
AM\836911RO.doc PE452.552v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2009/0164(COD)

27.10.2010

AMENDAMENTELE
15 - 106

Proiect de raport
Jean Lambert
(PE448.996v01-00)

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție 
internațională și referitoare la conținutul protecției acordate

Propunere de directivă
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))



PE452.552v01-00 2/56 AM\836911RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\836911RO.doc 3/56 PE452.552v01-00

RO

Amendamentul 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
standardele minime referitoare la condițiile 
pe care trebuie să le îndeplinească 
resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru 
a putea beneficia de protecție internațională 
și referitoare la conținutul protecției 
acordate

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind 
standardele minime referitoare la condițiile 
pe care trebuie să le îndeplinească 
resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru 
a putea beneficia de statutul de refugiat și 
de alte statute susceptibile de protecție 
internațională și referitoare la conținutul 
protecției acordate

Or. de

Amendamentul 16
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În Pactul european privind imigrația și 
azilul, adoptat la 16 octombrie 2008, 
Consiliul European a constatat că există în 
continuare discrepanțe semnificative între 
statele membre în ceea ce privește 
acordarea protecției și formele acesteia și a 
lansat invitația de a se lua noi inițiative 
pentru finalizarea instituirii unui sistem 
european comun de azil, prevăzută de 
programul de la Haga, oferind astfel un 
nivel de protecție mai ridicat.

(8) În Pactul european privind imigrația și 
azilul, adoptat la 16 octombrie 2008, 
Consiliul European a constatat că există în 
continuare discrepanțe semnificative între 
statele membre în ceea ce privește 
acordarea protecției și formele acesteia și a 
lansat invitația de a se lua noi inițiative 
pentru finalizarea instituirii unui sistem 
european comun de azil, prevăzută de 
programul de la Haga, oferind astfel un 
nivel de protecție mai ridicat. Consiliul 
European a recunoscut, de asemenea, 
necesitatea încurajării solidarității și a 
unei redistribuiri mai satisfăcătoare între 
statele membre a beneficiarilor de 
protecție internațională cu scopul de a 



PE452.552v01-00 4/56 AM\836911RO.doc

RO

sprijini statele membre care se confruntă 
cu o presiune deosebit de mare și 
disproporționată asupra sistemelor lor de 
azil, în special din cauza amplasării lor 
geografice sau a situației demografice.  

Or. el

Amendamentul 17
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În articolul 80 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se afirmă 
că politicile Uniunii în materie de 
controale la frontieră, azil și imigrație se 
bazează pe principiul solidarității și al 
distribuirii echitabile a răspunderii între 
statele membre, inclusiv pe plan 
financiar, iar în caz de necesitate, actele 
adoptate de Uniune în temeiul capitolului 
respectiv conțin măsuri adecvate pentru 
aplicarea acestui principiu.

Or. el

Amendamentul 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Atunci când pun în aplicare prezenta 
directivă, statele membre ar trebui să țină 
seama în primul rând de „interesul superior 
al copilului”, conform Convenției din 1989 
a Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului.

(17) Atunci când pun în aplicare 
dispozițiile prezentei directive, statele 
membre ar trebui să țină seama în primul 
rând de „interesul superior al copilului”, 
conform Convenției din 1989 a 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului. Atunci când 
evaluează interesul superior al minorilor, 
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statele membre ar trebui să țină seama, în 
special, de următorii factori: 
- menținerea vieții de familie, oferind 
posibilitatea reîntregirii familiei în cazul 
minorilor despărțiți de familiile lor, atunci 
când acest lucru este în interesul superior 
al minorilor în cauză; 
- bunăstarea și dezvoltarea socială a 
minorilor, luând în considerare mediul 
etnic, cultural, lingvistic și religios al 
acestora și având în vedere, de asemenea, 
necesitatea stabilității și a continuității în 
ceea ce privește îngrijirea și tutela și 
accesul la servicii de sănătate și educație;
- considerentele de siguranță și securitate, 
în special în cazul în care minorii riscă să 
fie supuși violenței și exploatării, sub 
orice formă, inclusiv traficului de 
persoane; precum și
- opiniile minorilor, acordându-le 
importanța cuvenită în funcție de vârsta și 
de maturitatea minorului în cauză.

Or. en

Amendamentul 19
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Atunci când pun în aplicare prezenta 
directivă, statele membre ar trebui să țină 
seama în primul rând de „interesul superior 
al copilului” , conform Convenției din 
1989 a Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile copilului .

(17) Atunci când pun în aplicare prezenta 
directivă, statele membre ar trebui să țină 
seama în primul rând de „interesul superior 
al copilului”, conform Convenției din 1989 
a Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului.

Atunci când evaluează interesul superior 
al copilului, statele membre ar trebui să 
țină seama în mod corespunzător în 
special de următorii factori:
(a) menținerea vieții de familie, inclusiv, 
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în cazul copiilor despărțiți de familiile lor, 
a posibilităților de reîntregire a familiei pe 
teritoriul sau în afara statelor membre;
(b) bunăstarea și dezvoltarea socială a 
copilului, luând în considerare mai ales 
mediul etnic, religios, cultural și lingvistic 
al acestuia și având în vedere necesitatea 
stabilității și a continuității în ceea ce 
privește îngrijirea și tutela și accesul la 
servicii de sănătate și educație;
(c) considerentele de siguranță și 
securitate, în special în cazul în care 
copilul riscă să fie supus violenței și 
exploatării, sub orice formă, inclusiv 
traficului de persoane;
(d) dorințele copilului, acordându-le 
importanța cuvenită în funcție de vârsta și 
de maturitatea acestuia.

Or. de

Justificare

Pentru a respecta interesul superior al copilului, statele membre trebuie, de asemenea, să 
acorde atenția cuvenită posibilităților de reîntregire a familiei pe teritoriul sau în afara 
statelor membre.

Amendamentul 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Considerentul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar să se extindă noțiunea 
de membri ai familiei, luându-se în 
considerare diferitele situații specifice de 
dependență și atenția specială care trebuie 
acordată interesului superior al copilului.

eliminat

Or. de
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Justificare

Pentru a preveni abuzurile și problemele legate de furnizarea dovezilor referitoare la gradul 
de rudenie și având în vedere interesele familiei nucleare, noțiunea de „membru al familiei” 
trebuie definită în sens îngust.

Amendamentul 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Considerentul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Protecția poate fi acordată nu numai 
de stat, ci și de partide sau organizații, 
inclusiv organizații internaționale, care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
prezenta directivă, care controlează o 
regiune sau o suprafață importantă din 
teritoriul statului și care sunt dispuși și în 
măsură să asigure respectarea statului de 
drept. O astfel de protecție ar trebui să fie 
eficientă și să aibă un caracter durabil .

(25) Protecția poate fi acordată nu numai 
de stat, ci și de partide sau organizații, 
inclusiv organizații internaționale, care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
prezenta directivă, care controlează o 
regiune sau o suprafață importantă din 
teritoriul statului. O astfel de protecție ar 
trebui să fie eficientă și să aibă un caracter 
durabil .

Or. de

Justificare

Asigurarea respectării statului de drept și legitimitatea unui actor din domeniul protecției 
reprezintă chestiuni care nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive și pe 
care aceasta nu urmărește să le influențeze. Totodată, prioritatea supremă o reprezintă 
siguranța și protecția unei persoane care a solicitat protecție internațională. Tipul de 
guvernare sau de stat care oferă o protecție de acest fel reprezintă o chestiune legată de buna 
guvernanță și democratizare la nivel mondial și nu poate fi stabilită în cadrul sistemului 
european comun de azil.

Amendamentul 22
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă
Considerentul 25 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Protecția poate fi acordată nu numai 
de stat, ci și de partide sau organizații, 
inclusiv organizații internaționale, care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
prezenta directivă, care controlează o 
regiune sau o suprafață importantă din 
teritoriul statului și care sunt dispuși și în 
măsură să asigure respectarea statului de 
drept. O astfel de protecție ar trebui să fie 
eficientă și să aibă un caracter durabil .

(25) Protecția poate fi acordată numai de 
stat, care este dispus și este în măsură să 
asigure respectarea statului de drept. O 
astfel de protecție ar trebui să fie eficientă 
și să aibă un caracter durabil .

Or. fr

Justificare

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Amendamentul 23
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Protecția în interiorul țării ar trebui să 
fie efectiv pusă la dispoziția solicitantului 
într-o parte din țara de origine spre care 
acesta poate călători în siguranță și în mod 
legal, poate fi admis și se poate stabili.

(26) Protecția în interiorul țării ar trebui să 
fie efectiv pusă la dispoziția solicitantului 
într-o parte din țara de origine spre care 
acesta poate călători fără a fi supus 
riscurilor și fără a fi sancționat, poate fi 
admis și poate locui.

Or. de
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Justificare

Structurile de stat neadecvate din unele țări de origine fac imposibile accesul și stabilirea 
persoanelor în mod corect din punct de vedere legal și formal, în conformitate cu standardele 
noastre. Această lipsă a mecanismelor adecvate sau aplicarea unor mecanisme diferite nu 
reprezintă în sine un obstacol în fața eligibilității pentru protecție internă și nici nu constituie
dovada unui grad neadecvat de siguranță și securitate.

Amendamentul 24
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Considerentul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Protecția în interiorul țării ar trebui să 
fie efectiv pusă la dispoziția solicitantului 
într-o parte din țara de origine spre care 
acesta poate călători în siguranță și în mod 
legal, poate fi admis și se poate stabili.

(26) Protecția în interiorul țării ar trebui să 
fie efectiv pusă la dispoziția solicitantului 
într-o parte din țara de origine spre care 
acesta poate călători în siguranță și în mod 
legal, poate fi admis și se poate stabili și în 
care se poate presupune în mod rezonabil 
că acesta poate locui. În special, atunci 
când evaluează ceea ce este rezonabil, 
statele membre ar trebui să țină seama în 
mod corespunzător de următorii factori: 
situația personală a solicitantului, 
existența unor antecedente de persecuție, 
siguranța și securitatea, respectarea 
drepturilor omului și posibilitatea de a 
supraviețui din punct de vedere economic 
în partea în cauză a țării.

Or. en

Justificare

Textul se aliniază astfel la orientările ICNUR cu privire la protecția internațională: 
„Alternativa refugiului sau a relocării interne”, în contextul articolului 1A alineatul (2) din 
Convenția din 1951 și al Protocolului din 1967 referitor la statutul refugiaților.
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Amendamentul 25
Jean Lambert

Propunere de directivă
Considerentul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) La examinarea cererilor de protecție 
internațională prezentate de minori, statele 
membre trebuie să țină seama de formele 
de persecuție specifice copiilor.

(27) La examinarea cererilor de protecție 
internațională prezentate de minori, statele 
membre trebuie să țină seama de formele 
de persecuție specifice copiilor, cum ar fi 
recrutarea minorilor, traficul de copii, 
mutilarea genitală a fetițelor, violența în 
familie și violența domestică, căsătoriile 
forțate sau sub vârsta majoratului și 
munca forțată.

Or. en

Justificare

Această completare oferă o listă neexhaustivă cu unele forme specifice de persecuție a 
copiilor, care ar trebui luate în considerare.

Amendamentul 26
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În același mod, la evaluarea 
cererilor de protecție internațională, 
statele membre ar trebui să țină seama în 
mod corespunzător de tradiții juridice și 
obiceiuri contrare, care presupun acte ce 
implică intenția vătămării sau ofense la 
adresa demnității persoanei, precum 
mutilarea genitală, lapidarea, căsătoriile 
forțate sau crimele de onoare.

Or. es
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Justificare

Acest considerent nou menține coerența cu modificările aduse articolelor care fac referire la 
obiceiuri și tradiții juridice ce presupun intenția vătămării fizice a persoanei sau ofense la 
adresa demnității persoanei.

Amendamentul 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Considerentul 29 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) De asemenea, este necesară adoptarea 
unei noi definiții comune a motivului 
persecuției pe care îl constituie 
„apartenența la un anumit grup social”. În 
scopul definirii unui anumit grup social, ar 
trebui să se acorde atenția corespunzătoare 
aspectelor legate de egalitatea între femei 
și bărbați.

(29) De asemenea, este necesară adoptarea 
unei noi definiții comune a motivului 
persecuției pe care îl constituie 
„apartenența la un anumit grup social”. În 
scopul definirii unui anumit grup social, ar 
trebui să se acorde atenția corespunzătoare 
aspectelor legate de egalitatea între femei 
și bărbați. În acest context, ar trebui 
acordată o atenție deosebită problemelor 
precum mutilarea genitală a femeilor, 
avortul forțat și sterilizarea forțată.

Or. it

Justificare

Mutilarea genitală, avortul forțat și sterilizarea forțată reprezintă forme grave de violență 
îndreptată împotriva femeilor și ar trebui, prin urmare, să fie menționate în mod expres în 
dispozițiile legislative. Rezoluția 1765 (2010) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
menționează în mod expres necesitatea de a lua în considerare astfel de factori la evaluarea 
cererilor de azil.

Amendamentul 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Considerentul 36a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Membrilor familiilor beneficiarilor 
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de protecție subsidiară nu ar trebui să li 
se acorde în mod necesar aceleași 
prestații. Cu toate acestea, prestațiile 
oferite acestor membri ai familiei trebuie 
să fie proporționale cu cele oferite 
beneficiarilor de protecție subsidiară.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Considerentul 37 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este necesar să se asigure respectarea 
deplină a principiului nediscriminării, 
răspunzând, totodată, invitației lansate de 
Programul de la Praga privind instituirea 
unui statut uniform. În acest scop, cu 
excepția derogărilor care sunt necesare și 
justificate în mod obiectiv, beneficiarii de 
protecție subsidiară ar trebui să aibă 
aceleași drepturi și beneficii ca refugiații și 
ar trebui să facă obiectul acelorași condiții 
de eligibilitate.

(37) Este necesar să se asigure respectarea 
deplină a principiului nediscriminării. 
Atunci când este necesar și justificat în 
mod obiectiv, beneficiarii de protecție 
subsidiară ar trebui să aibă aceleași 
drepturi și beneficii ca refugiații și ar trebui 
să facă obiectul acelorași condiții de 
eligibilitate. Totodată, în conformitate cu 
articolul 78 alineatul (2) literele (a) și (b) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, trebuie să existe în continuare 
posibilitatea de a face deosebirea între un 
regim unitar de azil și un regim unitar de 
protecție subsidiară.

Or. de

Justificare

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
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Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Amendamentul 30
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 39 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a consolida exercitarea efectivă 
a drepturilor și prestațiilor prevăzute de 
prezenta directivă de către beneficiarii de 
protecție internațională, este necesar să se 
ia în considerare nevoile lor individuale și 
dificultățile specifice întâmpinate de 
aceștia în procesul de integrare.

(39) Pentru a consolida exercitarea efectivă 
a drepturilor și prestațiilor prevăzute de 
prezenta directivă de către beneficiarii de 
protecție internațională, este necesar să se 
ia în considerare nevoile lor individuale și 
dificultățile specifice întâmpinate de 
aceștia în procesul de integrare. În același 
timp, beneficiarilor de protecție 
internațională ar trebui să li se ceară să 
întreprindă acțiuni concrete de integrare 
în societate, de exemplu prin participarea 
la cursuri de integrare, și să respecte 
standardele de bază ce se află la temelia 
sistemelor juridice ale statelor membre, 
sisteme adoptate liber și în mod democrat, 
în special în ceea ce privește 
inviolabilitatea demnității umane, 
egalitatea dintre bărbați și femei, 
separarea bisericii de stat și libertatea 
religioasă.  Beneficiarilor de protecție 
subsidiară ar trebui să li se ceară să 
participe la cursuri de integrare în cazul 
în care autoritățile competente ale statului 
membru în cauză consideră necesar acest 
lucru.

Or. de

Justificare

Exercitarea de drepturi în contextul protecției internaționale presupune și existența unor 
obligații. Acest lucru presupune, în general, respectarea legii statului membru în cauză, 
precum și participarea la cursuri de integrare oferite de statul membru respectiv.
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Amendamentul 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Considerentul 43 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În scopul evitării dificultăților sociale, 
este oportun ca beneficiarilor de  protecție
internațională  să li se acorde, fără 
discriminare, în cadrul asistenței sociale, o 
protecție socială și mijloace de existență 
adecvate.

(43) În scopul evitării dificultăților sociale, 
este oportun ca beneficiarilor statutului de 
refugiat sau ai protecției subsidiare să li 
se acorde, fără discriminare, în cadrul 
asistenței sociale, o protecție socială și 
mijloace de existență adecvate.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Considerentul 43a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) În ceea ce privește asistența socială 
și medicală, mecanismele și detaliile 
privind modul de acordare a prestațiilor 
de bază ar trebui stabilite prin legislația 
națională. Posibilitatea limitării 
prestațiilor destinate beneficiarilor de 
protecție subsidiară la prestații de bază 
trebuie interpretată în sensul că persoana 
în cauză beneficiază de cel puțin un venit 
minim garantat, de asistență în caz de 
boală sau de sarcină și de asistență pentru 
creșterea copilului, în măsura în care 
statul membru în cauză acordă astfel de 
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prestații resortisanților săi, în 
conformitate cu legislația internă.

Or. de

Amendamentul 33
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 45 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Programele de integrare puse la 
dispoziția beneficiarilor de protecție 
internațională ar trebui să ia în considerare, 
în măsura posibilului, nevoile specifice și 
particularitățile situației acestora.

(45) Programele de integrare puse la 
dispoziția beneficiarilor de protecție 
internațională ar trebui să ia în considerare, 
în măsura posibilului, nevoile specifice și 
particularitățile situației acestora.
Mecanismele de desfășurare a 
programelor de integrare ar trebui să 
conțină o cerință prin care refugiații să 
fie obligați să participe la astfel de 
programe. Beneficiarilor de protecție 
subsidiară ar trebui să li se ceară să 
participe la cursuri de integrare în cazul 
în care autoritățile competente ale statului 
membru în cauză consideră necesar acest 
lucru.

Or. de

Justificare

Exercitarea de drepturi în contextul protecției internaționale presupune și existența unor 
obligații. Acest lucru presupune, în general, respectarea legii statului membru în cauză, 
precum și participarea la cursuri de integrare oferite de statul membru respectiv.

Amendamentul 34
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „solicitant” înseamnă un resortisant al 
unei țări terțe sau un apatrid care a 
introdus o cerere de protecție 
internațională în privința căreia nu s-a luat 
încă o decizie definitivă;

(i) „solicitant” înseamnă orice persoană 
care nu are cetățenia statului membru în 
care a fost depusă cererea sa de protecție 
internațională în privința căreia nu s-a luat 
încă o decizie definitivă;

Or. fr

Justificare

Această reformare ar trebui să lărgească domeniul de aplicare al Directivei privind 
standardele minime pentru a se garanta că orice persoană poate depune o cerere de azil, 
având în vedere că o astfel de limitare a domeniului său de aplicare, în funcție de criterii 
geografice sau de cetățenie, nu este permisă de Convenția de la Geneva referitoare la statutul 
refugiaților.   

Amendamentul 35
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „solicitant” înseamnă un resortisant al 
unei țări terțe sau un apatrid care a 
introdus o cerere de protecție internațională 
în privința căreia nu s-a luat încă o decizie 
definitivă;

(i) „solicitant” înseamnă o persoană care 
nu este cetățean al Uniunii Europene și
care a introdus o cerere de protecție 
internațională în privința căreia nu s-a luat 
încă o decizie definitivă;

Or. en

Amendamentul 36
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera j - partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „membri ai familiei” înseamnă în 
măsura în care familia exista deja în țara de 
origine, următorii membri ai familiei 

(j) „membri ai familiei” înseamnă, în 
măsura în care familia exista deja în țara de 
origine, următorii membri ai familiei 
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beneficiarului de  protecție internațională
care sunt prezenți în același stat membru ca 
urmare a cererii de protecție internațională:

beneficiarului statutului de refugiat sau al 
statutului de protecție subsidiară care sunt 
prezenți în același stat membru ca urmare a 
cererii de protecție internațională:

Or. en

Amendamentul 37
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera j - liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- soțul beneficiarului de protecție 
internațională  sau partenerul său 
necăsătorit cu care se află într-o relație 
stabilă, în cazul în care legislația sau 
practica în vigoare în statul membru în 
cauză tratează cuplurile necăsătorite în 
mod similar celor căsătorite în temeiul 
dreptului său privind străinii;

― soțul beneficiarului statutului de
refugiat sau al statutului de protecție 
subsidiară sau partenerul său necăsătorit 
cu care se află într-o relație stabilă, în cazul 
în care legislația sau practica în vigoare în 
statul membru în cauză tratează cuplurile 
necăsătorite în mod similar celor căsătorite 
în temeiul dreptului său privind străinii;

Or. en

Amendamentul 38
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera j - liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- copiii cuplurilor  menționate la prima 
liniuță sau ai beneficiarului de protecție 
internațională  , cu condiția să nu fie 
căsătoriți , fără a se ține seama de faptul că 
sunt legitimi, născuți în afara căsătoriei sau 
adoptați în conformitate cu prevederile 
legislației interne;

― copiii cuplului menționat la prima 
liniuță sau ai beneficiarului statutului de 
refugiat sau al statutului de protecție 
subsidiară, cu condiția să nu fie căsătoriți, 
fără a se ține seama de faptul că sunt 
legitimi, născuți în afara căsătoriei sau 
adoptați în conformitate cu prevederile 
legislației interne;

Or. en
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Amendamentul 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera j - liniuța 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- copii minori căsătoriți ai cuplurilor 
menționate la prima liniuță sau ai 
beneficiarului de protecție internațională, 
indiferent dacă sunt născuți din căsătorie, 
în afara căsătoriei sau dacă au fost 
adoptați, conform dispozițiilor dreptului 
intern, în cazul în care este în interesul 
superior al acestora să își aibă reședința 
în aceeași țară ca beneficiarul;

eliminat

Or. it

Justificare

Includerea minorilor căsătoriți în rândul „membrilor familiei” este discutabilă, având în 
vedere că, deși sunt minori, aceștia formează o unitate familială distinctă. Prezenta 
propunere ridică probleme și în ceea ce privește căsătoriile forțate ale minorilor în țările 
terțe.

Amendamentul 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera j - liniuța 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- copii minori căsătoriți ai cuplurilor 
menționate la prima liniuță sau ai 
beneficiarului de protecție internațională, 
indiferent dacă sunt născuți din căsătorie, 
în afara căsătoriei sau dacă au fost 
adoptați, conform dispozițiilor dreptului 
intern, în cazul în care este în interesul 
superior al acestora să își aibă reședința 
în aceeași țară ca beneficiarul;

eliminat

Or. de
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Justificare

Pentru a preveni abuzurile și problemele legate de furnizarea dovezilor referitoare la gradul 
de rudenie și având în vedere interesele familiei nucleare, noțiunea de „membru al familiei” 
trebuie definită în sens îngust.

Amendamentul 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera j - liniuța 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tatăl, mama sau o altă rudă adultă 
responsabilă pentru beneficiarul 
protecției internaționale prin lege sau 
cutumă, în cazul în care acesta din urmă 
este minor și necăsătorit, sau în cazul în 
care acesta este minor și necăsătorit, dar 
este în interesul său superior să își aibă 
reședința în aceeași țară ca tatăl, mama 
sau altă rudă responsabilă pentru el;

eliminat

Or. de

Justificare

Pentru a preveni abuzurile și problemele legate de furnizarea dovezilor referitoare la gradul 
de rudenie și având în vedere interesele familiei nucleare, noțiunea de „membru al familiei” 
trebuie definită în sens îngust.

Amendamentul 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera j - liniuța 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- frații minori necăsătoriți ai 
beneficiarului de protecție internațională, 
în cazul în care acesta din urmă este 
minor și necăsătorit, sau în cazul în care 
beneficiarul de protecție internațională 

eliminat
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sau frații sunt minori și necăsătoriți, dar 
este in interesul superior al unuia sau mai 
multora dintre aceștia să își aibă reședința 
în aceeași țară;

Or. de

Justificare

Pentru a preveni abuzurile și problemele legate de furnizarea dovezilor referitoare la gradul 
de rudenie și având în vedere interesele familiei de bază, noțiunea de „membru al familiei” 
trebuie definită în sens îngust.

Amendamentul 43
Ernst Strasser

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera j - liniuța 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- frații minori necăsătoriți ai 
beneficiarului de protecție internațională, 
în cazul în care acesta din urmă este 
minor și necăsătorit, sau în cazul în care 
beneficiarul de protecție internațională 
sau frații sunt minori și necăsătoriți, dar 
este in interesul superior al unuia sau mai 
multora dintre aceștia să își aibă reședința 
în aceeași țară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 5 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere Convenției de la 
Geneva, statele membre pot stabili ca unui 
solicitant care depune o cerere ulterioară 
să nu i se acorde în mod normal statutul 

eliminat
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de refugiat în cazul în care riscul de 
persecuție se bazează pe circumstanțe 
create de solicitant prin propria voință 
după plecarea din țara de origine.

Or. en

Amendamentul 45
Stavros Lambrinidis

Propunere de directivă
Articolul 5 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere Convenției de la 
Geneva, statele membre pot stabili ca unui 
solicitant care depune o cerere ulterioară să 
nu i se acorde în mod normal statutul de 
refugiat în cazul în care riscul de persecuție 
se bazează pe circumstanțe create de 
solicitant prin propria voință după plecarea 
din țara de origine.

(3) Fără a aduce atingere Convenției de la 
Geneva, statele membre pot stabili ca unui 
solicitant care depune o cerere ulterioară să 
nu i se acorde în mod normal statutul de 
refugiat în cazul în care riscul de persecuție 
se bazează pe circumstanțe create de 
solicitant prin propria voință după plecarea 
din țara de origine. Nu se poate considera 
că solicitantul a provocat riscul în cauză 
din proprie voință în cazul în care și-a 
exercitat oricare dintre drepturile 
fundamentale stabilite de legislația UE, în 
special dreptul la libertatea de exprimare.

Or. en

Amendamentul 46
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 - partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Protecția împotriva persecuției sau a 
vătămărilor grave trebuie să fie eficientă și 
durabilă și  poate fi acordată numai  de:

(1) Protecția împotriva persecuției sau a 
vătămărilor grave trebuie să fie eficientă și 
durabilă și  poate fi acordată de:

Or. de
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Justificare

Protecția poate fi acordată chiar și atunci când nu este disponibil niciun actor din domeniul 
protecției. O restricție absolută, care permite acordarea de protecție numai de către actori 
recunoscuți, ar trece cu vederea posibilitatea acordării protecției la nivel intern.

Amendamentul 47
Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 7 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Protecția împotriva persecuției sau a 
vătămărilor grave trebuie să fie eficientă și 
durabilă și  poate fi acordată numai  de:

(1) Protecția împotriva persecuției sau a 
vătămărilor grave trebuie să fie eficientă și 
durabilă și  poate fi acordată numai  de:

(a) stat; sau (a) stat; sau
(b) partide sau organizații, inclusiv 
organizații internaționale, care controlează 
statul sau o parte importantă din teritoriul 
acestuia și care sunt dispuși și în măsură să 
asigure respectarea statului de drept .

(b) partide sau organizații, inclusiv 
organizații internaționale, care controlează 
statul sau o parte importantă din teritoriul 
acestuia,

cu condiția ca actorii din domeniul 
protecției menționați la literele (a) și (b) 
să fie dispuși și în măsură să asigure 
respectarea statului de drept și să fie ținuți 
răspunzători.

Or. en

Justificare

Sintagma „dispuși și în măsură să asigure respectarea statului de drept” ar trebui să se 
aplice în mod explicit și statului, deoarece nu ar trebui să se presupună că statul de la care 
solicitantul de azil urmărește să obțină protecție este neapărat „dispus și în măsură să 
asigure respectarea statului de drept”. Actorii despre care se presupune că sunt în măsură să 
ofere o protecție eficace ar trebui să își poată asuma răspunderea în conformitate cu dreptul 
internațional.
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Amendamentul 48
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) partide sau organizații, inclusiv 
organizații internaționale, care 
controlează statul sau o parte importantă 
din teritoriul acestuia și care sunt dispuși 
și în măsură să asigure respectarea 
statului de drept .

eliminat

Or. fr

Justificare

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Amendamentul 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) partide sau organizații, inclusiv 
organizații internaționale, care 
controlează statul sau o parte importantă 
din teritoriul acestuia și care sunt dispuși 
și în măsură să asigure respectarea 
statului de drept .

(b) partide sau organizații care controlează 
statul sau o parte importantă din teritoriul 
acestuia.

Or. de
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Justificare

Asigurarea respectării statului de drept și legitimitatea unui actor din domeniul protecției 
reprezintă chestiuni care nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive și pe 
care aceasta nu urmărește să le influențeze. Totodată, prioritatea supremă o reprezintă 
siguranța și protecția unei persoane care a solicitat protecție internațională. Tipul de 
guvernare sau de stat care oferă o protecție de acest fel reprezintă o chestiune legată de buna 
guvernanță și democratizare la nivel mondial și nu poate fi stabilită în cadrul sistemului 
european comun de azil.

Amendamentul 50
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) partide sau organizații, inclusiv 
organizații internaționale, care controlează 
statul sau o parte importantă din teritoriul 
acestuia și care sunt dispuși și în măsură să 
asigure respectarea statului de drept .

(b) partide sau organizații, inclusiv 
organizații internaționale sau regionale, 
care controlează statul sau o parte 
importantă din teritoriul acestuia și care 
sunt dispuși și în măsură să asigure 
respectarea statului de drept .

Or. en

Amendamentul 51
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 7 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Protecția eficientă și durabilă  se 
acordă, în general, atunci când agenții 
menționați la alineatul (1) iau măsuri 
rezonabile pentru a împiedica persecuția 
sau vătămările grave, între altele, atunci 
când dispun de un sistem juridic eficient 
care să permită descoperirea, urmărirea 
penală și sancționarea acțiunilor ce 
constituie o persecuție sau o vătămare 
gravă și atunci când solicitantul are acces 

(2) Protecția eficientă și durabilă  se acordă 
atunci când agenții menționați la alineatul 
(1) iau măsuri rezonabile pentru a 
împiedica persecuția sau vătămările grave, 
între altele, atunci când dispun de un 
sistem juridic eficient care să permită 
descoperirea, urmărirea penală și 
sancționarea acțiunilor ce constituie o 
persecuție sau o vătămare gravă și atunci 
când solicitantul are acces la o astfel de 
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la o astfel de protecție. protecție.

Or. en

Amendamentul 52
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă
Articolul 7 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când determină dacă o 
organizație internațională controlează un 
stat sau o parte importantă din teritoriul 
acestuia și oferă protecție în sensul 
alineatului (2), statele membre țin seama 
de orientările eventual furnizate de actele 
Consiliului în domeniu.

eliminat

Or. fr

Justificare

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Amendamentul 53
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul evaluării cererii de protecție 
internațională, statele membre pot stabili că 
un solicitant nu are nevoie de protecție 
internațională atunci când acesta are acces 

(1) În cadrul evaluării cererii de protecție 
internațională, statele membre pot stabili că 
un solicitant nu are nevoie de protecție 
internațională atunci când acesta are acces 
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la protecție împotriva persecuției sau a 
vătămărilor grave, astfel cum au fost 
definite la articolul 7, într-o parte din țara 
de origine și acesta poate călători în 
siguranță și în mod legal, poate fi admis și 
se poate stabili.  în respectiva parte din țara 
de origine.

la protecția necesară împotriva persecuției 
sau a vătămărilor grave, astfel cum au fost 
definite la articolul 7, într-o parte din țara 
de origine sau nu are niciun motiv care să 
justifice frica de persecuție într-o parte 
din țara de origine și acesta poate călători 
și locui în respectiva parte din țara de 
origine fără a fi supus vreunui risc sau 
vreunei sancțiuni.

Or. de

Justificare

Structurile de stat neadecvate din unele țări de origine fac imposibile admiterea și stabilirea 
persoanelor în mod corect din punct de vedere legal și formal, în conformitate cu standardele 
noastre. Această lipsă a mecanismelor adecvate sau aplicarea unor mecanisme diferite nu 
reprezintă în sine un obstacol în fața acceptării unei cereri de protecție internă și nici nu 
constituie dovada unui grad neadecvat de siguranță și securitate.

Amendamentul 54
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul evaluării cererii de protecție 
internațională, statele membre pot stabili că 
un solicitant nu are nevoie de protecție 
internațională atunci când acesta are acces 
la protecție împotriva persecuției sau a 
vătămărilor grave, astfel cum au fost 
definite la articolul 7, într-o parte din țara 
de origine și acesta poate călători în 
siguranță și în mod legal, poate fi admis și 
se poate stabili.  în respectiva parte din țara 
de origine.

(1) În cadrul evaluării cererii de protecție 
internațională, statele membre pot stabili că 
un solicitant nu are nevoie de protecție 
internațională atunci când, într-o parte din 
țara de origine, solicitantul nu are niciun 
motiv întemeiat de a se teme că va fi 
persecutat și nu există niciun risc real de 
a fi supus unor vătămări grave și acesta 
poate călători în siguranță și în mod legal, 
poate fi admis și se poate stabili, fiind 
rezonabil să se presupună că solicitantul 
poate rămâne în respectiva parte din țara 
de origine.

Or. en
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Amendamentul 55
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când examinează dacă un 
solicitant are acces la protecție împotriva 
persecuției sau a vătămărilor grave într- o
parte a unei țări de origine este conformă 
alineatului (1), statele membre țin seama, 
în momentul în care adoptă o decizie cu 
privire la cerere, de condițiile generale 
existente în respectiva parte a țării și de 
situația personală a solicitantului. În acest 
scop, statele membre se asigură că 
informații precise și actualizate sunt 
obținute din diferite surse, precum Înaltul 
Comisariat al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Refugiați (ICNUR) și Biroul 
European de Sprijin pentru Azil.

(2) Atunci când examinează dacă un 
solicitant are acces la protecție împotriva 
persecuției sau a vătămărilor grave într-o
parte a unei țări de origine este conformă 
alineatului (1), statele membre țin seama, 
în momentul în care adoptă o decizie cu 
privire la cerere, de condițiile generale 
existente în respectiva parte a țării și de 
situația personală a solicitantului, în 
conformitate cu articolul 4. În acest scop, 
statele membre se asigură că informații 
precise și actualizate sunt obținute din 
diferite surse, precum Înaltul Comisariat al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Refugiați (ICNUR) și Biroul European de 
Sprijin pentru Azil.

Or. en

Amendamentul 56
Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când examinează dacă un 
solicitant are acces la protecție împotriva 
persecuției sau a vătămărilor grave într- o
parte a unei țări de origine este conformă 
alineatului (1), statele membre țin seama, 
în momentul în care adoptă o decizie cu 
privire la cerere, de condițiile generale 
existente în respectiva parte a țării și de 
situația personală a solicitantului. În acest 
scop, statele membre se asigură că 
informații precise și actualizate sunt 
obținute din diferite surse, precum Înaltul 

(2) Atunci când examinează dacă un 
solicitant are acces la protecție împotriva 
persecuției sau a vătămărilor grave într-o
parte a unei țări de origine este conformă 
alineatului (1), statele membre țin seama, 
în momentul în care adoptă o decizie cu 
privire la cerere, de condițiile generale 
existente în respectiva parte a țării și de 
situația personală a solicitantului. În acest 
scop, statele membre se asigură că 
informații precise și actualizate sunt 
obținute din diferite surse, precum Înaltul 
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Comisariat al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Refugiați (ICNUR) și Biroul
European de Sprijin pentru Azil.

Comisariat al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Refugiați (ICNUR) și Biroul 
European de Sprijin pentru Azil, și că 
informațiile respective sunt utilizate.

Or. en

Amendamentul 57
Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (1) se aplică chiar dacă 
există obstacole tehnice la întoarcerea în 
țara de origine.

Or. en

Amendamentul 58
Franziska Keller

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) urmărirea penală sau sancțiuni în cazul 
refuzului de a efectua serviciul militar în 
situații de conflict, atunci când serviciul 
militar ar presupune comiterea unor 
infracțiuni sau îndeplinirea unor acte care 
intră sub incidența clauzelor de excludere 
prevăzute la articolul 12 alineatul (2);

(e) urmărirea penală sau sancțiuni în cazul 
refuzului de a efectua serviciul militar în 
situații de conflict, atunci când serviciul 
militar ar presupune comiterea unor 
infracțiuni sau îndeplinirea unor acte care 
intră sub incidența clauzelor de excludere 
prevăzute la articolul 12 alineatul (2) sau 
ar fi de nereconciliat cu convingeri 
profunde de ordin moral, religios sau 
politic sau cu alte obiecții valabile de 
conștiință ale persoanei în cauză;

Or. en

Justificare

În cuprinsul directivei ar trebui să fie recunoscută și persecuția cauzată de refuzul bazat pe 
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obiecții de conștiință de a îndeplini serviciul militar.

Amendamentul 59
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) actele împotriva persoanelor din motive 
de sex sau actele împotriva copiilor.

(f) actele împotriva persoanelor din motive 
de sex sau actele împotriva copiilor, 
inclusiv cele bazate pe tradiții juridice sau 
pe obiceiuri care implică intenția 
vătămării sau ofense la adresa demnității 
persoanei.

Or. es

Justificare

Se urmărește luarea în considerare în mod corespunzător în cuprinsul directivei a 
obiceiurilor sau a tradițiilor juridice care includ acte ce prezintă un pericol pentru persoane 
sau reprezintă o ofensă la adresa demnității lor, cum ar fi mutilarea genitală, lapidarea, 
căsătoriile forțate sau crimele de onoare.

Amendamentul 60
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 9 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 2 litera (c), 
trebuie să existe o legătură între motivele 
menționate la articolul 10 și actele de 
persecuție în sensul alineatului (1) sau 
absența protecției împotriva unor astfel de 
acte .

(3) În conformitate cu articolul 2 litera (c), 
trebuie să existe o legătură între motivele 
menționate la articolul 10 și actele de 
persecuție în sensul alineatului (1).

Or. de
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Justificare

Absența protecției împotriva actelor de persecuție nu poate fi considerată în sine ca un act de 
persecuție. Mai degrabă, un act de persecuție trebuie să presupună o persecuție efectivă.
Absența protecției împotriva persecuției nu constituie însă o persecuție efectivă.

Amendamentul 61
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- membrii săi împărtășesc o caracteristică 
înnăscută sau o istorie comună ce nu poate 
fi modificată sau o caracteristică sau o 
credință atât de fundamentală pentru 
identitate sau conștiință încât nu ar trebui 
să i se ceară unei persoane să renunțe la 
aceasta și

- membrii săi împărtășesc o caracteristică 
înnăscută sau o istorie comună ce nu poate 
fi modificată sau o caracteristică sau o 
credință atât de fundamentală pentru 
identitate sau conștiință încât nu ar trebui 
să i se ceară unei persoane să renunțe la 
aceasta sau

Or. en

Amendamentul 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de condițiile predominante din 
țara de origine, un grup social specific 
poate fi un grup ai cărui membri au drept 
caracteristică comună orientarea sexuală. 
Orientarea sexuală nu se poate înțelege ca 
incluzând acte considerate delicte în 
conformitate cu legislația internă a statelor 
membre. Aspectelor privind egalitatea 
între bărbați și femei trebuie să li se 
acorde atenția corespunzătoare, în vederea 
stabilirii apartenenței la un anumit grup 
social sau a identificării caracteristicilor 
unui astfel de grup  ;

În funcție de condițiile predominante din 
țara de origine, un grup social specific 
poate fi un grup ai cărui membri au drept 
caracteristică comună orientarea sexuală. 
Orientarea sexuală nu se poate înțelege ca 
incluzând acte considerate delicte în 
conformitate cu legislația internă a statelor 
membre. Aspectelor privind orientarea 
sexuală trebuie să li se acorde atenția 
corespunzătoare, în vederea stabilirii 
apartenenței la un anumit grup social sau a 
identificării caracteristicilor unui astfel de 
grup  ;
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Or. it

Justificare

Utilizarea termenului de „egalitate de gen” nu este corectă din punct de vedere juridic: în 
tratate se menționează în toate cazurile „sexul”, nu „genul”. În plus, „genul” este un termen 
de ordin „moral” și nu poate fi considerat ca fiind general acceptat.

Amendamentul 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de condițiile predominante din 
țara de origine, un grup social specific
poate fi un grup ai cărui membri au drept 
caracteristică comună orientarea sexuală. 
Orientarea sexuală nu se poate înțelege 
ca incluzând acte considerate delicte în 
conformitate cu legislația internă a 
statelor membre. Aspectelor privind 
egalitatea între bărbați și femei trebuie să li 
se acorde atenția corespunzătoare, în 
vederea stabilirii apartenenței la un anumit 
grup social sau a identificării 
caracteristicilor unui astfel de grup  ;

În funcție de condițiile predominante din 
țara de origine, un grup social include un 
grup ai cărui membri au drept caracteristică 
comună orientarea sexuală. Aspectelor 
privind egalitatea între bărbați și femei, 
inclusiv identității de gen, li se acordă
atenția corespunzătoare, în vederea 
stabilirii apartenenței la un anumit grup 
social sau a identificării caracteristicilor 
unui astfel de grup;

Or. en

Amendamentul 64
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În funcție de condițiile predominante din 
țara de origine, un grup social specific 
poate fi un grup ai cărui membri au drept 
caracteristică comună orientarea sexuală. 
Orientarea sexuală nu se poate înțelege ca 
incluzând acte considerate delicte în 

În funcție de condițiile predominante din 
țara de origine, un grup social specific 
poate fi un grup ai cărui membri au drept 
caracteristică comună orientarea sexuală. 
Orientarea sexuală nu se poate înțelege ca 
incluzând acte considerate delicte în 
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conformitate cu legislația internă a statelor 
membre. Aspectelor privind egalitatea între 
bărbați și femei trebuie să li se acorde 
atenția corespunzătoare, în vederea 
stabilirii apartenenței la un anumit grup 
social sau a identificării caracteristicilor 
unui astfel de grup  ;

conformitate cu legislația internă a statelor 
membre. Aspectelor privind egalitatea între 
bărbați și femei trebuie să li se acorde 
atenția corespunzătoare, în vederea 
stabilirii apartenenței la un anumit grup 
social sau a identificării caracteristicilor 
unui astfel de grup  ; la determinarea 
apartenenței menționate, se acordă 
atenție, de asemenea, tradițiilor juridice și 
obiceiurilor contrare care implică intenția 
vătămării sau o ofensă la adresa 
demnității persoanei.

Or. es

Justificare

Se urmărește luarea în considerare în mod corespunzător în cuprinsul directivei a 
obiceiurilor sau a tradițiilor juridice care includ acte ce prezintă un pericol pentru persoane 
sau reprezintă o ofensă la adresa demnității lor, cum ar fi mutilarea genitală, lapidarea, 
căsătoriile forțate sau crimele de onoare.

Amendamentul 65
Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 11 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Literele (e) și (f) de la alineatul (1) nu 
se aplică unui refugiat care poate să 
invoce motive imperioase care rezultă din 
persecuții anterioare pentru a refuza să 
beneficieze de protecția țării al cărei 
cetățean este sau, în cazul unui apatrid, a 
țării în care avea reședința obișnuită.

eliminat

Or. en

Amendamentul 66
Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 16 - alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (1) nu se aplică unui 
beneficiar de protecție subsidiară care 
poate să invoce motive imperioase care 
rezultă din persecuții anterioare pentru a 
refuza să beneficieze de protecția țării al 
cărei cetățean este sau, în cazul în unui 
apatrid fără cetățenie, a țării în care avea 
reședința obișnuită.

eliminat

Or. en

Amendamentul 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când aplică prezentul capitol, 
statele membre țin seama de situația 
specifică persoanelor vulnerabile precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu 
handicap, vârstnicii, femeile însărcinate, 
părinții singuri însoțiți de copii minori , 
victimele traficului de persoane, persoane 
cu probleme de sănătate mintală și 
persoanele care au fost supuse torturii, 
violului sau altor forme grave de violență 
psihologică, psihică sau sexuală.

(3) Atunci când aplică prezentul capitol, 
statele membre țin seama de situația 
specifică persoanelor vulnerabile precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu 
handicap, vârstnicii, femeile însărcinate, 
părinții singuri însoțiți de copii minori , 
victimele traficului de persoane, persoane 
cu probleme de sănătate mintală și 
persoanele care au fost supuse torturii sau 
unor tratamente crude, inumane sau 
degradante, precum mutilarea genitală, 
sterilizarea forțată, violul, avortul forțat,
sau altor forme grave de violență 
psihologică, psihică sau sexuală.

Or. it

Justificare

Mutilarea genitală, avortul forțat și sterilizarea forțată reprezintă forme grave de violență 
îndreptată împotriva femeilor și ar trebui, prin urmare, să fie menționate în mod expres în 
dispozițiile legislative. Rezoluția 1765 (2010) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
menționează în mod expres necesitatea de a lua în considerare astfel de factori la evaluarea 
cererilor de azil.
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Amendamentul 68
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când aplică prezentul capitol, 
statele membre țin seama de situația 
specifică persoanelor vulnerabile precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu 
handicap, vârstnicii, femeile însărcinate, 
părinții singuri însoțiți de copii minori , 
victimele traficului de persoane, persoane 
cu probleme de sănătate mintală și 
persoanele care au fost supuse torturii, 
violului sau altor forme grave de violență 
psihologică, psihică sau sexuală.

(3) Atunci când aplică prezentul capitol, 
statele membre țin seama de situația 
specifică persoanelor vulnerabile precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu 
handicap, vârstnicii, femeile însărcinate, 
părinții singuri însoțiți de copii minori , 
victimele traficului de persoane și 
persoanele care au fost supuse torturii, 
violului sau altor forme grave de violență 
psihologică, psihică sau sexuală.

Or. de

Justificare

În acest context, problemele de sănătate mentală nu sunt definite suficient de clar sau sunt 
incluse în alte acțiuni din lista actelor de persecuție.

Amendamentul 69
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când aplică prezentul capitol, 
statele membre țin seama de situația 
specifică persoanelor vulnerabile precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu 
handicap, vârstnicii, femeile însărcinate, 
părinții singuri însoțiți de copii minori , 
victimele traficului de persoane, persoane 
cu probleme de sănătate mintală și 
persoanele care au fost supuse torturii, 
violului sau altor forme grave de violență 

(3) Atunci când aplică prezentul capitol, 
statele membre țin seama de situația 
specifică persoanelor vulnerabile precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu 
handicap, vârstnicii, femeile însărcinate, 
părinții singuri însoțiți de copii minori , 
victimele traficului de persoane, victimele 
tradițiilor juridice sau ale obiceiurilor 
care implică intenția vătămării sau o 
ofensă la adresa demnității persoanei, 
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psihologică, psihică sau sexuală. persoane cu probleme de sănătate mintală
și persoanele care au fost supuse torturii, 
violului sau altor forme grave de violență 
psihologică, psihică sau sexuală.

Or. es

Justificare

Se urmărește luarea în considerare în mod corespunzător în cuprinsul directivei a situației 
victimelor deosebit de vulnerabile ale obiceiurilor sau tradițiilor juridice care presupun 
practici sau pedepse ce contravin drepturilor fundamentale ale omului, cum ar fi mutilarea 
genitală, lapidarea sau crimele de onoare.

Amendamentul 70
Ernst Strasser

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când aplică prezentul capitol, 
statele membre țin seama de situația 
specifică persoanelor vulnerabile precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu 
handicap, vârstnicii, femeile însărcinate, 
părinții singuri însoțiți de copii minori , 
victimele traficului de persoane, persoane 
cu probleme de sănătate mintală și 
persoanele care au fost supuse torturii, 
violului sau altor forme grave de violență 
psihologică, psihică sau sexuală.

(3) Atunci când aplică prezentul capitol, 
statele membre țin seama de situația 
specifică persoanelor vulnerabile precum 
minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu 
handicap, vârstnicii, femeile însărcinate, 
părinții singuri cu copii minori și 
persoanele care au fost supuse torturii, 
violului sau altor forme grave de violență 
psihologică, psihică sau sexuală.

Or. en

Amendamentul 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 20 - alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul superior al copilului (5) „Interesele superioare ale copilului” 
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reprezintă un considerent primordial 
pentru statele membre în transpunerea 
dispozițiilor prezentului capitol în ceea ce 
privește minorii.

reprezintă un considerent primordial al
statelor membre în transpunerea 
dispozițiilor prezentei directive, în 
conformitate cu Convenția Organizației 
Națiunilor Unite din 1989 cu privire la 
drepturile copilului. În cadrul analizei
intereselor superioare ale minorilor, 
statele membre țin seama în mod deosebit 
de următorii factori:
(a) menținerea vieții de familie, oferind 
posibilitatea reîntregirii familiei în cazul 
minorilor despărțiți de familiile lor, atunci 
când acest lucru este în interesul superior 
al minorilor în cauză;
(b) - bunăstarea și dezvoltarea socială a 
minorilor, luând în considerare mediul 
etnic, cultural, lingvistic și religios al 
acestora și având în vedere, de asemenea, 
necesitatea stabilității și a continuității în 
ceea ce privește îngrijirea și tutela și 
accesul la servicii de sănătate și educație;
(c) considerentele de siguranță și 
securitate, în special în cazul în care 
minorii riscă să fie supuși violenței și 
exploatării, sub orice formă, inclusiv 
traficului de persoane;
(d) - opiniile minorilor, acordându-le 
importanța cuvenită în funcție de vârsta și 
de maturitatea minorului în cauză.

Or. en

Amendamentul 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cadrul limitelor stabilite de 
Convenția de la Geneva, statele membre 
pot reduce prestațiile acordate în 
conformitate cu prezentul capitol 
refugiaților al căror statut a fost dobândit 
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pe baza unor activități în care refugiații în 
cauză s-au implicat pentru singurul sau 
principalul motiv de a crea condițiile 
necesare în vederea recunoașterii lor ca
refugiați.

Or. de

Justificare

În vederea prevenirii abuzurilor, trebuie să existe posibilitatea de a reduce prestațiile 
acordate refugiaților care s-au implicat în mod deliberat în activități menite să-i ajute la 
dobândirea statutului de refugiat.

Amendamentul 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În cadrul limitelor stabilite de 
obligațiile lor internaționale, statele 
membre pot reduce prestațiile acordate în 
conformitate cu prezentul capitol 
beneficiarilor protecției subsidiare care 
au dobândit acest statut pe baza unor 
activități în care s-au implicat pentru 
singurul sau principalul motiv de a crea 
condițiile necesare în vederea 
recunoașterii lor ca beneficiari ai 
protecției subsidiare.

Or. de

Justificare

În vederea prevenirii abuzurilor, trebuie să existe posibilitatea de a reduce beneficiile 
acordate beneficiarilor protecției subsidiare care s-au implicat în mod deliberat în activități 
menite să-i ajute la dobândirea acestui statut.
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Amendamentul 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în orice caz, există motive întemeiate 
de a crede că refugiatul în cauză a comis 
acte grave considerate incompatibile cu 
admiterea și șederea pe teritoriul statului 
membru gazdă. 

Or. it

Justificare

În vederea asigurării unei protecții maxime a cetățenilor, ar trebui anticipate toate situațiile 
posibile, inclusiv situația persoanelor al căror comportament poate prezenta un pericol în 
țara-gazdă, deși nu prezintă un pericol în țara de origine.

Amendamentul 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează beneficiarilor 
de  protecție internațională, de îndată ce 
este posibil după acordarea respectivului 
statut de protecție, accesul la informațiile, 
într-o limbă pe care aceștia se presupune, 
în mod rezonabil, că o înțeleg privind 
drepturile și obligațiile aferente statutelor 
de protecție respective.

Statele membre furnizează beneficiarilor 
de  protecție internațională, de îndată ce 
este posibil după acordarea respectivului 
statut de protecție, accesul la informațiile 
privind drepturile și obligațiile aferente 
statutelor de protecție respective, într-o 
limbă pe care aceștia o înțeleg sau se 
presupune, în mod rezonabil, că o înțeleg.

Or. en

Justificare

Beneficiarul protecției internaționale ar trebui să poată înțelege și comunica pe deplin într-o 
limbă pe care o cunoaște suficient de bine.
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Amendamentul 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește membrii familiei 
persoanelor care beneficiază de statutul 
de protecție subsidiară, statele membre 
pot stabili condițiile ce reglementează 
acordarea acestor prestații.
În astfel de cazuri, statele membre se 
asigură că prestațiile acordate garantează 
un nivel de trai adecvat.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 77
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 23 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că membrii 
familiei beneficiarului de  protecție 
internațională  care, în mod individual, nu 
îndeplinesc condițiile necesare pentru a 
obține această protecție  , pot pretinde 
beneficiile prevăzute la articolele 24-34, în 
conformitate cu procedurile de drept intern 
și în măsura în care aceasta este 
compatibilă cu statutul juridic personal al 
membrului familiei.

(2) Statele membre se asigură că membrii 
familiei beneficiarului statutului de
refugiat sau al statutului de protecție
subsidiară care, în mod individual, nu 
îndeplinesc condițiile necesare pentru a 
obține un astfel de statut, pot pretinde 
beneficiile prevăzute la articolele 24-34, în 
conformitate cu procedurile de drept intern 
și în măsura în care aceasta este 
compatibilă cu statutul juridic personal al 
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membrului familiei.

În ceea ce privește membrii familiei 
persoanelor care beneficiază de statutul 
de protecție subsidiară, statele membre 
pot stabili condițiile aplicabile acestor 
prestații.
În acest caz, statele membre se asigură că 
prestațiile acordate garantează un nivel de 
trai adecvat.

Or. en

Amendamentul 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 24 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

De îndată ce este posibil după acordarea 
statutului, statele membre eliberează 
beneficiarilor de protecție internațională
un permis de ședere care este valabil pentru 
o perioadă de cel puțin trei ani și care poate 
fi reînnoit, cu excepția cazului în care 
există motive imperioase de siguranță 
națională sau de ordine publică ce impun 
altfel, și fără să aducă atingere articolului 
21 alineatul (3).

De îndată ce este posibil după acordarea 
statutului, statele membre eliberează 
persoanelor cărora li s-a acordat statutul 
de refugiat un permis de ședere care este 
valabil pentru o perioadă de cel puțin trei 
ani și care poate fi reînnoit, cu excepția 
cazului în care există motive imperioase de 
siguranță națională sau de ordine publică 
ce impun altfel, și fără să aducă atingere 
articolului 21 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.
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Amendamentul 79
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 24 - paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

De îndată ce este posibil după acordarea 
statutului, statele membre eliberează 
beneficiarilor de protecție internațională
un permis de ședere care este valabil pentru 
o perioadă de cel puțin trei ani și care poate 
fi reînnoit, cu excepția cazului în care 
există motive imperioase de siguranță 
națională sau de ordine publică ce impun 
altfel, și fără să aducă atingere articolului 
21 alineatul (3).

De îndată ce este posibil după acordarea 
statutului, statele membre eliberează 
beneficiarilor statutului de refugiat sau al 
statutului de protecție subsidiară un 
permis de ședere care este valabil pentru o 
perioadă de cel puțin trei ani și care poate 
fi reînnoit, cu excepția cazului în care 
există motive imperioase de siguranță 
națională sau de ordine publică ce impun 
altfel, și fără să aducă atingere articolului 
21 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 80
Ernst Strasser

Propunere de directivă
Articolul 24 - paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

De îndată ce este posibil după acordarea 
statutului, statele membre eliberează 
beneficiarilor de protecție internațională
un permis de ședere care este valabil pentru 
o perioadă de cel puțin trei ani și care poate 
fi reînnoit, cu excepția cazului în care 
există motive imperioase de siguranță 
națională sau de ordine publică ce impun 
altfel, și fără să aducă atingere articolului 
21 alineatul (3).

De îndată ce este posibil după acordarea 
statutului, statele membre eliberează 
beneficiarilor statutului de refugiat un 
permis de ședere care este valabil pentru o 
perioadă de cel puțin trei ani și care poate 
fi reînnoit, cu excepția cazului în care 
există motive imperioase de siguranță 
națională sau de ordine publică ce impun 
altfel, și fără să aducă atingere articolului 
21 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 24 - paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 23 
alineatul (1), membrilor familiei 
beneficiarilor de protecție internațională
li se poate elibera un permis de ședere care 
este valabil pentru o perioadă de mai puțin 
de trei ani și care poate fi reînnoit.

Fără a se aduce atingere articolului 23 
alineatul (1), membrilor familiei 
beneficiarilor statutului de refugiat li se 
poate elibera un permis de ședere care este 
valabil pentru o perioadă de mai puțin de 
trei ani și care poate fi reînnoit.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 82
Ernst Strasser

Propunere de directivă
Articolul 24 - paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 23 
alineatul (1), membrilor familiei 
beneficiarilor de protecție internațională
li se poate elibera un permis de ședere 
care este valabil pentru o perioadă de mai 
puțin de trei ani și care poate fi reînnoit.

De îndată ce este posibil după acordarea 
statutului, statele membre eliberează 
beneficiarilor statutului de protecție 
subsidiară un permis de ședere care este 
valabil pentru o perioadă de cel puțin un 
an și care poate fi reînnoit, cu excepția 
cazului în care există motive imperioase 
de siguranță națională sau de ordine 
publică ce impun altfel.

Or. en
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Amendamentul 83
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) De îndată ce este posibil după 
acordarea statutului, statele membre 
eliberează beneficiarilor statutului de 
protecție subsidiară un permis de ședere 
care este valabil pentru o perioadă de cel 
puțin doi ani și care poate fi reînnoit, cu 
excepția cazului în care există motive 
imperioase de siguranță națională sau de 
ordine publică ce impun altfel.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 26 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre autorizează beneficiarii 
de protecție internațională  să exercite o 
activitate salariată sau independentă, sub 
rezerva normelor general aplicabile în 
sectorul de activitate în cauză și în 
serviciile publice, imediat după acordarea 
protecției .

(1) Statele membre autorizează persoanele 
cărora li s-a acordat statut de refugiat să 
exercite o activitate salariată sau 
independentă, sub rezerva normelor 
general aplicabile în sectorul de activitate 
în cauză și în serviciile publice, imediat 
după acordarea statutului.

Or. de
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Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 85
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre facilitează accesul 
beneficiarilor de protecție internațională 
la microcreditare pentru a-i sprijini în 
înființarea de microîntreprinderi.

Or. en

Amendamentul 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 26 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
beneficiarilor de protecție internațională
li se oferă activități precum posibilități de 
formare ocupațională pentru adulți, acțiuni 
de formare profesională , inclusiv cursuri 
de formare pentru perfecționarea 
competențelor,  experiență practică la locul 
de muncă și servicii de consiliere furnizate 
de oficiile de ocupare a forței de muncă  în 
condiții echivalente celor aplicabile 
propriilor resortisanți.

(2) Statele membre se asigură că 
persoanelor cărora li s-a acordat statut de
refugiat li se oferă activități precum 
posibilități de formare ocupațională pentru 
adulți, acțiuni de formare profesională , 
inclusiv cursuri de formare pentru 
perfecționarea competențelor,  experiență 
practică la locul de muncă și servicii de 
consiliere furnizate de oficiile de ocupare a 
forței de muncă  în condiții echivalente 
celor aplicabile propriilor resortisanți.

Or. de
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Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 87
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 26 - alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre depun toate eforturile 
pentru a facilita accesul beneficiarilor de 
protecție internațională la posibilitățile de 
formare ocupațională și acțiunile de 
formare profesională menționate la 
alineatul (2) prin măsuri precum 
acordarea, dacă este cazul, de subvenții și 
împrumuturi pentru întreținere sau 
posibilitatea de a lucra și studia în timp 
parțial.

eliminat

Or. de

Justificare

Subiectul alineatului (3) este deja tratat în mod adecvat la alineatele (1) și (2). Ar trebui să se 
evite dublările.

Amendamentul 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre autorizează 
beneficiarii statutului de protecție 
subsidiară să exercite o activitate salariată 
sau independentă, sub rezerva normelor 
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general aplicabile în sectorul de activitate 
în cauză și în serviciile publice, imediat 
după acordarea statutului. Se poate lua în 
considerare în mod corespunzător situația 
de pe piața muncii din statele membre; 
printre altele, se efectuează o evaluare a 
justificării care stă la baza acordării cu 
titlu prioritar a accesului la un loc de 
muncă pentru o perioadă de timp limitată, 
în conformitate cu legislația națională. 
Statele membre se asigură că beneficiarii 
statutului de protecție subsidiară au acces 
la locurile de muncă oferite lor în 
conformitate cu normele naționale 
privind prioritățile de pe piața muncii.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre se asigură că 
beneficiarii statutului de protecție 
subsidiară au acces la activități precum 
posibilități de formare pentru adulți legate 
de ocuparea unui loc de muncă, formare 
profesională și experiență practică la 
locul de muncă, sub rezerva condițiilor 
stabilite de statele membre însele.

Or. de
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Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 90
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre încurajează accesul 
beneficiarilor de protecție internațională 
la programe de formare lingvistică în 
statele membre în cauză în vederea 
facilitării accesului deplin atât al 
minorilor, cât și al adulților la sistemele 
lor educaționale.

Or. el

Amendamentul 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 29 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
beneficiarii de  protecție internațională
primesc, în statul membru care a acordat 
protecția  , aceeași asistență socială 
necesară ca cea prevăzută pentru 
resortisanții respectivului stat membru.

(1) Statele membre se asigură că 
beneficiarii statutului de refugiat sau ai 
statutului de protecție subsidiară primesc, 
în statul membru care a acordat protecția, 
aceeași asistență socială necesară ca cea 
prevăzută pentru resortisanții respectivului 
stat membru.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
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internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 92
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 29 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
beneficiarii de  protecție internațională
primesc, în statul membru care a acordat 
protecția  , aceeași asistență socială 
necesară ca cea prevăzută pentru 
resortisanții respectivului stat membru.

(1) Statele membre se asigură că 
beneficiarii statutului de refugiat sau ai 
statutului de protecție subsidiară primesc, 
în statul membru care a acordat protecția, 
aceeași asistență socială necesară ca cea 
prevăzută pentru resortisanții respectivului 
stat membru.

Or. en

Amendamentul 93
Ernst Strasser

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la norma generală 
prevăzută la alineatul (1), statele membre 
pot limita asistența socială acordată 
beneficiarilor de protecție subsidiară la 
prestațiile de bază, acordate la nivelul și 
în condițiile de eligibilitate aplicabile 
propriilor resortisanți.

Or. en
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Amendamentul 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la norma generală 
prevăzută la alineatul (1), statele membre 
pot limita asistența socială acordată 
beneficiarilor de protecție subsidiară la 
prestațiile de bază, acordate la nivelul și 
în condițiile de eligibilitate aplicabile 
propriilor resortisanți.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 95
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la norma generală 
prevăzută la alineatul (1), statele membre 
pot limita asistența socială acordată 
beneficiarilor de protecție subsidiară la 
prestațiile de bază, acordate la nivelul și 
în condițiile de eligibilitate aplicabile 
propriilor resortisanți.

Or. en

Justificare

Acest alineat, prezent inițial în propunerea Comisiei, trebuie menținut întrucât încurajează 
accesul la piața muncii pentru ambele categorii: refugiați și beneficiari ai protecției 
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subsidiare.

Amendamentul 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 30 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
beneficiarii de  protecție internațională  au 
acces la îngrijirea sănătății în aceleași 
condiții de acces ca cele aplicabile 
resortisanților statului membru care a 
acordat protecția  .

(1) Statele membre se asigură că 
beneficiarii statutului de refugiat sau ai 
statutului de protecție subsidiară au acces 
la îngrijirea sănătății în aceleași condiții de 
acces ca cele aplicabile resortisanților 
statului membru care a acordat protecția .

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la norma generală 
prevăzută la alineatul (1), statele membre 
pot limita asistența medicală acordată 
beneficiarilor de protecție subsidiară la 
prestațiile de bază, acordate la nivelul și 
în condițiile de eligibilitate aplicabile 
propriilor resortisanți.

Or. de
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Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 30 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură, în aceleași 
condiții de acces ca cele aplicabile 
resortisanților statului membru care a 
acordat statutul, îngrijirea sănătății 
corespunzătoare inclusiv asistență 
psihiatrică, dacă este cazul pentru 
beneficiarii de  protecție internațională  cu 
nevoi speciale, precum femeile însărcinate, 
persoanele cu handicap, persoanele care au 
fost victime ale torturii, violului sau altor 
forme grave de violență morală, psihică sau 
sexuală sau minorii care au fost victime ale 
oricăror forme de abuz, neglijență, 
exploatare, tortură, tratamente crude, 
inumane și degradante sau conflicte 
armate.

(2) Statele membre asigură, în aceleași 
condiții de acces ca cele aplicabile 
resortisanților statului membru care a 
acordat statutul, îngrijirea sănătății 
corespunzătoare inclusiv asistență 
psihiatrică, dacă este cazul pentru 
beneficiarii de  protecție internațională  cu 
nevoi speciale, precum femeile însărcinate, 
persoanele cu handicap, persoanele care au 
fost victime ale torturii sau ale unor 
tratamente crude, inumane sau 
degradante precum mutilarea genitală, 
sterilizarea forțată, violul, avortul forțat
sau ale altor forme grave de violență 
morală, psihică sau sexuală sau minorii 
care au fost victime ale oricăror forme de 
abuz, neglijență, exploatare, tortură, 
tratamente crude, inumane și degradante 
sau conflicte armate.

Or. it

Justificare

Mutilarea genitală, avortul forțat și sterilizarea forțată reprezintă forme grave de violență 
îndreptată împotriva femeilor și ar trebui, prin urmare, să fie menționate în mod expres în 
dispozițiile legislative. Rezoluția 1765 (2010) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
menționează în mod expres necesitatea de a lua în considerare astfel de factori la evaluarea 
cererilor de azil.
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Amendamentul 99
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 30 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură, în aceleași 
condiții de acces ca cele aplicabile 
resortisanților statului membru care a 
acordat statutul, îngrijirea sănătății 
corespunzătoare inclusiv asistență 
psihiatrică, dacă este cazul pentru 
beneficiarii de  protecție internațională  cu 
nevoi speciale, precum femeile însărcinate, 
persoanele cu handicap, persoanele care au 
fost victime ale torturii, violului sau altor 
forme grave de violență morală, psihică sau 
sexuală sau minorii care au fost victime ale 
oricăror forme de abuz, neglijență, 
exploatare, tortură, tratamente crude, 
inumane și degradante sau conflicte 
armate.

(2) Statele membre asigură, în aceleași 
condiții de acces ca cele aplicabile 
resortisanților statului membru care a 
acordat statutul, îngrijirea sănătății 
corespunzătoare inclusiv asistență 
psihiatrică, dacă este cazul pentru 
beneficiarii statutului de refugiat sau ai 
statutului de protecție subsidiară cu nevoi 
speciale, precum femeile însărcinate, 
persoanele cu handicap, persoanele care au 
fost victime ale torturii, violului sau altor 
forme grave de violență morală, psihică sau 
sexuală sau minorii care au fost victime ale 
oricăror forme de abuz, neglijență, 
exploatare, tortură, tratamente crude, 
inumane și degradante sau conflicte 
armate.

Or. de

Justificare

Având în vedere marea diversitate a motivelor pe care se bazează cererile de protecție 
internațională și, ca urmare, diferitele durate de ședere în statul membru respectiv, trebuie să 
se poată face deosebire între nivelul prestațiilor acordate refugiaților și beneficiarilor 
protecției subsidiare.

Amendamentul 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează accesul la 
toate prestațiile de îngrijire a sănătății, 
inclusiv, dacă este necesar, la prestații 
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legate de tratament transfrontalier.  

Or. it

Justificare

Potrivit principiului mobilității pacienților și pentru a se garanta că serviciile de îngrijire a 
sănătății sunt acordate în aceleași condiții ca cele pentru resortisanții statelor membre, 
beneficiarilor de protecție ar trebui să li se asigure accesul la tratament transfrontalier.  

Amendamentul 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În orice caz, statele membre 
garantează servicii specifice de îngrijire a 
sănătății, în special îngrijire psihologică, 
pentru minorii neînsoțiți.

Or. it

Justificare

Având în vedere nevoile speciale ale categoriilor celor mai expuse, serviciile de îngrijire a 
sănătății, în special îngrijirea psihologică, sunt de o importanță vitală.

Amendamentul 102
Simon Busuttil

Propunere de directivă
Articolul 32 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul la locuință eliminat
Statele membre se asigură că beneficiarii 
de  protecție internațională  au acces la o 
locuință în condiții similare celor de care 
beneficiază resortisanții altor țări terțe 
care au reședința în mod legal pe 
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teritoriul lor. Statele membre depun 
eforturi pentru a pune în aplicare 
politicile care vizează prevenirea 
discriminării beneficiarilor de protecție 
internațională și asigurarea de șanse 
egale în ceea ce privește accesul la 
locuință.

Or. en

Amendamentul 103
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 34 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a facilita integrarea 
beneficiarilor de protecție internațională  în 
societate, statele membre asigură accesul 
la  programele de integrare pe care le 
consideră necesare pentru a se lua în 
considerare nevoile specifice ale 
beneficiarilor de protecție internațională
sau creează condiții prealabile care 
garantează accesul la astfel de programe.

(1) Pentru a facilita integrarea 
beneficiarilor de protecție internațională  în 
societate, statele membre asigură accesul 
la  programele de integrare pe care le 
consideră necesare pentru a se lua în 
considerare nevoile specifice ale 
beneficiarilor de protecție internațională
sau creează condiții prealabile care 
garantează accesul la astfel de programe.
În același mod, statele membre stabilesc 
norme prin care refugiații sunt obligați să 
accepte astfel de oferte de asistență în 
vederea integrării, participând, așadar, 
activ la integrarea lor în societate. 
Beneficiarii statutului de protecție 
subsidiară sunt obligați să participe la 
cursuri de integrare în cazul în care 
autoritățile competente ale statelor 
membre consideră acest lucru necesar și 
adecvat având în vedere durata protecției 
necesare.

Or. de

Justificare

Exercitarea de drepturi în contextul protecției internaționale presupune și existența unor 
obligații. Acest lucru presupune, în general, respectarea legii statului membru în cauză, 
precum și participarea la cursuri de integrare oferite de statul membru respectiv.
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Amendamentul 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Propunere de directivă
Articolul 34 - alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste programe de integrare ar putea 
include programe introductive și de 
formare lingvistică adaptate, în măsura 
posibilului, la nevoile beneficiarilor de
protecție internațională.

(2) Statele membre oferă cursuri 
lingvistice în vederea facilitării integrării. 
De asemenea, statele membre sunt 
încurajate să dezvolte programe de 
formare având drept obiect legile și 
valorile fundamentale ale statului 
membru de reședință și principiile 
democrației, drepturilor omului și 
egalității, precum și drepturile și 
obligațiile individuale în vigoare în statul 
membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 105
Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 38 - alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la […]  , Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentei directive și, dacă este cazul, 
propune modificările necesare. Statele 
membre transmit Comisiei orice informație 
utilă pentru pregătirea respectivului raport 
până la […] .

(1) Până la […]  , Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentei directive și, dacă este cazul, 
propune modificările necesare. Aceste 
propuneri de modificări se referă cu 
prioritate la articolele 5, 7, 14 și 19.
Statele membre transmit Comisiei orice 
informație utilă pentru pregătirea 
respectivului raport până la […] .

Or. en
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Amendamentul 106
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 38 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După prezentarea respectivului raport, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, cel puțin o dată la cinci ani, 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentei directive.

(2) După prezentarea respectivului raport, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului, cel puțin o dată la trei ani, 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Evaluarea periodică a modului în care se aplică directiva și a progreselor înregistrate 
impune prezentarea de către Comisie a unui raport cel puțin o dată la trei ani.


