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14.10.2021 A9-0270/12

Amendamentul 12
Younous Omarjee, Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0270/2021
Ryszard Czarnecki
Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă
(COM(2020)0288 – C9-0247/2020 – 2020/2167(DEC))

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. accentuează că rezultatul anchetei 
OLAF este un element esențial, fără de 
care descărcarea de gestiune nu poate fi 
acordată;
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14.10.2021 A9-0270/13

Amendamentul 13
Younous Omarjee, Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0270/2021
Ryszard Czarnecki
Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă
(COM(2020)0288 – C9-0247/2020 – 2020/2167(DEC))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește preocupările 
Parlamentului cu privire la reuniunile 
desfășurate de Agenție în 2018 și 2019 cu 
reprezentanți ai sectoarelor relevante 
pentru activitatea Agenției, majoritatea 
reprezentanților nefiind incluși în registrul 
de transparență al Uniunii; atrage atenția 
asupra articolului 118 din Regulamentul 
(UE) 2019/1896, care prevede obligația 
Agenției de a asigura transparența 
activităților de lobby prin intermediul unui 
registru de transparență și prin publicarea 
tuturor reuniunilor cu părțile terțe 
interesate; salută decizia directorului 
executiv al Agenției privind registrul de 
transparență al Agenției din 5 mai 2021; 
invită Institutul să informeze regulat 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la punerea în practică și 
folosirea acestui instrument;

20. reamintește preocupările 
Parlamentului cu privire la reuniunile 
desfășurate de Agenție în 2018 și 2019 cu 
reprezentanți ai sectoarelor relevante 
pentru activitatea Agenției, majoritatea 
reprezentanților nefiind incluși în registrul 
de transparență al Uniunii; este foarte 
preocupat de faptul că directorul executiv 
a mințit Parlamentul atunci când a 
declarat că Agenția s-a întâlnit exclusiv 
cu lobbyiști menționați în registrul de 
transparență al UE pe 2019; subliniază că 
un raport al Corporate Europe 
Observatory a divulgat că, în 2018 și 
2019, 72% (91 dintr-un total de 125) 
dintre toți lobbyiștii cu care s-a întâlnit 
Agenția nu erau înregistrați în registrul 
de transparență al UE1a; atrage atenția 
asupra articolului 118 din Regulamentul 
(UE) 2019/1896, care prevede obligația 
Agenției de a asigura transparența 
activităților de lobby prin intermediul unui 
registru de transparență și prin publicarea 
tuturor reuniunilor cu părțile terțe 
interesate; ia act de decizia directorului 
executiv al Agenției privind registrul de 
transparență al Agenției din 5 mai 2021, 
dar regretă întârzierea semnificativă cu 
care Agenția a adoptat un registru de 
transparență; invită Agenția să informeze 
regulat autoritatea care acordă descărcarea 
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de gestiune cu privire la punerea în practică 
și folosirea acestui instrument;

__________________
1a 
https://corporateeurope.org/en/lobbying-
fortress-europe
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14.10.2021 A9-0270/14

Amendamentul 14
Younous Omarjee, Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0270/2021
Ryszard Czarnecki
Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă
(COM(2020)0288 – C9-0247/2020 – 2020/2167(DEC))

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. arată că directorul executiv a 
mințit deputații în Parlamentul European 
în repetate rânduri, în cadrul anchetei, 
inclusiv disimulând informații legate de 
returnări individuale de care avea 
cunoștință; ia act de faptul că deputații au 
dovada că directorul executiv reclasifică 
un raport privind incidentele grave (SIR) 
în categoria 2 și a instruit personal 
ofițerul pentru drepturile fundamentale al 
Frontex să „elimine toate informațiile 
colectate” în acest raport SIR privind o 
operațiune de respingere înregistrată de 
un dispozitiv aerian al FRONTEX în 
perioada 18-19 aprilie 2020; regretă 
faptul că „directorul executiv continuă să 
susțină că nu are cunoștință de nicio 
informație conform căreia drepturile 
fundamentale au fost sau sunt încălcate și 
chiar contestă faptul că a primit rapoarte 
de la persoane care au confirmat că au 
comunicat Agenției constatările lor”;

Or. en
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14.10.2021 A9-0270/15

Amendamentul 15
Younous Omarjee, Clare Daly
în numele Grupului The Left

Raport A9-0270/2021
Ryszard Czarnecki
Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă
(COM(2020)0288 – C9-0247/2020 – 2020/2167(DEC))

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. reamintește că Parlamentul a 
cerut directorului executiv să aplice o 
„procedură de diligență necesară în cazul 
activităților din Grecia, în mod complet 
transparent, cuprinzător și oportun și să 
transmită Parlamentului European 
concluziile sale”, precum și să „își 
suspende imediat operațiunile, în sprijinul 
operațiunilor legate de returnări, din 
Ungaria”1b;
__________________
1b „Raport referitor la ancheta privind 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale de către Frontex”, 3D. 
Rolul directorului executiv; Recomandări

Or. en


