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Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație 
COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Ofițerii de legătură în materie de 
imigrație trebuie să colecteze informații 
privind imigrația ilegală, care sunt utilizate 
fie la nivel operațional, fie la nivel 
strategic, fie la ambele nivele. Informațiile 
respective ar putea contribui în mod 
substanțial la activitățile agenției 
FRONTEX referitoare la analize de risc și, 
în acest scop, ar trebui stabilită o cooperare 
consolidată între ofițerii de legătură în 
materie de imigrație și agenția FRONTEX. 

(4) Ofițerii de legătură în materie de 
imigrație trebuie să colecteze informații 
privind imigrația ilegală, care sunt utilizate 
fie la nivel operațional, fie la nivel 
strategic, fie la ambele nivele, inclusiv 
informații care să indice statele membre 
prin care imigranții ilegali sosesc de 
obicei și durata șederii acestora înainte de 
a fi arestați. Informațiile respective ar 
putea contribui în mod substanțial la 
activitățile agenției FRONTEX referitoare 
la analize de risc și, în acest scop, ar trebui 
stabilită o cooperare consolidată între 
ofițerii de legătură în materie de imigrație 
și agenția FRONTEX. 

Or. da 
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Amendamentul 3 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
Raport A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație 
COM(2009)0322 – C7 0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Decizia nr. 574/2007/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 mai 2007 instituie, pentru perioada 
1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, 
Fondul pentru Frontierele Externe, ca parte 
a Programului general „Solidaritatea și 
gestionarea fluxurilor migratorii”, pentru a 
contribui la consolidarea spațiului de 
libertate, securitate și justiție și la aplicarea 
principiului solidarității între statele 
membre. Resursele disponibile în cadrul 
acestui fond pot fi utilizate pentru a 
consolida activitățile organizate de 
serviciile consulare și de alte servicii ale 
statelor membre în țări terțe și pentru a 
susține întărirea capacității operaționale a 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație, promovând astfel o cooperare 
mai eficientă între statele membre, prin 
intermediul acestor rețele. 

(6) Decizia nr. 574/2007/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 mai 2007 instituie, pentru perioada 
1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, 
Fondul pentru Frontierele Externe, ca parte 
a Programului general „Solidaritatea și 
gestionarea fluxurilor migratorii”, pentru a 
contribui la consolidarea spațiului de 
libertate, securitate și justiție și la aplicarea 
principiului solidarității între statele 
membre. Resursele disponibile în cadrul 
acestui fond ar trebui concentrate spre 
statele membre care se confruntă cu 
fluxurile cele mai mari de imigranți și 
utilizate pentru a consolida activitățile 
organizate de serviciile consulare și de alte 
servicii ale statelor membre în țări terțe în 
vederea limitării imigrației ilegale în UE 
și pentru a susține întărirea capacității 
operaționale a rețelelor de ofițeri de 
legătură în materie de imigrație, 
promovând astfel o cooperare mai eficientă 
între statele membre, prin intermediul 
acestor rețele. 

Or. da 
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Amendamentul 4 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
Raport A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație 
COM(2009)0322 – C7 0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 2 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 
Articolul 4 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Reprezentanții Comisiei și ai agenției 
Frontex, instituită prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004, au dreptul să participe la 
reuniunile organizate în cadrul rețelei de 
ofițeri de legătură în materie de imigrație, 
dar, în cazul în care anumite considerații 
operaționale cer acest lucru, reuniunile se 
pot desfășura în absența acestor 
reprezentanți. După caz, pot fi invitate, de 
asemenea, alte organisme și autorități. 

(2) Reprezentanții Comisiei, ai Consiliului 
și ai agenției Frontex, instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. 2007/2004, au 
dreptul să participe la reuniunile organizate 
în cadrul rețelei de ofițeri de legătură în 
materie de imigrație, dar, în cazul în care 
anumite considerații operaționale cer acest 
lucru, reuniunile se pot desfășura în 
absența acestor reprezentanți. După caz, 
pot fi invitate, de asemenea, alte organisme 
și autorități. 

Or. da 
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Amendamentul 5 

Morten Messerschmidt 

în numele Grupului EFD 
 
Raport A7-0342/2010 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație 
COM(2009)0322 – C7 0055/2009 – 2009/0098(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 
Articolul 6 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În fiecare an, pe baza rapoartelor 
menționate mai sus, Comisia prezintă 
Consiliului și Parlamentului European un 
raport de sinteză privind dezvoltarea 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație. 

(3) În fiecare an, pe baza rapoartelor 
menționate mai sus, Comisia prezintă 
Consiliului și Parlamentului European un 
raport de sinteză privind dezvoltarea 
rețelelor de ofițeri de legătură în materie de 
imigrație și invită ulterior statele membre 
să discute conținutul raportului și 
consecințele politice. 

Or. da 

 
 


