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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 Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați 
pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea 
fluxurilor migratorii”, precum și de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0456),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 63 alineatul (2) litera (b) din Tratatul 
CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0123/2009),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 78 alineatul (2) și articolul 80 din 
Tratatul privind funcționarea UE,

– 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. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

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 prezenta poziție Consiliului, Comisiei și 
parlamentelor naționale.

Amendamentul 1

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin urmare, Comisia ar trebui să
fixeze prioritățile anuale comune ale UE în 
ceea ce privește regiunile geografice și 
naționalitățile, precum și categoriile 
specifice de refugiați care urmează să fie 

(2) Pentru a realiza obiectivele stabilite în 
Decizia nr. 573/2007/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1, ar trebui să se 
confere Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
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reinstalați. 290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene în care sunt definite
prioritățile anuale comune ale UE în ceea 
ce privește regiunile geografice, precum și 
categoriile specifice de refugiați care 
urmează să fie reinstalați.
1JO L 144, 6.6.2007, p. 1. 

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre primesc o sumă fixă de 
4000 EUR pentru fiecare persoană 
reinstalată (restabilită) cuprinsă în una 
dintre categoriile definite în prioritățile 
anuale comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice și naționalitățile, 
precum și categoriile specifice de refugiați 
care urmează să fie reinstalați.

Statele membre primesc o sumă fixă de 4 
000 EUR pentru fiecare persoană 

reinstalată cuprinsă în una dintre 
categoriile definite în prioritățile anuale 
comune ale UE, care vizează, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
regiunile geografice.

Următoarele categorii sunt considerate 
întotdeauna priorități anuale comune ale 
UE:
- persoane considerate vulnerabile, 
precum copiii și femeile în situații de risc, 
în special legate de violența psihologică, 
fizică sau sexuală ori de exploatare; 
- persoane cu probleme medicale grave, 
care pot fi rezolvate numai prin 
reinstalare; 
- persoane care au nevoie urgentă și 
imperioasă de reinstalare din motive 
juridice sau legate de protecție;
- persoane care au căzut victime unui atac 
armat, unor catastrofe naturale sau altor 
circumstanțe umanitare neprevăzute.
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Or. en

Justificare

Acest amendament ia în considerare experiențele de până acum legate de dispozițiile privind 
reinstalarea din FER și combină criteriile specifice (prezente în textul anterior), răspunzând 
în mod flexibil unei necesități reale de a reacționa adecvat în situații de urgență.

Amendamentul 3

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 13, se inserează un nou 
alineat (3a), având următorul text:
„3a. Suma fixă de 4 000 EUR pentru 
fiecare persoană reinstalată este majorată 
până la 6 000 EUR pentru acele state 
membre care nu au participat până acum 
la vreun program UE de reinstalare. 
Suma fixă este de 5 000 EUR în al doilea 
an, după care aceasta se fixează la 4 000 
EUR.”

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește prioritățile anuale 
comune ale UE în materie de reinstalare, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 52 alineatul (2).

Pentru a realiza obiectivele prezentei 
decizii de a face din reinstalare un 
instrument de protecție eficient, Comisia 
stabilește prioritățile anuale comune ale UE 
în materie de reinstalare prin acte delegate, 
în conformitate cu articolele 52a, 52b și 
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52c.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 13 – alineatul 7 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de douăzeci de zile 
calendaristice de la notificarea Deciziei 
Comisiei de stabilire a priorităților comune 
ale UE în materie de reinstalare, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
statele membre prezintă Comisiei o 
estimare a numărului de persoane pe care 
le va reinstala în cursul anului calendaristic 
următor, în conformitate cu aceste priorități 
anuale comune ale UE. Comisia comunică 
aceste informații comitetului menționat la 
articolul 52.

În termen de douăzeci de zile 
calendaristice de la notificarea Deciziei 
Comisiei de stabilire a priorităților comune 
ale UE în materie de reinstalare, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (6), 
statele membre prezintă Comisiei o 
estimare a numărului de persoane pe care 
le va reinstala în cursul anului calendaristic 
următor, în conformitate cu aceste priorități 
anuale comune ale UE. Comisia comunică 
aceste informații Parlamentului European 
și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 52a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Se inserează următorul articol:
„Articolul 52a

Exercitarea delegării
(1) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 13 alineatul (6), 
este conferită Comisiei pentru perioada 
precizată la articolul 1 alineatul (1).
(2) Comisia notifică, în același timp, 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la un act delegat imediat după ce îl 
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adoptă.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
stabilite la articolele 52b și 52c.”

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10b (nou)
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 52b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10b. Se inserează următorul articol:
„Articolul 52b

Revocarea delegării
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot revoca delegarea competențelor 
menționată la articolul 13 alineatul (6).
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să revoce 
sau nu delegarea competențelor 
informează cealaltă instituție și Comisia, 
precizând competențele delegate care fac 
obiectul revocării.
(3) Decizia de revocare menționează 
motivele revocării și pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Aceasta produce efecte fie 
imediat, fie la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Decizia de revocare 
nu afectează validitatea actelor delegate 
deja în vigoare. Aceasta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10c (nou)
Decizia nr. 573/2007/CE
Articolul 52c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10c. Se inserează următorul articol:
„Articolul 52c

Obiecții la actele delegate
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot formula obiecții la actele delegate în 
termen de două luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se poate 
prelungi cu o lună. 
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au formulat obiecții la un act 
delegat, actul delegat se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data menționată în 
cuprinsul său.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecții la un act delegat, actul delegat nu 
intră în vigoare. Instituția care 
formulează obiecții la un act delegat 
precizează motivele formulării obiecțiilor 
respective.”

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Una dintre „acțiunile eligibile” ale Fondului european pentru refugiați (FER) este reinstalarea. 
Reinstalarea este procesul prin care, la cererea ICNUR bazată pe nevoile de protecție 
internațională ale persoanei, resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi sunt transferați dintr-o țară 
terță într-un stat membru în care (a) le este permisă șederea cu statutul de refugiat sau (b) 
primesc un statut care oferă aceleași drepturi și beneficii în temeiul legislației naționale și 
comunitare ca statutul de refugiat1. Restabilirea este deseori descrisă ca fiind una din soluțiile 
durabile pentru refugiații a căror protecție nu poate fi asigurată în prima țară de azil2.

Punctul 6.2.3 din Programul de la Stockholm cu privire la dimensiunea externă a azilului 
menționează clar că UE ar trebui să acționeze în parteneriat și să coopereze cu țările terțe care 
găzduiesc importante populații de refugiați. Acesta recunoaște, totodată, că promovarea 
solidarității în cadrul UE este crucială, dar insuficientă pentru a realiza o politică comună 
credibilă și durabilă în domeniul azilului. Consiliul European invită Parlamentul European, 
împreună cu Consiliul și cu Comisia, să încurajeze participarea voluntară a statelor membre la 
programul comun de reinstalare al UE și să sporească numărul total al refugiaților reinstalați. 
De asemenea, Comisia ar trebui să evalueze Programul comun de reinstalare al UE în 2014, 
cu scopul de a identifica îmbunătățirile ce se impun. În privința acestui Program comun de 
reinstalare al UE, raportorul își va expune ideile în raportul său privind comunicarea. 

Propunere de modificare a Fondului european pentru refugiați

Articolul 6 litera (e) din Decizia 2007/573/CE menționează drept grup-țintă orice resortisant 
al unei țări terțe sau apatrid care se restabilește sau s-a restabilit într-un stat membru. 
Dispozițiile specifice privind reinstalarea se regăsesc, în principal, la articolul 13.

Propunerea împuternicește Comisia să definească anual prioritățile comune ale UE privind 
persoanele care urmează să fie reinstalate. Conform Comisiei, aceste priorități anuale pot să se 
refere la regiuni geografice, naționalități sau categorii specifice de refugiați care urmează să 
fie reinstalați. Parlamentul European sprijină ideea Comisiei și este de părere că reinstalarea 
ar trebui să joace un rol central în cadrul politicilor externe ale UE în materie de azil. Aceasta 
ar trebui dezvoltată în continuare și transformată de UE într-un instrument de protecție 
eficient. În ceea ce privește definirea priorităților comune ale UE, Parlamentul European se 
declară în favoarea definirii anumitor categorii, păstrându-se, în același timp, flexibilitatea 
necesară pentru a reacționa în anumite situații de urgență. Amendamentul (2) vine în 
întâmpinarea acestei preocupări și prezintă o listă a categoriilor permanente care ar trebui să 
aibă caracter general și să includă și cazuri care nu sunt menționate în mod explicit, deoarece 
ar fi imposibil din punct de vedere legal să se menționeze toate nevoile specifice. De exemplu, 
cu siguranță că femeile care ar putea fi forțate să se căsătorească sau victimele mutilării 
genitale feminine (MGF) ar intra în categoria generală a „femeilor în situații de risc”, iar 
persoanele cu dizabilități s-ar încadra în categoria „persoanelor cu probleme medicale grave.” 
Persoanele discriminate pe motiv de orientare sexuală în țări în care orientarea sexuală 
constituie o infracțiune ar putea fi, de asemenea, eligibile, la fel ca și membrii minorităților 
                                               
1 Articolul 3 din Decizia 2007/573/CE, JO L 144, 6.6.2007, p. 5.
2 A se vedea, de asemenea, comentariile ICNUR referitoare la Programul comun de reinstalare al UE și 
Propunerea CE de modificare a FER.



PE430.976v03-00 12/12 PR\806635RO.doc

RO

religioase sau nereligioase, în cazul în care libertatea religioasă sau a credinței reprezintă o 
infracțiune. Alte cazuri s-ar putea încadra la capitolul „motive juridice sau legate de 
protecție”.

Pe parcursul ultimilor ani, tot mai multe state membre participă la programele de reinstalare 
ale UE. Pentru Parlamentul European, este de importanță maximă ca un număr cât mai mare 
de state membre să aibă șansa de a participa la programul de reinstalare al UE. Din acest 
motiv, Parlamentul European ar dori să introducă un sistem de modulare. Acesta ar oferi 
posibilitatea de a atribui statelor membre care până în prezent nu au participat în mod 
semnificativ la programele de reinstalare ale UE stimulente pentru a începe să o facă 
(amendamentul 3).

Pentru a garanta prerogativele Parlamentului European în ceea ce privește definirea 
priorităților, amendamentele (1) și (4) propun procedura prevăzută la articolul 290 din TFUE 
(acte delegate).


