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PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 
privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație
(COM2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0322),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 63 alineatul (3) și articolul 66 din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-
0055/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-
0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 377/2004
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru care deține președinția 
Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul 
în care statul respectiv nu este reprezentat 
în țara sau regiunea în cauză, statul 
membru care asigură președinția cu titlu 
interimar, prezintă Consiliului și Comisiei, 
la sfârșitul fiecărui semestru, un raport 
privind activitățile rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație în regiuni 

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

specifice și/sau țări care prezintă un interes 
special pentru Uniunea Europeană, precum 
și privind situația din aceste regiuni și/sau 
țări, în materie de imigrație ilegală. În urma 
consultării statelor membre și a Comisiei, 
rezultă selecția regiunilor specifice și/sau a 
țărilor care prezintă un interes special 
pentru Uniunea Europeană, care se bazează 
pe indicatori obiectivi în materie de
migrație, precum statistici privind
imigrația ilegală și analize de risc 
elaborate de agenția FRONTEX, și ia în 
considerare politica globală a Uniunii 
Europene în domeniul relațiilor externe.

Or. fr

Justificare

Este indicat să se garanteze coerența în ceea ce privește alegerea termenilor și, prin urmare, 
să fie reluată în acest context expresia „imigrație ilegală”, care este utilizată în fraza 
anterioară. Este indicat să se permită rețelelor de ofițeri de legătură să acționeze într-un mod 
suficient de flexibil în cadrul politicii externe globale a Uniunii Europene.



PE430.311v01-00 6/7 PR\793095RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

La 19 februarie 2004, când a fost adoptat regulamentul care, în prezent, face obiectul 
propunerii de modificare, Agenția FRONTEX nu fusese încă înființată în mod oficial. 
Regulamentul de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la 
Frontierele Externe a fost adoptat la un interval de opt luni după această dată, mai precis la 26 
octombrie 2004. 

Pe baza competențelor recunoscute prin regulamentul de înființare, Agenția FRONTEX este 
însărcinată să efectueze analize de risc în funcție de informațiile culese de autoritățile 
competente ale statelor membre, să faciliteze cooperarea operațională între statele membre și 
țările terțe, să coopereze în egală măsură cu autoritățile competente ale țărilor terțe sau cu 
organizații internaționale, de exemplu prin intermediul schimburilor de experiențe în materie 
de control la frontiere, formarea grănicerilor, schimbul de informații operaționale și operațiuni 
comune.  

În sensul versiunii originale a Regulamentului nr. 377/2004 din 19 februarie 2004, prin „ofițer 
de legătură” se înțelege un reprezentant al unui stat membru detașat în străinătate de serviciul 
de imigrație sau de alte autorități competente în vederea stabilirii și întreținerii contactelor cu 
autoritățile țării gazdă pentru a contribui la prevenirea și combaterea imigrației ilegale, la 
returnarea imigranților ilegali și gestionarea imigrației legale.   

Este evident că, datorită competențelor care le sunt acordate, ofițerii de legătură în materie de 
imigrație detașați în țări terțe ar putea contribui în mod substanțial la realizarea obiectivelor 
Agenției FRONTEX, având în vedere mai ales faptul că agenția nu dispune de reprezentare în 
afara teritoriului Uniunii.  

Propunerea de modificare a Regulamentului nr.377/2004 al Consiliului vizează să permită 
Agenției FRONTEX să beneficieze de cunoștințele și experiența ofițerilor de legătură în 
materie de imigrație, urmărind totodată transmiterea cunoștințelor și a experienței în sens 
invers, obiectiv care nu a fost prevăzut în regulamentul original.  

Propunerea de modificare are următoarele obiective: utilizarea competențelor agenților de 
legătură și ale agenției FRONTEX în interes reciproc, valorificarea informațiilor obținute de 
ofițerii de legătură și schimburile prin intermediul ICONet (rețeaua de informare și 
coordonare securizată conectată la internet pentru serviciile statelor membre responsabile de 
gestionarea fluxurilor migratorii), accesul la Fondul pentru frontierele externe în scopul de a 
consolida crearea rețelelor de ofițeri de legătură și a facilita funcționarea acestora și, în 
ultimul rând, aducerea unei contribuții la sistemul de prezentare a rapoartelor semestriale.  

În vederea atingerii acestor obiective, se modifică articolele 3, 4 și 6 ale Regulamentului nr 
377/2004.  

Ca temei juridic, se propun articolul 63 alineatul (3) litera (b) și articolul 66 din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene. Acest temei presupune aplicarea sistemului „geometriei 
variabile” în ceea ce privește poziția Regatului Unit, a Irlandei și a Danemarcei față de 
Protocolul Schengen. În paralel, au fost examinate consecințele modificării propuse în ceea ce 
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privește protocoalele semnate în acest domeniu cu Islanda, Norvegia, Elveția și Lichtenstein.

Din punct de vedere tehnic, modificarea propusă este pertinentă și necesară. Momentele 
dificile prin care trece Uniunea Europeană necesită o gestionare adecvată a fluxurilor 
imigrației. Aceasta trebuie abordată sub ambele sale aspecte:  gestionarea imigrației legale și 
gestionarea imigrației ilegale sau clandestine. 


