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Amendamentul 1 
Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 
Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0362/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Situația din Marea Mediterană 

Propunere de rezoluție 
Referirea 25 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 2 decembrie 2011 privind 
consolidarea solidarității în domeniul 
azilului pe teritoriul UE: Un program 
european pentru o mai bună partajare a 
responsabilităților și o mai mare încredere 
reciprocă (COM(2011)0835); 
 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 
Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0362/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Situația din Marea Mediterană 

Propunere de rezoluție 
Referirea 25 b (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere raportul din 2013 al 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene intitulat „Drepturile 
fundamentale la frontierele maritime 
meridionale ale Europei”; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 
Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0362/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Situația din Marea Mediterană 

Propunere de rezoluție 
Referirea 25 c (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere rapoartele din 2014 ale 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene intitulate „Drepturile 
fundamentale în aeroporturi: controalele 
la frontieră în cinci aeroporturi 
internaționale din Uniunea Europeană” 
și „Drepturile fundamentale la frontierele 
terestre: constatări la puncte selectate de 
trecere a frontierei din Uniunea 
Europeană”; 
 

  

Or. en 
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Amendamentul 4 
Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 
Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  
în numele Grupului GUE/NGL 

Judith Sargentini 
în numele Grupului Verts/ALE 

 
 

Propunere de rezoluție B8-0362/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Situația din Marea Mediterană 

Propunere de rezoluție 
Considerentul B 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât, potrivit relatărilor, aproximativ 
500 de migranți au fost uciși după ce 
ambarcațiunea cu care se deplasau din 
Egipt înspre UE a fost, se pare, lovită și 

scufundată cu forța de traficanți; întrucât 
traficanții de persoane și membrii filierelor 
de imigrație clandestină profită de pe urma 
migrației ilegale și întrucât aceste rețele 
reprezintă un risc serios pentru viețile 

migranților și o problemă pentru UE; 

B. întrucât aproximativ 500 de migranți au 
murit după ce ambarcațiunea cu care se 
deplasau din Egipt înspre UE a fost, se 
pare, lovită și scufundată cu forța de 

traficanți; întrucât traficanții de persoane și 
membrii filierelor de imigrație clandestină 
profită de disperarea persoanelor care 
încearcă să ajungă în Europa și întrucât 
aceste rețele reprezintă un risc serios 

pentru viețile migranților și o problemă 
pentru UE; 

Or. en 
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Amendamentul 5 
Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0362/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Situația din Marea Mediterană 

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. regretă existența Frontex și alocarea 
bugetară generală în creștere pentru 
controlul la frontiere, inclusiv 
tehnologiile de supraveghere a 
frontierelor; consideră activitatea Frontex 
inacceptabilă și solicită încetarea 
acesteia; consideră că majorarea 
bugetului Frontex înseamnă consolidarea 
abordării represive a politicii UE în 
materie de migrație; subliniază că ar 
trebui sprijinite în schimb strategiile de 
eradicare a sărăciei și de promovare a 
locurilor de muncă, a păcii și a 
comerțului echitabil elaborate de statele 
UE drept contribuție semnificativă la 
stabilitatea regiunii; 

Or. en 
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Amendamentul 6 
Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 
Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0362/2014 
Claude Moraes 
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Situația din Marea Mediterană 

Propunere de rezoluție 
Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. încredințează comisiei competente în 
fond sarcina de a evalua diferitele politici 

implicate, cu resurse adiționale cu care, de 
pildă, să se organizeze audieri și delegații 

ad hoc, de a elabora un set de recomandări 
și de a raporta plenului sub forma unui 
raport de inițiativă strategică înainte de 

finele anului 2015; 

12. încredințează comisiei competente în 
fond sarcina de a evalua diferitele politici 

implicate și impactul acestora, cu resurse 
adiționale cu care, de pildă, să se 

organizeze audieri și delegații ad hoc, de a 
elabora un set de recomandări și de a 
raporta plenului sub forma unui raport de 

inițiativă strategică înainte de finele anului 
2015; 

Or. en 

 

 


