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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act 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.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la 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 
 (reformare)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0551),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 63 alineatul (1) litera (c) alineatul 
(2) litera (a) și alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată Parlamentului de către Comisie (C7-0250/2009),

– 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) și articolul 78 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din 2 februarie 2010 a Comisiei pentru afaceri juridice 
destinate Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în conformitate cu 
articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-
0000/2010),

A. întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio 
modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și întrucât, în 
ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare 
împreună cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor 
existente, fără nicio modificare de fond,

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare, luând în considerare 
recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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European, Consiliului și Comisiei;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale, precum și principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Prezenta 
directivă urmărește în special garantarea 
deplinei respectări a demnității umane și a 
dreptului de azil ale solicitanților de azil și 
ale membrilor familiei care îi însoțesc și 
promovarea aplicării articolelor 1, 7, 14, 
15, 16, 18, 21, 24, 34 și 35 din cartă și ar 
trebui pusă în aplicare în mod 
corespunzător.

(15) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale, precum și principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene .
Prezenta directivă urmărește în special 
garantarea deplinei respectări a demnității 
umane și a dreptului de azil ale 
solicitanților de azil și ale membrilor 
familiei care îi însoțesc și promovarea 
aplicării articolelor 1, 7, 14, 15, 16, 18, 21,
23, 24, 34 și 35 din cartă și ar trebui pusă 
în aplicare în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Ar trebui adăugat articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
referitor la egalitatea de gen, pentru a garanta o abordare a examinării cererilor de azil care 
să ia în considerare acest aspect.

Amendamentul 2

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 
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al copilului, statele membre ar trebui să 
acorde atenția cuvenită în special 
următorilor factori:
(a) menținerea vieții de familie, inclusiv a 
posibilităților de reîntregire a familiei în 
cazul copiilor despărțiți de familiile lor;
(b) calitatea vieții și dezvoltarea socială a 
copilului, luând în considerare mai ales 
mediul etnic, religios, cultural și lingvistic 
al acestuia și având în vedere, de 
asemenea, necesitatea stabilității și a 
continuității în ceea ce privește 
modalitățile de îngrijire și încredințare 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) opiniile copilului, acordându-le 
importanța cuvenită în funcție de vârsta și 
maturitatea acestuia;

Or. en

Justificare

Această dispoziție oferă orientări clare cu privire la modul în care ar trebui definit „interesul 
superior” în cadrul evaluării nevoilor de protecție și va contribui la alinierea practicilor în 
vigoare în statele membre.

Amendamentul 3

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 genul solicitantului, 
inclusiv identității de gen și orientării 
sexuale.
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Or. en

Justificare

Această adăugire garantează faptul că textul va lua în considerare pe deplin dimensiunea de 
gen și caracterul eterogen și schimbător al grupurilor din cadrul diferitelor societăți, precum 
și normele internaționale privind drepturile omului, aflate într-o continuă evoluție.  

Amendamentul 4

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 
beneficiarului de  protecție internațională
care sunt prezenți în același stat membru ca 
urmare a cererii de protecție internațională:

(j) „membri ai familiei” înseamnă 
următorii membri ai familiei beneficiarului
de  protecție internațională  care sunt 
prezenți în același stat membru ca urmare a 
cererii de protecție internațională:

Or. en

Justificare

Formula „în măsura în care familia era deja constituită în țara de origine”, având rolul de 
circumstanță de delimitare, nu ține seama de legăturile familiale constituite pe durata fugii 
sau în țara gazdă, inclusiv de eventualii copii născuți după plecare. Respectul față de unitatea 
familiei nu ar trebui supus condiției ca familia să fi fost constituită înaintea fugii din țara de 
origine și trebuie luate în considerare și familiile constituite în cursul fugii sau la sosirea în 
statul în care se solicită azilul.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „interesul superior al copilului” 
înseamnă interesul copilului stabilit în 
conformitate cu Convenția ONU cu 
privire la drepturile copilului și cu 
recomandările, observațiile finale și 
rapoartele formulate de Comisia ONU 
pentru drepturile copilului și de alte 



PR\832116RO.doc 9/21 PE448.996v01-00

RO

agenții ONU;

Or. en

Justificare

Această adăugire este necesară pentru a clarifica definirea „interesului superior al 
copilului” în conformitate cu considerentul 17.

Amendamentul 6

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 numai de 
următorii actori, care sunt dispuși și în 
măsură să asigure respectarea statului de 
drept și, de asemenea, să fie considerați 
responsabili:

Or. en

Justificare

Sintagma „dispuși și în măsură să asigure respectarea statului de drept” ar trebui să se 
aplice în mod explicit 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”. Statele despre care se presupune că sunt în măsură să 
ofere o protecție eficace ar trebui să poată oferi garanții în legătură cu faptul că-și asumă 
răspunderea în conformitate cu dreptul internațional. 

Amendamentul 7

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 

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

Or. en

Justificare

Sintagma „dispuși și în măsură să asigure respectarea statului de drept” ar trebui să se 
aplice în mod explicit 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”. Statele despre care se presupune că sunt în măsură să 
ofere o protecție eficace ar trebui să poată oferi garanții în legătură cu faptul că-și asumă 
răspunderea în conformitate cu dreptul internațional. 

Amendamentul 8

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 
la o astfel de protecție.

(2) Protecția eficientă și durabilă  se acordă 
atunci când agenții menționați la alineatul
(1) împiedică 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 
protecție.

Or. en

Justificare

„Protecția eficientă și durabilă” constituie obiectivul:  dacă acest obiectiv nu poate fi atins, 
atunci nu sunt suficiente „măsuri rezonabile”.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul evaluării cererii de protecție (1) În cadrul evaluării cererii de protecție 
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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.

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 și există motive rezonabile de a  
anticipa că vor rămâne în locul respectiv.

Or. en

Justificare

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Amendamentul 10

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. Atunci 
când solicitantul este un minor neînsoțit, 
evaluarea prevăzută la alineatul (1) 
trebuie să verifice disponibilitatea unor 
modalități sigure și concrete de îngrijire și 
încredințare, care sunt în interesul 
superior al minorului neînsoțit. În acest 
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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, și că 
informațiile respective sunt utilizate. În 
cazul în care persecuțiile au fost 
exercitate de către stat sau agenții săi se 
poate invoca o prezumție fermă de 
neaplicabilitate a acestui alineat.

Or. en

Justificare

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 

which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Amendamentul 11

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
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Justificare

În numeroase state membre ale UE, precum și în dreptul internațional, îndeplinirea uneia sau 
a două cerințe este suficientă pentru definirea unui anumit grup social. Această practică ar 
trebui aplicată la nivelul UE pentru a evita deficiențele în materie de protecție și a crește 
coerența politicilor de azil ale statelor membre.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – 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 egalitatea între 
bărbați și femei, inclusiv identității de gen,
trebuie să li se acorde atenția 
corespunzătoare, în vederea stabilirii 
apartenenței la un anumit grup social sau a 
identificării caracteristicilor unui astfel de 
grup;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot decide că prezentul 
articol se aplică și altor rude apropiate care 
trăiau în cadrul familiei la data plecării din 
țara de origine și care se aflau, integral sau 
parțial, în întreținerea beneficiarului 
statutului de protecție internațională .

(5) Statele membre consideră că prezentul 
articol se aplică și altor rude apropiate care 
trăiau în cadrul familiei la data plecării din 
țara de origine și care se aflau, integral sau 
parțial, în întreținerea beneficiarului 
statutului de protecție internațională .
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Or. en

Justificare

Această dispoziție ar armoniza practicile în vigoare în statele membre.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a proteja , totodată,  interesul 
superior al minorului statele membre 
instituie proceduri pentru identificarea, cât 
mai curând posibil după acordarea 
protecției internaționale, a membrilor 
familiei minorului neînsoțit , . În cazul în 
care ar fi amenințată viața sau integritatea 
fizică a unui minor sau a apropiaților săi, în 
special în cazul în care au rămas în țara de 
origine, trebuie acționat astfel încât 
colectarea, prelucrarea și difuzarea 
informațiilor privind respectivele persoane 
să fie confidențiale.

(5) Statele membre instituie proceduri 
pentru identificarea membrilor familiei 
minorului neînsoțit în locul în care se 
depune cererea de protecție 
internațională, protejând totodată
interesul superior al minorului. În cazul în 
care ar fi amenințată viața sau integritatea 
fizică a unui minor sau a apropiaților săi, în 
special în cazul în care au rămas în țara de 
origine, trebuie acționat astfel încât 
colectarea, prelucrarea și difuzarea 
informațiilor privind respectivele persoane 
să fie confidențiale.

Or. en

Justificare

Ar fi oportună inițierea unor programe de localizare a membrilor familiilor în momentul 
depunerii cererii, conform propunerii Comisiei de reformare a Directivei privind condițiile de 
primire, ceea ce ar asigura și coerența celor două directive.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei urmărește reformarea (modificarea parțială) a versiunii inițiale a 
Directivei 2004/83/CE. În ceea ce privește propunerea inițială, Parlamentul European nu a 
fost decât consultat: în prezent, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Parlamentul are putere de codecizie. Directiva în vigoare are două elemente fundamentale: 
criteriile de recunoaștere a statutului de refugiat sau a protecției subsidiare și conținutul
acestei protecții în ceea ce privește domiciliul, ocuparea profesională și drepturile sociale pe 
teritoriul statului membru responsabil de protecție. 

Comisia a prezentat propunerea de reformare a directivei (COM (2009) 551 final 2), ca 
urmare a solicitării de revizuire a directivei anterioare și a evoluției jurisprudenței.  De 
asemenea, este clar că practicile în vigoare variază considerabil de la un stat membru la altul 
în ceea ce privește punerea în aplicare a actualei directive. Aceste disparități conduc la variații 
importante ale procentelor de recunoaștere și riscă să perpetueze circulația secundară a 
solicitanților. Deși unele dintre aceste disparități pot fi remediate printr-o mai bună cooperare, 
în cadrul căreia noul Birou European de Sprijin pentru Azil ar trebui să joace un rol important, 
este necesar să se clarifice cadrul legislativ - directiva însăși - pentru a asigura un cadru mai 
solid și mai clar al procesului de punere în aplicare.

În general, raportoarea salută modificările propuse de Comisie și propune, cu această ocazie, 
o serie limitată de amendamente. 

Una dintre cele mai importante modificări propuse se referă la o mai strânsă asociere a celor 
două categorii de protecție, făcându-se, astfel, trimitere la beneficiarii de protecție 
internațională (articolul 1, articolul 2 alineatele (b) și (j) și altele). În acest mod, li se 
reamintește autorităților însărcinate cu punerea în aplicare că cele două categorii sunt 
complementare: protecția subsidiară nu este mai puțin importantă pentru persoanele care riscă 
să sufere prejudicii grave în cazul în care se întorc în țara de origine. Propunerea Comisiei 
urmărește, de asemenea, o mai mare aliniere a drepturilor în ceea ce privește conținutului 
protecției (articolele 22-27,29,30,33,34 și considerentele aferente).  Majoritatea statelor 
membre nu fac deja decât diferențieri minore între cele două grupuri:  doar trei state limitează 
accesul deplin pe piața forței de muncă al persoanelor care beneficiază de protecție subsidiară; 
un singur stat asigură un tratament diferențiat în ceea ce privește accesul la asistență medicală; 
opt dintre statele membre limitează durata permisului de ședere pentru acest grup, reflectând 
probabil opinia exprimată de anumite voci potrivit căreia necesitatea protecției subsidiare este 
de scurtă durată, deși s-a demonstrat că nu este cazul.   Prin urmare, propunerea Comisiei pare 
să reflecte pozițiile adoptate de statele membre.

Raportoarea a propus un număr redus de modificări referitoare la gen și identitatea de gen 
(considerentele 15 și 29, articolul 10 alineatul (a) litera (d)), care constituie adăugiri la 
propunerea Comisiei de modificare a articolului 10. Deși unele state membre au adoptat bune 
practici în materie, altele sunt mai puțin dispuse să acorde importanța cuvenită acestor 
aspecte.

Raportoarea a propus un amendament suplimentar la articolul 10 alineatul (d): cele două 
condiții referitoare la grupuri ar trebui să fie alternative și cumulative. Este vorba despre o 
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distincție importantă în ceea ce privește analiza nevoilor de protecție, iar acest aspect ar trebui 
clarificat în vederea alinierii la dispozițiile Convenției privind refugiații. 

Alte amendamente depuse de către raportoare se referă la copii: conceptul de interes superior 
al copilului este dezvoltat la considerentul 17 din propunerea Comisiei.  Raportoarea 
consideră că acesta ar trebui dezvoltat ulterior pentru a-i conferi mai multă precizie în ceea ce 
privește implicațiile sale și a propus, de asemenea, introducerea alineatului (1) la articolul 2 
pentru a asigura corelarea articolului cu considerentul pertinent și, în acest mod, introducerea 
considerentului în corpul directivei. Modificarea propusă la articolul 8 alineatul (2) se referă 
în mod expres la îngrijirea minorilor neînsoțiți. Continuitatea îngrijirii acestor copii este un 
element călăuzitor care ar trebui continuat prin intermediul SECA, motiv pentru care a fost 
propusă modificarea articolului 31 alineatul (5).  Raportoarea dorește să solicite Comisiei și 
Consiliului să studieze modalitățile de asigurare a acestei continuități, care este necesară, nu 
în ultimul rând în ceea ce privește tutela acestor minori. 

Raportoarea ar considera oportune, de asemenea, clarificări suplimentare din partea 
Consiliului și a Comisiei cu privire la modalitățile de abordare a aspectelor legate de practicile 
uzuale în cazul în care acestea constituie o amenințare clară la adresa celor care se opun 
acestor practici sau despre care se presupune că le-au încălcat. Este necesar un text legislativ 
pentru a clarifica necesitatea luării în considerare a acestui aspect sau ar fi suficiente niște 
orientări clare?

Propunerile referitoare la definirea familiei au, de asemenea, implicații asupra copiilor. 
Raportoarea salută propunerile Comisiei în ceea ce privește minorii căsătoriți, care constituie 
un grup restrâns, dar ale cărui nevoi de protecție nu ar trebui subordonate statutului marital al 
acestor persoane. Numeroase grupuri de experți au atras atenția asupra probabilității ca 
familiile constituite în timpul fugii sau la sosirea în țara gazdă să nu beneficieze de o analiză 
completă a nevoilor lor de protecție, existând riscul desfacerii căsătoriei pe parcursul 
procedurii.  Această eventualitate poate fi considerată contrară dreptului la viață familială. 

Articolul 7 are drept subiect agenții de protecție.  Potrivit unei opinii larg răspândite, doar 
statele pot fi considerate, în principiu, ca fiind agenți de protecție: organismele internaționale 
nu dispun de prerogativele unui stat și nu pot fi parte la convențiile internaționale. 
Modificarea adusă de Comisie acestui articol urmărește să consolideze cerințele pe care 
trebuie să le îndeplinească actorii fără caracter statal în cazul în care doresc recunoașterea 
capacității de a oferi o protecție eficace și durabilă. Raportoarea a optat pentru reformularea 
articolului, astfel încât condițiile să devină aplicabile atât actorilor statali, cât și celor fără 
caracter statal.

Articolul 8 se referă la protecția internațională în țara din care s-au refugiat persoanele în 
cauză. Raportoarea a propus menținerea formulării inițiale a articolului 8 alineatul (1), în plus 
față de propunerea Comisiei: i s-a sugerat că, în acest caz, conceptul de „rezonabil” este 
important din punct de vedere legal, la fel ca și clarificarea oferită de Comisie. . Raportoarea 
ia în considerare posibilitatea de a depune alte amendamente pertinente la articolele 11 și 
16,Ch referitoare la încetarea statutului.

Chiar dacă domeniul de aplicare al propunerii de reformare este limitat, raportoarea regretă că 
nu au fost abordate aspecte legale importante referitoare la articolele 14 și 19 și la 
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problematica nereturnării, care vizează persoanele lipsite de protecție umanitară.   Alte 
aspecte legate de agenții de protecție fără caracter statal, precum organismele internaționale, 
nu au fost abordate la nivel principial. Din acest motiv, raportoarea a decis să includă anumite 
articole specifice în clauza de revizuire.

Cu toate acestea, în ansamblu, raportoarea recomandă Parlamentului să aprobe propunerile 
Comisiei, își exprimă speranța că amendamentele pe care le-a depus vor fi considerate drept o 
contribuție pozitivă și așteaptă răspunsul comisiei.
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
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the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE 
PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 23 noiembrie 2009

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere 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
COM(2009)551 din 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 29 octombrie 2009 în vederea examinării, 
printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni1, în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de reformare a Directivei 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 
2004 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, grupul de lucru consultativ a stabilit de comun 
acord următoarele:

1) La articolul 9 alineatul (3), formularea inițială „În conformitate cu articolul 2 litera (c)” ar 
trebui adaptată astfel încât textul să fie următorul: „În conformitate cu articolul 2 litera (d)”.

2) La articolul 19 alineatul (1), formularea „după intrarea în vigoare a prezentei directive” ar 
trebui adaptată astfel încât textul să fie următorul: „după intrarea în vigoare a Directivei 
2004/83/CE”.

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile lingvistice în limbile engleză, franceză și germană ale 
propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului în 
discuție.
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3) La articolul 23 alineatul (2), trimiterea la „articolele 24-34” ar trebui adaptată astfel încât 
trimiterea să fie la „articolele 24-27 și 29-35”.

4) La articolul 39 alineatul (1) primul paragraf, ultima teză „Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă” ar fi trebuit identificată cu ajutorul fontului gri utilizat în general 
pentru a marca modificările de fond în textele de reformare.

5) La articolul 39 alineatul (2), cuvintele de final „precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă” ar trebui identificate cu font gri.

6) La articolul 42, cuvintele de final ale articolului 40 din Directiva 2004/83/CE a Consiliului 
(„în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene”) ar trebui reintroduse.

7) În anexa I partea B, data de 10 octombrie 2006 ar trebui înlocuită cu data de 9 octombrie 
2006.

Prin urmare, în urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns de comun 
acord la concluzia că propunerea nu cuprinde modificări de substanță, altele decât cele 
identificate ca atare în cadrul său sau în prezentul aviz. De asemenea, în ceea ce privește 
codificarea dispozițiilor neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de substanță 
efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se limitează la o 
simplă codificare a textului existent, fără să aducă modificări de substanță acestuia.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Director general


