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Amendamentul 1
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

1. consideră că este esențial ca UE să 
faciliteze, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, procesul de tranziție 
democratică în țările vecine, susținând 
reforme politice, sociale și economice care 
vizează instaurarea și consolidarea 
progresului și echității sociale, cu scopul 
de a răspunde cât mai bine exigențelor și 
așteptărilor cetățenilor acestor țări vecine; 

Or. it

Amendamentul 2
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

1. consideră că este esențial ca UE să 
contribuie, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, la îndeplinirea aspirațiilor celor 
care au luptat și ale celor care luptă în 
continuare pentru democrație și drepturile 
omului atât în vecinătatea sudică, cât și în 
cea estică;

Or. en

Amendamentul 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile democratice, politice, 
economice, culturale și sociale ale 
cetățenilor și ale resortisanților din țările
incluse în politica europeană de 
vecinătate (PEV), inclusiv dreptul lor la 
mobilitate și liberă circulație;

Or. fr

Amendamentul 4
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

1. consideră că este esențial ca UE să 
răspundă pe deplin, prin politica sa de 
vecinătate revizuită, așteptărilor celor care 
au luptat pentru democrație, statul de 
drept, justiție socială și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

Or. el

Amendamentul 5
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

1. consideră că este esențial ca UE să 
sprijine, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului; 
reamintește, în acest sens, că migrația și 
mobilitatea reprezintă o componentă 
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importantă a acestei noi strategii de 
vecinătate;

Or. fr

Amendamentul 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
oferind nu numai ajutor umanitar, ci și 
asistență pentru reformele politice și 
economice;

Or. en

Amendamentul 7
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație, drepturile omului și o 
revitalizare economică în regiune;

Or. de

Amendamentul 8
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate;

1. consideră că este esențial ca UE să ducă 
la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspirațiile celor care au luptat 
pentru democrație și drepturile omului, 
inclusiv dreptul la mobilitate, și să ofere în 
continuare sprijin în procesul de 
democratizare, promovând mai ales 
drepturile fundamentale, statul de drept, 
independența sistemului judiciar, 
alegerile libere și corecte și libertatea de 
exprimare;

Or. en

Amendamentul 9
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reafirmă faptul că democrația, statul 
de drept, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale, precum și a 
drepturilor femeilor, economia de piață și 
dezvoltarea durabilă sunt valorile pe care 
se bazează politica de vecinătate 
europeană;

Or. it

Amendamentul 10
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că noua politică de 
vecinătate trebuie să contribuie la 
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eliminarea obstacolelor cu care se 
confruntă frecvent persoanele care au 
nevoie de protecție pentru a putea accede 
fizic la teritoriul Uniunii Europene,
situație ce are drept rezultat o și mai mare 
vulnerabilitate a acestora și care le 
expune riscului să devină victime ale 
rețelelor de trecere frauduloasă a 
frontierelor;

Or. fr

Amendamentul 11
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește, în acest sens, că statele 
membre trebuie să respecte principiul 
nereturnării și să facă tot posibilul pentru 
a permite crearea unui sistem european 
de azil accesibil, echitabil și protector;

Or. fr

Amendamentul 12
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că revizuirea PEV oferă UE o 
ocazie bună de a pune efectiv în practică 
obligațiile prevăzute la articolele 2, 3, 6, 8 
și 21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

2. consideră că revizuirea PEV oferă UE o 
ocazie bună de a pune efectiv în practică 
obligațiile prevăzute la articolele 2, 3, 6, 8 
și 21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și de a influența, astfel, 
relațiile sale cu țările PEV în toate 
domeniile, inclusiv economic și social, 
pentru a permite democratizarea și reușita 
acestui proces în țările vizate și pentru a 
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pune în aplicare, între UE și aceste țări, 
politici mai umane în domeniul migrației 
și care să respecte normele internaționale;

Or. fr

Amendamentul 13
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă menținerea unei abordări 
europene care urmărește subcontractarea 
către țările terțe, mai ales către cele din 
sudul Mediteranei, a gestionării imigrației 
spre UE;

Or. fr

Amendamentul 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, pentru a sprijini 
evoluțiile recente în direcția reformelor 
democratice și a libertăților civile din 
Africa de Nord și din regiunea 
mediteraneană, UE ar trebui să își 
deschidă și mai mult piața, începând cu 
Egiptul, Tunisia și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia;

Or. en

Amendamentul 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil
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Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că, pentru a sprijini în mod 
concret aspirațiile la libertate din Africa 
de Nord și din regiunea mediteraneană, 
UE trebuie totodată să ia în considerare 
deschiderea unui dialog pentru a încuraja 
aceste țări să își consolideze relațiile 
regionale, în scopul eliminării 
obstacolelor din calea liberei circulații a 
persoanelor, bunurilor și serviciilor între 
acestea;

Or. en

Amendamentul 16
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. regretă că noua strategie de vecinătate 
propusă de către Comisia Europeană 
continuă să se bazeze pe un principiu al 
condiționalității care corelează accesul la 
o cooperare consolidată în alte domenii 
cu angajamentul de a lupta eficient 
împotriva imigrației ilegale, în special 
prin intermediul acordurilor de readmisie, 
care se referă, de asemenea, la 
resortisanții din țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2c. regretă, prin urmare, decalajul dintre 
memorandumurile de înțelegere ale UE în 
materie de promovare a democrației și a 
drepturilor omului în țările partenere 
PEV și aplicarea lor în politica în 
domeniul migrației; solicită, în 
consecință, ca Uniunea să acționeze 
conform declarațiilor sale în favoarea 
drepturilor omului și a democrației, 
acordând prioritate promovării și 
respectării drepturilor migranților în 
cadrul strategiei pe care intenționează să 
o dezvolte cu partenerii PEV, în special cu 
partenerii din sud;

Or. fr

Amendamentul 18
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. împărtășește constatarea Comisiei în 
ceea ce privește situația migrației din 
motive familiale și o invită să prezinte o 
carte verde pe această temă până la 
sfârșitul anului curent;

Or. fr

Amendamentul 19
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Consiliului și Comisiei să 3. solicită Consiliului și Comisiei să 
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instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, migrația legală și migrația 
ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației;

instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să întărească mai ales 
protecția granițelor Uniunii Europene și a 
statelor sale vecine împotriva imigrației 
ilegale, și să examineze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, politica mai strictă de 
imigrare, migrația legală și migrația 
ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației;

Or. de

Amendamentul 20
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, migrația legală și migrația 
ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației;

3. reamintește că exodul de creiere 
constituie un risc real pentru țările 
partenere; solicită Consiliului și Comisiei 
să instituie un dialog structurat cu 
autoritățile din țările terțe pentru a găsi o 
modalitate de a aborda mobilitatea care să 
fie favorabilă tuturor, care să simplifice 
formalitățile de acordare a vizelor pentru 
țările partenere PEV și care să se îndrepte 
spre o liberalizare mai largă a vizelor 
pentru partenerii mai avansați și să 
evalueze actualele parteneriate pentru 
mobilitate, în special interdependența 
dintre ajutoarele pentru dezvoltare, 
migrația legală și migrația ilegală, astfel 
cum au fost definite în Abordarea globală a 
migrației;

Or. fr
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Amendamentul 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, migrația legală și migrația 
ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației;

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, migrația legală și migrația 
ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației;

Or. en

Amendamentul 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, migrația legală și migrația 
ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației;

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
consecințele negative ale interdependenței 
dintre ajutoarele pentru dezvoltare, 
migrația legală și migrația ilegală, astfel 
cum au fost definite în Abordarea globală a 
migrației;
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Or. fr

Amendamentul 23
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, migrația legală și migrația 
ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației;

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, securitate, migrația legală și 
migrația ilegală, astfel cum au fost definite 
în Abordarea globală a migrației;

Or. el

Amendamentul 24
Carmen Romero López

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, migrația legală și migrația 

3. solicită Consiliului și Comisiei să 
instituie un dialog structurat cu autoritățile 
din țările terțe pentru a găsi o modalitate de 
a aborda mobilitatea care să fie favorabilă 
tuturor și care să ducă la o liberalizare mai 
largă a vizelor, nu doar la facilitarea 
obținerii vizelor pentru anumite categorii 
de grupuri, și să evalueze actualele 
parteneriate pentru mobilitate, în special 
interdependența dintre ajutoarele pentru 
dezvoltare, migrația legală și migrația 
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ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației;

ilegală, astfel cum au fost definite în 
Abordarea globală a migrației; în acest 
context, subliniază necesitatea ca 
directiva privind migrația în scopul 
ocupării unui loc de muncă sezonier să 
garanteze efectiv drepturile imigranților și 
munca acestora în condiții de egalitate, 
astfel încât să favorizeze mobilitatea 
lucrătorilor proveniți din țările învecinate 
și să descurajeze imigrația ilegală;

Or. es

Amendamentul 25
Hélène Flautre
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Consiliului și Comisiei să ia pe 
deplin în considerare îndoielile temeinice 
ale Comisiei exprimate în Comunicarea 
sa „Evaluarea acordurilor de readmisie
ale UE” în ceea ce privește respectarea 
drepturilor fundamentale în cadrul 
punerii în aplicare a acestor acorduri, 
prin adoptarea unui moratoriu privind 
negocierile;

Or. fr

Amendamentul 26
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și Consiliul să încheie 
acorduri de mobilitate cu țările terțe în 
spiritul reciprocității, mai ales în cazul 
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încheierii de acorduri de repatriere sau de 
reintegrare a migranților ilegali;

Or. en

Amendamentul 27
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. sprijină inițiativa Comisiei 
(COM(2011) 292 final) privind instituirea 
de parteneriate de mobilitate cu statele din 
sudul Mediteranei și consideră că acestea 
trebuie să se concentreze pe încheierea de 
acorduri privind readmisia și returnările 
voluntare, ameliorarea cooperării cu 
Frontex, combaterea crimei organizate, 
inclusiv a traficului de ființe umane; de 
asemenea, solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea extinderii acestui tip de 
parteneriate și la celelalte state terțe din 
vecinătatea UE;

Or. ro

Amendamentul 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că prevenirea imigrației 
ilegale și a traficului de persoane, lupta 
împotriva criminalității organizate și a 
traficului ilegal de migranți necesită 
măsuri specifice în cadrul parteneriatelor 
de mobilitate; afirmă, prin urmare, că 
gestionarea coordonată a frontierelor, 
măsurile de protecție internațională în 
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regiune, cum ar fi azilul, precum și 
cooperarea eficientă a serviciilor de 
poliție sunt intrinsec legate;

Or. fr

Amendamentul 29
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că încheierea de 
parteneriate de mobilitate, în conformitate 
cu politica de vecinătate revizuită, 
constituie o modalitate de a încuraja un 
flux de persoane controlat din țările din 
care proveneau în mod obișnuit imigranții 
ilegali;

Or. el

Amendamentul 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită statele membre să utilizeze mai 
mult posibilitățile oferite de Codul UE 
privind vizele, în special pentru a facilita 
mobilitatea studenților și a cercetătorilor;

Or. fr

Amendamentul 31
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că acordurile de mobilitate 
ar trebui să se concentreze în special 
asupra facilitării mobilității studenților, a 
profesorilor universitari și a 
cercetătorilor, acordând o atenție specială 
evitării repercusiunilor unui exod de 
creiere din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 32
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
capacitatea Uniunii de a atrage și de a 
reține lucrători cu un nivel înalt de 
specializare, limitând totodată exodul de 
creiere și găsind o soluție la problema tot 
mai serioasă a îmbătrânirii populației 
Uniunii, cu tot ceea ce implică acest lucru 
pentru sectorul ocupării forței de muncă;

Or. el

Amendamentul 33
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. sprijină punerea în aplicare a 
reformelor și cooperarea cu autoritățile 
din țările terțe în domeniul justiției și al 
securității, în special în ceea ce privește 
combaterea fenomenelor de trafic de 
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persoane, de criminalitate organizată, de 
contrabandă și de spălare de bani;

Or. el

Amendamentul 34
Renate Weber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să ratifice Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
lucrătorii migranți;

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să ratifice Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
lucrătorii migranți;

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să ratifice Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
lucrătorii migranți;

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să ratifice Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
lucrătorii migranți și membrii familiilor 
acestora, la care țările din sudul 
Mediteranei au aderat;

Or. fr

Amendamentul 37
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să ratifice Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
lucrătorii migranți;

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să ratifice Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
lucrătorii migranți și Protocolul împotriva 
traficului ilegal de migranți pe cale 
terestră, a aerului și pe mare, care 
completează Convenția Organizației 
Națiunilor Unite împotriva criminalității 
transnaționale organizate;

Or. en

Amendamentul 38
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să ratifice Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
lucrătorii migranți;

4. solicită statelor membre și Uniunii 
Europene să ratifice Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
lucrătorii migranți; subliniază că 
mobilitatea și relațiile interpersonale sunt 
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esențiale pentru promovarea înțelegerii 
reciproce, dezvoltarea economică, 
schimbul de idei, stabilirea unor relații 
solide între întreprinderi, universități și 
organizații ale societății civile;

Or. lt

Amendamentul 39
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, în cadrul unei strategii 
coerente pe termen lung, este esențial să 
se analizeze cauzele profunde ale 
fluxurilor migratorii pentru a putea da 
soluțiile cele mai bune în ceea ce privește 
dreptul la mobilitate;

Or. fr

Amendamentul 40
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Andreas Mölzer
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează întoarcerea migranților în țările 
lor de origine;

Or. de

Amendamentul 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei să faciliteze accesul la 
fondurile UE pentru proiectele care 
vizează protecția drepturilor migranților; 
sprijină Programul tematic al CE 
„Cooperarea cu țările terțe în domeniul 
migrației și al azilului” – documentul de 
strategie multianual 2011-2013;

Or. en

Amendamentul 43
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei să acorde fondurile 
necesare pentru proiectele care vizează 
protecția drepturilor migranților, asigurând 
condiții echitabile de primire și oferind 
instruire pe tema drepturilor omului;

Or. en
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Amendamentul 44
Hélène Flautre
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului un raport detaliat referitor 
la utilizarea fondurilor europene destinate 
țărilor partenere PEV; solicită Comisiei
să acorde prioritate în atribuirea fondurilor 
UE proiectelor care vizează protecția 
drepturilor migranților;

Or. fr

Amendamentul 45
Dimitrios Droutsas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei să continue și să 
consolideze atribuirea fondurilor UE 
proiectelor care vizează protecția 
drepturilor migranților;

Or. en

Amendamentul 46
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
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vizează protecția drepturilor migranților; vizează să informeze migranții cu privire 
la drepturile lor;

Or. fr

Amendamentul 47
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează o informare corectă privind
drepturile și obligațiile migranților;

Or. it

Amendamentul 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei Europene să acorde 
prioritate în atribuirea fondurilor UE 
proiectelor care vizează protecția 
drepturilor migranților și, într-un cadru 
mai larg, alături de celelalte instituții ale 
UE, în special organizațiile europene de 
finanțare și de investiții (BEI, BERD etc.), 
proiectelor destinate democratizării și 
dezvoltării economice, culturale și sociale 
a țărilor PEV;

Or. fr

Amendamentul 49
Antigoni Papadopoulou
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților și 
în special a dreptului femeilor la un loc de 
muncă, insistând asupra combaterii 
tuturor formelor de discriminare;

Or. el

Amendamentul 50
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților;

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
vizează protecția drepturilor migranților; 
invită țările partenere să mobilizeze mai 
multe resurse interne, să implice 
societatea civilă și reprezentanții 
întreprinderilor în realizarea proiectelor, 
consolidând astfel responsabilitatea 
acestora în vederea obținerii de rezultate 
pozitive;

Or. lt

Amendamentul 51
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în 
atribuirea fondurilor UE proiectelor care 
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vizează protecția drepturilor migranților; vizează protecția drepturilor migranților, în 
special a drepturilor minorilor neînsoțiți;

Or. en

Amendamentul 52
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei Europene, ca urmare 
a fluxurilor migratorii constatate în 
timpul „primăverii arabe”, să clarifice 
condițiile exacte în care statele membre 
care se confruntă cu un „aflux 
disproporționat de persoane strămutate” 
ar putea beneficia de dispozițiile prevăzute 
de Directiva 2001/55/CE privind 
standardele minime pentru acordarea 
protecției temporare, în cazul unui aflux 
masiv de persoane strămutate;

Or. fr

Amendamentul 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, 
în special prin crearea unui mecanism de 
monitorizare care să implice societatea 
civilă în definirea obiectivelor și a 
criteriilor de performanță și în punerea în 

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
aplice pe deplin acest principiu prin 
implicarea și consultarea societății civile, 
prin menținerea unui dialog transparent 
privind aspectele legate de JAI cu 
autoritățile alese în mod democratic și cu 
parlamentele naționale și prin sporirea 
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aplicare și monitorizarea tuturor 
acordurilor cu partenerii, prin menținerea 
unui dialog transparent privind aspectele 
legate de JAI cu autoritățile alese în mod 
democratic și cu parlamentele naționale și 
prin sporirea controlului democratic al PE 
în cadrul tuturor mecanismelor și 
dialogurilor privind migrația;

controlului democratic al PE în cadrul 
tuturor mecanismelor și dialogurilor 
privind migrația;

Or. en

Amendamentul 54
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în 
special prin crearea unui mecanism de 
monitorizare care să implice societatea 
civilă în definirea obiectivelor și a 
criteriilor de performanță și în punerea în 
aplicare și monitorizarea tuturor 
acordurilor cu partenerii, prin menținerea 
unui dialog transparent privind aspectele 
legate de JAI cu autoritățile alese în mod 
democratic și cu parlamentele naționale și 
prin sporirea controlului democratic al PE 
în cadrul tuturor mecanismelor și 
dialogurilor privind migrația;

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în 
special prin implicarea societății civile,
prin menținerea unui dialog transparent 
privind aspectele legate de JAI cu 
autoritățile alese în mod democratic și cu 
parlamentele naționale și prin sporirea 
controlului democratic al PE în cadrul 
tuturor mecanismelor și dialogurilor 
privind migrația;

Or. en

Amendamentul 55
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în 
special prin crearea unui mecanism de 
monitorizare care să implice societatea 
civilă în definirea obiectivelor și a 
criteriilor de performanță și în punerea în 
aplicare și monitorizarea tuturor 
acordurilor cu partenerii, prin menținerea 
unui dialog transparent privind aspectele 
legate de JAI cu autoritățile alese în mod 
democratic și cu parlamentele naționale și 
prin sporirea controlului democratic al PE 
în cadrul tuturor mecanismelor și 
dialogurilor privind migrația;

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în 
special prin crearea unui mecanism de 
monitorizare care să implice societatea 
civilă în definirea obiectivelor și a 
criteriilor de performanță și în punerea în 
aplicare și monitorizarea tuturor 
acordurilor cu partenerii, prin menținerea 
unui dialog transparent privind aspectele 
legate de JAI cu autoritățile alese în mod 
democratic și cu parlamentele naționale și 
prin sporirea controlului democratic al PE 
în cadrul tuturor mecanismelor și 
dialogurilor privind migrația și gestionarea 
eficientă a fluxurilor migratorii;

Or. lt

Amendamentul 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în 
special prin crearea unui mecanism de 
monitorizare care să implice societatea 
civilă în definirea obiectivelor și a 
criteriilor de performanță și în punerea în 
aplicare și monitorizarea tuturor 
acordurilor cu partenerii, prin menținerea 

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în 
special prin crearea unui mecanism de 
consultare care să implice societatea civilă 
în definirea obiectivelor și a criteriilor de 
performanță și în punerea în aplicare și 
monitorizarea tuturor acordurilor cu 
partenerii, dacă este cazul, prin menținerea 
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unui dialog transparent privind aspectele 
legate de JAI cu autoritățile alese în mod 
democratic și cu parlamentele naționale și 
prin sporirea controlului democratic al PE 
în cadrul tuturor mecanismelor și 
dialogurilor privind migrația;

unui dialog transparent privind aspectele 
legate de JAI cu autoritățile alese în mod 
democratic și cu parlamentele naționale și 
prin sporirea controlului democratic al PE 
în cadrul tuturor mecanismelor și 
dialogurilor privind migrația;

Or. en

Amendamentul 57
Hélène Flautre
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în 
special prin crearea unui mecanism de 
monitorizare care să implice societatea 
civilă în definirea obiectivelor și a 
criteriilor de performanță și în punerea în 
aplicare și monitorizarea tuturor 
acordurilor cu partenerii, prin menținerea 
unui dialog transparent privind aspectele 
legate de JAI cu autoritățile alese în mod 
democratic și cu parlamentele naționale și 
prin sporirea controlului democratic al PE 
în cadrul tuturor mecanismelor și 
dialogurilor privind migrația;

6. sprijină cu fermitate principiul 
parteneriatului cu societățile civile și 
solicită, așadar, Comisiei și 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant să 
instituie un mecanism pentru a garanta 
punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în 
special prin crearea unui mecanism de 
monitorizare care să implice societatea 
civilă în definirea obiectivelor și a 
criteriilor și în punerea în aplicare și 
monitorizarea tuturor acordurilor cu 
partenerii, prin menținerea unui dialog 
transparent privind aspectele legate de JAI 
cu autoritățile alese în mod democratic și 
cu parlamentele naționale și prin sporirea 
controlului democratic al PE în cadrul 
tuturor mecanismelor, dialogurilor și 
acordurilor privind migrația;

Or. fr

Amendamentul 58
Hélène Flautre
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că în conformitate cu 
mandatul agenției, Parlamentul 
European trebuie să fie pe deplin 
informat, în cel mai scurt timp posibil, cu 
privire la acordurile încheiate între 
Frontex și autoritățile din țările terțe;

Or. fr

Amendamentul 59
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6α. invită Comisia să reacționeze rapid, să 
dea dovadă de mai multă flexibilitate, să 
reducă birocrația și să nu creeze bariere 
în momentul mobilizării resurselor 
necesare gestionării ajutorului umanitar 
de urgență acordat țărilor terțe.

Or. el

Amendamentul 60
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că revizuirea politicii de 
vecinătate trebuie să faciliteze încheierea 
de acorduri cu țările vecine, în scopul 
controlului fluxurilor migratoare, al 
combaterii migrației ilegale și al 
readmisiei cetățenilor din țările terțe care 
nu îndeplinesc condițiile de intrare, de 
prezență și de ședere pe teritoriul statelor 
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membre;

Or. it

Amendamentul 61
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, 
prin realizarea unei investigații a 
naufragiilor ambarcațiunilor cu refugiați, 
transmiterea către PE a unui raport 
detaliat privind operațiunea Hermes a 
Frontex, condamnarea acordului încheiat 
între autoritățile italiene și Consiliul 
Național de Tranziție din Libia, acordarea 
de sprijin Egiptului, Tunisiei, Turciei și 
Libanului, mai ales prin examinarea 
posibilității de a crea un coridor umanitar 
și deblocarea imediată a negocierilor 
privind Programul comun de reinstalare 
al UE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 62
Renate Weber

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, 
prin realizarea unei investigații a 
naufragiilor ambarcațiunilor cu refugiați, 
transmiterea către PE a unui raport 
detaliat privind operațiunea Hermes a 

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
deblocheze imediat negocierile privind 
Programul comun de reinstalare al UE.
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Frontex, condamnarea acordului încheiat 
între autoritățile italiene și Consiliul 
Național de Tranziție din Libia, acordarea 
de sprijin Egiptului, Tunisiei, Turciei și 
Libanului, mai ales prin examinarea 
posibilității de a crea un coridor umanitar 
și deblocarea imediată a negocierilor
privind Programul comun de reinstalare al 
UE.

Or. en

Amendamentul 63
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, 
transmiterea către PE a unui raport 
detaliat privind operațiunea Hermes a 
Frontex, condamnarea acordului încheiat 
între autoritățile italiene și Consiliul 
Național de Tranziție din Libia, acordarea
de sprijin Egiptului, Tunisiei, Turciei și 
Libanului, mai ales prin examinarea 
posibilității de a crea un coridor umanitar și 
deblocarea imediată a negocierilor privind 
Programul comun de reinstalare al UE.

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților și să 
acorde sprijin Egiptului, Tunisiei, Turciei 
și Libanului, mai ales prin examinarea 
posibilității de a crea un coridor umanitar și 
deblocarea imediată a negocierilor privind 
Programul comun de reinstalare al UE.

Or. it

Amendamentul 64
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național 
de Tranziție din Libia, acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei, Turciei și Libanului, 
mai ales prin examinarea posibilității de a 
crea un coridor umanitar și deblocarea 
imediată a negocierilor privind Programul 
comun de reinstalare al UE.

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, acordarea de 
sprijin Egiptului, Tunisiei, Turciei și 
Libanului, mai ales prin examinarea 
posibilității de a crea un coridor umanitar și 
deblocarea imediată a negocierilor privind 
Programul comun de reinstalare al UE.

Or. fr

Amendamentul 65
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin
realizarea unei investigații a naufragiilor
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei, Turciei și Libanului, 
mai ales prin examinarea posibilității de a 
crea un coridor umanitar și deblocarea 
imediată a negocierilor privind 
Programul comun de reinstalare al UE.

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
interzicerea sistematică a imigrației 
ilegale, ceea ce ar împiedica naufragiile
ambarcațiunilor cu refugiați, și ar pune 
astfel capăt, prin eliminarea bazei pentru 
tranzacții, și traficului de persoane barbar 
și extrem de periculos,  prin transmiterea,
în plus, către PE a unui raport detaliat 
privind operațiunea Hermes a Frontex, prin
considerarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia drept un posibil 
început pentru alte eforturi europene în 
acest sens, prin acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei, Turciei și Libanului 
pentru un control eficient la frontieră și, 
mai ales, prin examinarea posibilității de a 
crea un coridor umanitar.
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Or. de

Amendamentul 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei, Turciei și Libanului,
mai ales prin examinarea posibilității de a 
crea un coridor umanitar și deblocarea 
imediată a negocierilor privind Programul 
comun de reinstalare al UE;

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, a cazurilor 
relatate de neacordare de ajutor pe mare 
și a problemelor de debarcare a 
naufragiaților cu care s-au confruntat 
navele NATO, precum și a returnărilor 
aproape sistematice în Tunisia, prin 
cooperarea cu comisarul pentru 
drepturile omului și cu Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, prin 
transmiterea către PE a unui raport detaliat 
privind operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, prin solicitarea 
adresată guvernului italian de a prezenta
textul acordului încheiat cu guvernul 
tunisian, prin acordarea de sprijin țărilor 
în cauză, mai ales Egiptului și Tunisiei și, 
mai ales, prin examinarea posibilității de a 
crea un coridor umanitar și deblocarea 
imediată a negocierilor privind Programul 
comun de reinstalare al UE.

Or. fr

Amendamentul 67
Cecilia Wikström

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei, Turciei și Libanului,
mai ales prin examinarea posibilității de a 
crea un coridor umanitar și deblocarea 
imediată a negocierilor privind Programul 
comun de reinstalare al UE.

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, mai ales prin 
examinarea posibilității de a crea un 
coridor umanitar și deblocarea imediată a 
negocierilor privind Programul comun de 
reinstalare al UE;

Or. en

Amendamentul 68
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei, Turciei și Libanului, 
mai ales prin examinarea posibilității de a 
crea un coridor umanitar și deblocarea 
imediată a negocierilor privind Programul 
comun de reinstalare al UE.

7. solicită Comisiei și Consiliului, în 
cooperare cu Înaltul Comisariat al 
Națiunilor Unite pentru Refugiați, să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei și Libanului, mai ales 
prin examinarea posibilității de a crea un 
coridor umanitar și deblocarea imediată a 
negocierilor privind Programul comun de 
reinstalare al UE.

Or. el
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Amendamentul 69
Hélène Flautre
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei, Turciei și Libanului, 
mai ales prin examinarea posibilității de a 
crea un coridor umanitar și deblocarea 
imediată a negocierilor privind Programul 
comun de reinstalare al UE.

7. solicită Comisiei și Consiliului să 
abordeze de urgență criza refugiaților, prin 
realizarea unei investigații a naufragiilor 
ambarcațiunilor cu refugiați, transmiterea 
către PE a unui raport detaliat privind 
operațiunea Hermes a Frontex, 
condamnarea acordului încheiat între 
autoritățile italiene și Consiliul Național de 
Tranziție din Libia, acordarea de sprijin 
Libiei, Egiptului, Tunisiei, Turciei și 
Libanului, mai ales prin examinarea 
posibilității de a crea un coridor umanitar și 
deblocarea imediată a negocierilor privind 
Programul comun de reinstalare al UE.

Or. fr

Amendamentul 70
Hélène Flautre
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să reinstaleze, 
în parteneriat cu ICNUR, refugiații care 
au fugit din Libia și care sunt blocați în 
taberele de la frontierele tunisiană și 
egipteană, a căror reîntoarcere în Libia ar 
reprezenta o amenințare la adresa vieții 
lor, având în vedere abuzurile comise 
împotriva populațiilor subsahariene, 
considerate drept populații de mercenari 
pro Gaddafi.
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Or. fr

Amendamentul 71
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia și Consiliul, pentru a 
preveni și a atenua suferințele refugiaților 
și ale migranților ilegali, să ofere 
asistență țărilor vecine, precum și să 
acționeze rapid în ceea ce privește 
elaborarea și punerea în aplicare a 
dosarelor legislative, cum ar fi revizuirea 
mandatului Frontex, mecanismul de 
evaluare Schengen, acordurile de 
readmisie, Eurodac și standardele minime 
pentru primirea solicitanților de azil.

Or. en

Amendamentul 72
Carmen Romero López

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei și Consiliului să 
inițieze, împreună cu Parlamentul, o 
examinare profundă a modului de 
gestionare a frontierelor, care să se 
adapteze, în special, noi situații din sudul 
Mediteranei și să ofere un răspuns 
conform necesităților umanitare și 
așteptărilor democratice ale acestor țări; 
în acest sens, este nevoie de o nouă 
abordare a rolului agențiilor europene 
competente în acest domeniu, în special 
Frontex.
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