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4.4.2011 A7-0085/107 

Amendamentul 107 

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 da (nouă)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) solicitantul a depus o cerere 
ulterioară care, în mod evident, nu aduce 
niciun element relevant nou în legătură 
cu situația sa personală sau cu situația 
din țara sa de origine; sau 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/108 

Amendamentul 108 

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 db (nouă)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) fără un motiv valabil, solicitantul nu 
și-a depus cererea mai devreme, deși a 
avut posibilitatea să facă acest lucru; sau 

Or. en 



 

AM\863421RO.doc  PE459.758v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
4.4.2011 A7-0085/109 

Amendamentul 109 

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 fa (nouă)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) fără un motiv întemeiat, solicitantul 
nu și-a respectat obligațiile privind 
cooperarea pentru stabilirea situației și a 
identității sale în conformitate cu articolul 
4 alineatele (1) și (2) din Directiva 
[…./../CE] [Directiva privind standardele 
minime] sau în conformitate cu articolul 
12 alineatele (1) și (2) literele (a) –(c) și 
cu articolul 24 alineatul (1) din prezenta 
directivă; sau 

Or. en 

Justificare 
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4.4.2011 A7-0085/110 

Amendamentul 110 

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 fb (nouă)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fb) solicitantul a intrat ilegal pe teritoriul 
statului membru sau și-a prelungit în mod 
ilegal sejurul și, fără a avea un motiv 
întemeiat, nu s-a prezentat în fața 
autorităților și/sau nu a depus în cel mai 
scurt timp o cerere de azil, având în 
vedere circumstanțele intrării sale pe 
teritoriul statului membru; sau 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/111 

Amendamentul 111 

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 34 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statele membre prevăd în legislația 
internă noi norme și modalități de 
aplicare a conceptului de țară de origine 
sigură. 

(2) Parlamentul European și Consiliul, 
acționând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, adoptă sau modifică 
o listă comună a țărilor terțe considerate 
țări terțe sigure în sensul alineatului (1). 

 Statele membre interesate prevăd în 
legislația internă normele de punere în 
aplicare a dispozițiilor de la alineatul (1) 
și norme în conformitate cu anexa II la 
prezenta directivă. 

 Statele membre nu fixează liste naționale 
ale țărilor de origine sigure sau liste 
naționale ale țărilor terțe sigure.  

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/112 

Amendamentul 112 

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 35 – alineatul 2 – litera a  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) după retragerea cererii sale anterioare în 
conformitate cu dispozițiile articolului 23 ; 

(a) după retragerea cererii sale anterioare în 
conformitate cu dispozițiile articolului 23 
sau 24 sau după decizia sa de a nu 
continua procedura; 

Or. en 



 

AM\863421RO.doc  PE459.758v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
4.4.2011 A7-0085/113 

Amendamentul 113 

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 35 – alineatul 8 – paragraful 1 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) În cazul în care, după adoptarea unei 
hotărâri finale de a considera o cerere 
ulterioară inadmisibilă în temeiul 
articolului 29 alineatul (2) litera (d) sau 
de a respinge o cerere ulterioară ca 
neîntemeiată, persoana în cauză prezintă o 
noua cerere de protecție internațională în 
același stat membru înainte de punerea în 
aplicare a deciziei de returnare, acel stat 
membru poate: 

(8) În cazul în care, după finalizarea 
procedurii aferente primei cereri în 
conformitate cu alineatul (2), persoana în 
cauză prezintă o nouă cerere de protecție 
internațională care nu implică efectuarea 
de verificări suplimentare în conformitate 
cu prezentul articol în același stat membru 
înainte de punerea în aplicare a deciziei de 
returnare, acel stat membru poate: 

Or. en 

Justificare 

Pentru eficientizarea procedurii și pentru a se evita tergiversarea procedurii, ar trebui să 

existe posibilitatea aplicării procedurii accelerate nu după a treia cerere inadmisibilă, ci 

după a doua cerere inadmisibilă. 
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4.4.2011 A7-0085/114 

Amendamentul 114 

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 41 – alineatul 1 – litera ba (nouă)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) unei hotărâri de a nu examina în 
continuare o cerere ulterioară în 
conformitate cu articolele 35 și 36; 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/115 

Amendamentul 115 

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 41 – alineatul 5  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Fără a aduce atingere alineatului (6), 
calea de atac efectivă prevăzută la 
prezentul articol alineatul (1) are ca efect 
permiterea rămânerii solicitanților în statul 
membru în cauză până la soluționarea căii 
de atac. 

(5) Fără a aduce atingere alineatului (6), 
statele membre dispun că respectiva cale 
de atac efectivă prevăzută la prezentul 
articol alineatul (1) are ca efect permiterea 
rămânerii solicitanților în statul membru în 
cauză până la soluționarea căii de atac. 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/116 

Amendamentul 116 

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 41 – alineatul 6  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În cazul unei decizii luate în cadrul 
unei proceduri accelerate în sensul 
articolului 27 alineatul (6) și a unei 
decizii de a considera o cerere 
inadmisibilă în sensul articolului 29 
alineatul (2) litera (d) și în cazul în care 
dreptul de a rămâne în statul membru în 
cauză, în așteptarea soluționării, nu este 
prevăzut în legislația internă, o curte sau 
un tribunal are competența de a decide 
dacă solicitantul poate rămâne sau nu pe 
teritoriul statului membru, fie la cererea 
solicitantului în cauză, fie prin decizie 
proprie a acestuia. 

(6) În cazul unei decizii: 

 (a) luate în cadrul unei proceduri 
accelerate în sensul articolului 27 
alineatul (6); 

 (b) de a considera cererea, în 
conformitate cu articolul 27 alineatul (7), 
ca fiind în mod evident nefondată; 

 (c) de a considera cererea, în conformitate 
cu articolul 29 alineatul (2) litera (a) sau 
(d), ca fiind inadmisibilă; 

 (d) de a nu examina în continuare, în 
conformitate cu capitolul II din prezenta 
directivă, o cerere ulterioară depusă în 
conformitate cu articolele 35 și 36; 

 (e) de a refuza reexaminarea unei cereri 
după încheierea sa, în conformitate cu 
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articolele 23 și 24; 

 (f) luate într-o procedură în conformitate 
cu articolul 37; 

 (g) de a nu efectua o examinare în 
conformitate cu articolul 38, 

Prezentul alineat nu se aplică 
procedurilor menționate la articolul 37. 

în cazul în care dreptul de a rămâne în 
statul membru în cauză, în așteptarea 
soluționării, nu este prevăzut în legislația 
internă, o curte sau un tribunal are 
competența de a decide dacă solicitantul 
poate rămâne sau nu pe teritoriul statului 
membru, fie la cererea solicitantului în 
cauză, fie din proprie inițiativă, dacă 
această posibilitate este prevăzută în 
legislația națională. 

Or. en 

Justificare 

Impunerea automată a unui efect suspensiv nu ar ține seama de situațiile particulare. Trebuie 

să se pună la dispoziția instanțelor competente o clasificare a situațiilor pentru a putea lua 

hotărâri diferite în funcție de situațiile individuale. Instanțele ar trebui să poată hotărî în 

legătură cu efectul suspensiv ținând seama de o anumită situație. 
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4.4.2011 A7-0085/117 

Amendamentul 117 

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 41 – alineatul 7  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Statele membre permit solicitantului să 
rămână pe teritoriul lor în așteptarea 
rezultatului procedurii menționate la 
alineatul (6). 

(7) Statele membre permit solicitantului să 
rămână pe teritoriul lor în așteptarea 
rezultatului procedurii menționate la 
alineatul (6); o excepție se poate face în 
cazul cererilor ulterioare care nu sunt 
supuse unei examinări suplimentare în 
conformitate cu articolele 35 și 36, dacă 
se ia o decizie de returnare în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (4) 
din Directiva 2008/11/CE, și în cazul 
hotărârilor în urma procedurii prevăzute 
la articolul 38, dacă există dispoziții legale 
în acest sens în statul membru în cauză. 

Or. en 

 
 


