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4.4.2011 A7-0085/97 

Amendamentul 97 

Hélène Flautre 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 29 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o țară care nu este stat membru este 
considerată ca prima țară de azil a 
solicitantului, în temeiul articolului 31; 

eliminat 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/98 

Amendamentul 98 

Hélène Flautre 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 29 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) o țară care nu este stat membru este 
considerată ca țară terță sigură pentru 
solicitant, în temeiul articolului 32; 

eliminat 

Or. en 



 

AM\863418RO.doc  PE459.758v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
4.4.2011 A7-0085/99 

Amendamentul 99 

Hélène Flautre 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 27 – alineatul 6 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot prevedea accelerarea 
unei proceduri de examinare în 
conformitate cu principiile și garanțiile 
fundamentale din capitolul II în cazul în 
care:  

Autoritatea decizională poate prevedea 
accelerarea unei proceduri de examinare în 
conformitate cu principiile și garanțiile 
fundamentale din capitolul II în cazul în 
care:  

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/100 

Amendamentul 100 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) evaluarea probelor, inclusiv principiul 
conform căruia îndoiala profită 
solicitantului; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Prezumția de nevinovăție nu este un principiu recunoscut al procedurii de azil și nici nu este 
tratat de Convenția de la Geneva privind refugiații. 
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4.4.2011 A7-0085/101 

Amendamentul 101 

Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Articolul 27 alineatele (6) și (7) nu se 
aplică solicitanților la care se face referire 
în alineatul (2). 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nu există niciun motiv să nu se aplice procedura accelerată pentru a respinge cererile de azil 
ale unor solicitanți cu nevoi speciale în situația în care cererile sunt în mod evident 
nefondate.  Respingerea cererii de protecție ca fiind în mod evident nefondată presupune 
verificarea riguroasă a faptelor. Dacă în urma verificării aprofundate cererea se dovedește 
fără șanse de succes, nu există niciun motiv pentru prelungirea procedurii. 
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4.4.2011 A7-0085/102 

Amendamentul 102 

Monika Hohlmeier 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 6  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Articolul 27 alineatele (6) și (7), 
articolul 29 alineatul (2) litera (c), 
articolul 32 și articolul 37 nu se aplică în 
cazul minorilor neînsoțiți. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nu există niciun motiv ca în cazul  minorilor neînsoțiți să nu se aplice, de o manieră 
generală, procedura accelerată sau dispozițiile care reglementează respingerea cererilor de 
azil ca fiind în mod evident nefondate, normele privind țara terță sigură și procedurile la 
frontieră specifice. Acordarea de manieră generală a unui tratament preferențial dă 
posibilitatea comiterii pe scară largă a unor abuzuri. 
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4.4.2011 A7-0085/103 

Amendamentul 103 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cazul în care există motive serioase 
să se considere că un solicitant de protecție 
internațională și-a retras implicit cererea de 
protecție internațională  sau că a renunțat 
implicit la aceasta, statele membre iau 
măsuri pentru ca autoritatea decizională să 
adopte o hotărâre în sensul încetării 
examinării. 

(1) În cazul în care există motive serioase 
să se considere că un solicitant de protecție 
internațională și-a retras implicit cererea de 
azil sau că a renunțat implicit la aceasta 
fără un motiv întemeiat, statele membre 
iau măsuri pentru ca autoritatea decizională 
să adopte o hotărâre fie în sensul încetării 
examinării, fie al respingerii cererii în 
temeiul faptului că solicitantul nu și-a 
demonstrat dreptul la statutul de refugiat 
în conformitate cu Directiva 2004/83/CE, 
dacă, pe lângă motivele menționate 
anterior, acesta: 

- a refuzat să coopereze; sau 

- a fugit; sau  

- în mod foarte probabil, nu are dreptul la 
protecție internațională; sau 

- este originar dintr-o țară terță sigură în 
conformitate cu articolul 38 sau a 
tranzitat printr-o astfel de țară. 

Or. en 

Justificare 

Autoritatea decizională trebuie să aibă posibilitatea să respingă cererea. Dacă nu există 
această posibilitate, procedurile de azil nu mai pot fi finalizate; acestea s-ar putea prelungi la 
infinit chiar dacă s-a renunțat la ele sau dacă nevoia de protecție nu există. Acest lucru nu 
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este benefic nici pentru eficiența activității autorităților, nici pentru protecția celor cu 
adevărat persecutați. Intrarea în clandestinitate nu trebuie recompensată; acest lucru s-ar 
întâmpla dacă autoritățile nu ar avea posibilitatea de a finaliza o procedură sau de a 
respinge o cerere. 
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4.4.2011 A7-0085/104 

Amendamentul 104 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre se asigură că 
solicitantul care se prezintă din nou la 
autoritatea competentă după adoptarea 
hotărârii de încetare menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol are dreptul să 
solicite redeschiderea cazului său. 

(2) Statele membre se asigură că 
solicitantul care se prezintă din nou la 
autoritatea competentă după adoptarea 
hotărârii de încetare menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol are dreptul să 
solicite redeschiderea cazului său, cu 
excepția situației în care cererea este 
examinată în conformitate cu articolele 
35 și 36. 

 Statele membre pot prevedea un termen 
după expirarea căruia cazul solicitantului 
nu mai poate fi redeschis. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a împiedica abuzurile, procedurile ar trebui finalizate definitiv după expirarea unui 
anumit termen.  În caz contrar, există riscul de a nu trata cu seriozitate procedura de azil și 
de a nu se lua o hotărâre definitivă în legătură cu cererea. În plus, dacă nu există 
posibilitatea finalizării procedurii, termenul de șase luni de procesare a cererilor de azil în 
conformitate cu articolul 27 alineatul (3) nu mai poate fi respectat. 
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4.4.2011 A7-0085/105 

Amendamentul 105 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 27 – alineatul 6 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) în mod evident, solicitantul nu poate 
fi considerat refugiat sau nu îndeplinește 
condițiile pentru acordarea statutului de 
refugiat într-un stat membru în 
conformitate cu Directiva […/…/CE] 
[Directiva privind standardele minime]; 
sau 

Or. en 

Justificare 

Trebuie menținută conformitatea cu articolul 23 alineatul (4) litera (b) din Directiva 
2005/85/CE. Posibilitatea respingerii unei cereri în cadrul procedurii accelerate este 
justificată nu numai în cazul unei cereri abuzive, ci în toate situațiile în care cererea nu are în 
mod evident nicio șansă de succes. 
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4.4.2011 A7-0085/106 

Amendamentul 106 

Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A7-0085/2011 

Sylvie Guillaume 

Acordarea și retragerea protecției internaționale 
COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 27 – alineatul 6 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) solicitantul a depus o altă cerere de 
azil, cu alte date personale și având un 
conținut diferit;  sau 

Or. en 

Justificare 

Trebuie menținută conformitatea cu articolul 23 alineatul (4) litera (e) din Directiva 
2005/85/CE. Inițierea mai multor proceduri cu conținut diferit și cu date personale diferite 
afectează credibilitatea solicitantului de protecție și trezește suspiciunea unor intenții 
frauduloase. 

 
 


