile 
locale cu privire la beneficiile rezultate 
din reinstalarea refugiaţilor

Or. el

Amendamentul 20
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. îndeamnă statele membre să 
încurajeze crearea de mecanisme de 
finanţare privată şi iniţiative public-privat 
mai extinse cu scopul de a sprijini 
Programul european de reinstalare

Or. el

Amendamentul 21
Rui Tavares

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că, potrivit noilor 
perspective financiare (2013-2017), 
trebuie stabilit un pachet financiar 
specific pentru reinstalare. Un astfel de 
pachet ar trebui să fie prezentat sub forma 
unui fond dedicat reinstalării şi să ofere 
sprijin financiar pentru un program de 
reinstalare mai ambiţios;

Or. en
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Amendamentul 22
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. salută noul Centru de Tranzit în regim 
de Urgenţă (CTU) din România, care 
oferă cazare temporară refugiaţilor care 
au nevoie urgentă de reinstalare şi/sau 
refugiaţilor care nu pot rămâne în prima 
ţară de azil; solicită Comisiei să evalueze 
şi să promoveze reinstalarea şi prin 
intermediul Centrului de Tranzit în regim 
de Urgenţă

Or. el

Amendamentul 23
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. salută iniţiativele ad hoc, asumate de
unele state membre de a primi refugiaţi 
care au nevoie urgentă de reinstalare, 
recunoscând în acelaşi timp faptul că
astfel de iniţiative trebuie să prezinte o
formă mai structurată

Or. el

Amendamentul 24
Rui Tavares

Propunere de rezoluţie
Punctul 5
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Propunere de rezoluţie Amendamentul

5. subliniază faptul că un program eficient 
de reinstalare al UE ar trebui să ofere 
răspunsuri rapide şi adecvate în caz de 
urgenţă sau în situaţii neprevăzute şi că 
stabilirea priorităţilor anuale ar trebui să fie 
de aşa natură încât să aibă efect asupra 
crizelor umanitare subite care s-ar putea 
declanşa pe parcursul anului;

5. subliniază faptul că un program eficient 
de reinstalare al UE ar trebui să ofere 
protecţie şi soluţii durabile atât pentru 
cazurile refugiaţilor pe termen lung, cât şi
răspunsuri rapide şi adecvate în caz de 
urgenţă sau în situaţii neprevăzute şi că 
stabilirea priorităţilor anuale ar trebui să fie 
de aşa natură încât să aibă efect asupra 
crizelor umanitare subite care s-ar putea 
declanşa pe parcursul anului;

Or. en

Amendamentul 25
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

6a. încurajează parteneriatul privat-
public cu ONG-urile şi cu alţi parteneri 
sociali, precum organizaţiile religioase şi 
etnice pentru a contribui la 
implementarea reinstalării şi promovarea 
voluntariatului în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 26
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Propunere de rezoluţie
Punctul 6b (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

6b. consideră că municipalităţile care 
sunt deja implicate, sau urmează să se 
implice în programul de reinstalare, ar 



PE439.335v01-00 14/23 AM\806907RO.doc

RO

trebui să dezvolte parteneriate şi 
colaborări cu alte municipalităţi din ţara 
de origine şi din statele membre ale UE 
pentru a face schimb de experienţă în 
acest domeniu şi a consolida cooperarea 
în întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 27
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunere de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază nevoia de a dobândi expertiză 
şi de a facilita colectarea şi schimbul de 
informaţii; subliniază, de asemenea, că un 
program eficient de reinstalare UE trebuie 
să ofere statelor membre (atât celor care 
participă deja la program, cât şi celor care 
doresc să participe) acces la resurse umane, 
consultanţă specializată şi schimb de 
informaţii, care pot fi folositoare în oricare 
din etapele iniţiativei de reinstalare;

7. subliniază nevoia instituirii unui cadru 
structurat de cooperare prin intermediul 
luării de măsuri de a dobândi expertiză şi 
de a facilita colectarea şi schimbul de 
informaţii; subliniază, de asemenea, că un 
program eficient de reinstalare UE trebuie 
să ofere statelor membre (atât celor care 
participă deja la program, cât şi celor care 
doresc să participe) acces la resurse umane, 
consultanţă specializată şi schimb de 
informaţii, care pot fi folositoare în oricare 
din etapele iniţiativei de reinstalare; 
recunoaşte faptul că toţi cei implicaţi în 
reinstalare şi, în special, refugiaţii 
reinstalaţi constituie o sursă importantă
de informaţii pentru evaluarea 
iniţiativelor de reinstalare;

Or. el

Amendamentul 28
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 8
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită examinarea practicilor eficiente 
şi diseminarea acestora între statele 
membre, ceea ce ar putea include 
înfiinţarea unor misiuni comune, utilizarea 
unei infrastructuri comune (precum 
centrele de tranzit) şi organizarea de 
misiuni în statele membre, care să evalueze 
programele de reinstalare aflate în 
desfăşurare;

8. solicită examinarea celor mai bune
practici eficiente şi diseminarea acestora 
între statele membre, ceea ce ar putea 
include promovarea programelor comune, 
evaluarea inter pares, înfiinţarea unor 
misiuni comune, utilizarea unei 
infrastructuri comune (precum centrele de 
tranzit) şi organizarea de misiuni în statele 
membre, care să evalueze programele de 
reinstalare aflate în desfăşurare;

Or. el

Amendamentul 29
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. Confirmă, de asemenea, punctul de 
vedere potrivit căruia absenţa 
mecanismelor de cooperare şi coordonare 
între statele membre determină creşterea 
costurilor operaţiunilor în materie de 
reinstalare şi diminuarea impactului 
strategic al acestora;

12. Confirmă, de asemenea, punctul de 
vedere potrivit căruia absenţa 
mecanismelor de cooperare şi coordonare 
între statele membre determină creşterea 
costurilor operaţiunilor în materie de 
reinstalare, o fac mai puţin atractivă şi 
diminuează impactului strategic al 
acestora;

Or. el

Amendamentul 30
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. insistă asupra faptului că unitatea de 16. insistă asupra faptului că unitatea de 
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reinstalare ar putea juca un rol semnificativ 
în evaluarea eficacităţii şi calităţii 
programului de instalare la nivelul UE, 
publicând rapoarte anuale cu privire la 
toate activităţile, bazate pe informaţiile 
culese de către instituţiile/autorităţile 
implicate în activităţile de reinstalare în 
statele membre

reinstalare ar putea juca un rol semnificativ 
în monitorizarea şi evaluarea eficacităţii şi 
calităţii programului de instalare la nivelul 
UE, publicând rapoarte anuale cu privire la 
toate activităţile, bazate pe informaţiile 
culese de către instituţiile/autorităţile 
implicate în activităţile de reinstalare în 
statele membre

Or. el

Amendamentul 31
Rui Tavares

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. recunoaşte că un program de reinstalare 
corespunzător necesită o actualizare 
constantă a naţionalităţilor şi a categoriilor 
de refugiaţi care ar trebui să aibă întâietate 
în procesul de reinstalare, acordând o 
atenție specială provenienţei geografice şi  
persoanelor deosebit de vulnerabile, care 
au cea mai mare nevoie de protecţie;

19. recunoaşte că un program de reinstalare 
corespunzător necesită o actualizare 
regulată a naţionalităţilor şi a categoriilor 
de refugiaţi care ar trebui să aibă întâietate 
în procesul de reinstalare, acordând o 
atenție specială provenienţei geografice şi  
persoanelor deosebit de vulnerabile, care 
au cea mai mare nevoie de protecţie;

Or. en

Amendamentul 32
Rui Tavares

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

20a. sugerează ca o delegaţie formată din 
membri ai Comisiei pentru libertăţi civile, 
justiţie şi afaceri interne (LIBE), ai 
Comisiei pentru afaceri externe (AFET) şi 
ai Comisiei pentru dezvoltare (DEVE) să 
participe la reuniunile anuale ale 
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grupului de experţi în reinstalare;

Or. en

Amendamentul 33
Georgios Papanikolaou

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

26a. recunoaşte faptul că anumite state 
membre, în special cele din sudul 
Europei, se confruntă cu dificultăţi 
suplimentare în privinţa luării de măsuri 
privind reinstalarea din cauza
puternicelor presiuni emigraţionale la 
care sunt deja supuse

Or. el

Amendamentul 34
Rui Tavares

Propunerea de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. solicită, cu toate acestea, creşterea 
stimulentelor în vederea încurajării unui 
număr mai mare de state membre de a 
participa la programul de reinstalare al UE; 
recunoaşte că, în vreme ce asistenţa 
financiară este importantă, nu ar trebui 
subminată contribuţia pe care BESA o 
poate oferi cu privire la acest aspect prin 
intermediul uniformizării serviciilor oferite 
refugiaţilor în statele membre şi acordării 
de ajutor pe baza celor mai eficiente 
practici pentru găzduire şi integrare;

solicită, cu toate acestea, creşterea 
stimulentelor în vederea încurajării unui 
număr mai mare de state membre de a 
participa la programul de reinstalare al UE; 
recunoaşte că, în vreme ce asistenţa 
financiară este importantă, nu ar trebui 
subminată contribuţia pe care BESA o 
poate oferi cu privire la acest aspect prin 
intermediul uniformizării serviciilor oferite 
refugiaţilor în statele membre, prin 
creşterea nivelului de calitate, şi acordării 
de ajutor pe baza celor mai eficiente 
practici pentru găzduire şi integrare;
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Or. en

Amendamentul 35
Georgios Papanikolaou

Propunerea de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. solicită, cu toate acestea, creşterea 
stimulentelor în vederea încurajării unui 
număr mai mare de state membre de a 
participa la programul de reinstalare al UE; 
recunoaşte că, în vreme ce asistenţa 
financiară este importantă, nu ar trebui 
subminată contribuţia pe care BESA o 
poate oferi cu privire la acest aspect prin 
intermediul uniformizării serviciilor oferite 
refugiaţilor în statele membre şi acordării 
de ajutor pe baza celor mai eficiente 
practici pentru găzduire şi integrare 

27. solicită, cu toate acestea, creşterea 
stimulentelor în vederea încurajării unui 
număr mai mare de state membre de a 
participa la programul de reinstalare al UE; 
recunoaşte că, în vreme ce asistenţa 
financiară este importantă, nu ar trebui 
subminată contribuţia pe care BESA o 
poate oferi cu privire la acest aspect prin 
intermediul uniformizării serviciilor şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite 
refugiaţilor în statele membre şi acordării 
de ajutor pe baza celor mai eficiente 
practici pentru găzduire şi integrare

Or. el

Amendamentul 36
Rui Tavares

Propunerea de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. sprijină acordarea unei asistenţe 
financiare substanţiale statelor membre 
care doresc să ia parte la programul de 
reinstalare al UE pentru a uşura povara 
înfiinţării unui program de reinstalare; 
solicită ca unui stat membru să-i fie 
oferită suma de 6 000 de euro pe cap de 
refugiat în primul an în care acesta este 
găzduit, 5 000 de euro în al doilea an şi 4 
000 de euro în următorii ani, în loc de 4 
000 de euro pe cap de refugiat; afirmă că 

28. sprijină acordarea unei asistenţe 
financiare substanţiale statelor membre 
care doresc să ia parte la programul de 
reinstalare al UE pentru a le sprijini să 
creeze un program de reinstalare 
sustenabil şi să uşureze povara înfiinţării 
unui astfel de program de reinstalare; 
solicită ca în vederea evitării unui impact 
puternic asupra Fondului European pentru 
Refugiaţi, valoarea ajutorului financiar ar 
trebui compensată celorlalte state membre 
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în vederea evitării unui impact puternic 
asupra Fondului European pentru 
Refugiaţi, generat de găzduirea unui 
număr mare de refugiaţi în primul an de 
către anumite state membre, sumele mai 
sus menţionate sunt disponibile pentru un 
anumit procent din numărul total al 
refugiaţilor,

după primii ani de participare la program,

Or. en

Amendamentul 37
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Propunerea de rezoluţie
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. Reaminteşte, totodată, recomandările 
Parlamentului European din 7 mai 2009 
cu privire la obligativitatea solidarităţii 
pentru reinstalarea refugiaţilor deja aflaţi 
în statele membre; consideră că 
mecanismul de reinstalare ar trebui 
deschis şi, prin urmare, aplicabil pentru 
reinstalările intraeuropene ale 
persoanelor care beneficiază de protecţie 
internaţională prezenţi pe teritoriul 
statelor membre care întâmpină presiuni 
specifice disproporţionate asupra 
sistemelor lor naţionale de azil, în 
principal din cauza poziţiei lor geografice 
sau situaţiei demografice; solicită 
alocarea de  fonduri corespunzătoare 
pentru asemenea programe de reinstalare 
intracomunitare;

Or. en

Amendamentul 38
Georgios Papanikolaou

Propunerea de rezoluţie
Punctul 30
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. Consideră că un program de reinstalare 
eficient al UE trebuie să includă dispoziţii 
referitoare la măsurile ulterioare care 
trebuie aplicate, insistând asupra calităţii 
reinstalării în fiecare stat membru şi asupra 
standardelor corespunzătoare de primire şi 
integrare a refugiaţilor

30. Consideră că un program de reinstalare 
eficient al UE trebuie să includă dispoziţii 
referitoare la măsurile ulterioare care 
trebuie aplicate, insistând asupra calităţii 
reinstalării în fiecare stat membru şi asupra 
standardelor corespunzătoare în toate 
etapele, de la recunoaşterea până la
primirea şi integrarea refugiaţilor

Or. el

Amendamentul 39
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Propunerea de rezoluţie
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. solicită statelor membre implicate în 
programele de reinstalare să îşi evalueze 
măsurile luate în privinţa procesului de 
reinstalare pentru a asigura şi a 
îmbunătăţi integrarea refugiaţilor. Statele 
membre trebuie, de asemenea, să 
monitorizeze regulat integrarea 
refugiaţilor;

Or. en

Amendamentul 40
Georgios Papanikolaou

Propunerea de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. consideră că autorităţile 
guvernamentale ar trebui să dezvolte o 
cooperare deplină cu entităţile 
neguvernamentale (ONG-urile 

31. consideră că autorităţile 
guvernamentale ar trebui să dezvolte o 
cooperare deplină cu entităţile 
neguvernamentale (ONG-urile 
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internaţionale şi locale, de pildă) şi să 
profite de cunoştinţele şi de apropierea 
celor din urmă cu privire la furnizarea celor 
mai bune şi mai eficiente practici 
referitoare la reinstalarea refugiaţilor

internaţionale şi locale, de pildă) şi să 
profite de cunoştinţele şi de apropierea 
celor din urmă cu privire la furnizarea celor 
mai bune şi mai eficiente practici 
referitoare la reinstalarea refugiaţilor; 
participarea comunităţii cetăţenilor 
europeni la Programul European de 
Reinstalare va consolida sprijinul şi 
iniţiativele de primire ale statelor membre 
şi ale comunităţilor locale

Or. el

Amendamentul 41
Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław 
Sonik, Anna Záborská 

Propunerea de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. Consideră că autorităţile 
guvernamentale ar trebui să dezvolte o 
cooperare deplină cu entităţile 
neguvernamentale (ONG-urile 
internaţionale şi locale, de pildă) şi să 
profite de cunoştinţele şi de apropierea 
celor din urmă cu privire la furnizarea celor 
mai bune şi mai eficiente practici 
referitoare la reinstalarea refugiaţilor;

31. Consideră că autorităţile 
guvernamentale ar trebui să dezvolte o 
cooperare deplină cu entităţile 
neguvernamentale (de exemplu, bisericile, 
ONG-urile internaţionale şi locale) şi să 
profite de cunoştinţele şi de apropierea 
celor din urmă cu privire la furnizarea celor 
mai bune şi mai eficiente practici 
referitoare la reinstalarea refugiaţilor;

Or. en

Amendamentul 42
Georgios Papanikolaou

Propunerea de rezoluţie
Punctul 32

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. sprijină eforturile intense ale tuturor 
entităţilor implicate în vederea acordării 
refugiaţilor, îndeosebi celor mai 

32. sprijină eforturile intense ale tuturor 
entităţilor implicate în vederea acordării 
refugiaţilor, îndeosebi celor mai 
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vulnerabili, dreptul la adăpost, asistenţă 
medicală, educaţie, cursuri de limbă şi 
asistenţă psihologică, astfel încât integrarea 
să fie una de succes

vulnerabili, dreptul la adăpost, asistenţă 
medicală, educaţie, cursuri de limbă şi 
asistenţă psihologică, precum şi accesul la 
piaţa forţei de muncă, astfel încât 
integrarea să fie una de succes

Or. el

Amendamentul 43
Rui Tavares

Propunerea de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. Solicită ICNUR şi ONG-urilor locale 
să stabilească criterii clare pentru o 
reinstalare de calitate şi să urmărească 
reinstalarea refugiaţilor pentru a contribui 
la evaluarea activităţilor în materie de 
reinstalare din statele membre;

33. Solicită Biroului european de sprijin 
pentru azil, şi anume prin intermediul 
departamentului propus pentru 
reinstalare, să stabilească criterii clare 
pentru o reinstalare de calitate, în strânsă 
colaborare cu ICNUR , ONG-urile şi 
autorităţile locale, şi să urmărească 
reinstalarea refugiaţilor pentru a contribui 
la evaluarea activităţilor în materie de 
reinstalare din statele membre;

Or. en

Amendamentul 44
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Propunerea de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. Solicită ICNUR şi ONG-urilor locale 
să stabilească criterii clare pentru o 
reinstalare de calitate şi să urmărească 
reinstalarea refugiaţilor pentru a contribui 
la evaluarea activităţilor în materie de 
reinstalare din statele membre;

33. Solicită ICNUR, departamentului 
pentru reinstalare şi ONG-urilor locale să 
contribuie la stabilirea unor criterii clare 
pentru o reinstalare de calitate şi să 
urmărească reinstalarea refugiaţilor pentru 
a contribui la evaluarea activităţilor în 
materie de reinstalare din statele membre;
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Or. en

Amendamentul 45
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Propunerea de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. Solicită ICNUR şi ONG-urilor locale 
să stabilească criterii clare pentru o 
reinstalare de calitate şi să urmărească 
reinstalarea refugiaţilor pentru a contribui 
la evaluarea activităţilor în materie de 
reinstalare din statele membre;

33. Solicită ICNUR, precum şi bisericilor
şi ONG-urilor locale să stabilească criterii 
clare pentru o reinstalare de calitate şi să 
urmărească reinstalarea refugiaţilor pentru 
a contribui la evaluarea activităţilor în 
materie de reinstalare din statele membre;

Or. en

Amendamentul 46
Georgios Papanikolaou

Propunerea de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. Solicită ICNUR şi ONG-urilor locale 
să stabilească criterii clare pentru o 
reinstalare de calitate şi să urmărească 
reinstalarea refugiaţilor pentru a contribui 
la evaluarea activităţilor în materie de 
reinstalare din statele membre

33. Solicită ICNUR şi ONG-urilor locale 
să stabilească criterii clare pentru o 
reinstalare de calitate şi să urmărească 
reinstalarea refugiaţilor pentru a contribui 
la evaluarea activităţilor în materie de 
reinstalare din statele membre şi la 
îmbunătăţirea viitoare a acestora

Or. el


