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AMENDAMENTE 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen îi prezintă Comisia pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Datorită naturii diverse și în 

permanentă schimbare a fluxurilor 

migratorii actuale, pentru a înțelege 

realitatea, pentru a identifica 

vulnerabilitățile și inegalitățile și pentru a 

oferi decidenților politici date și informații 

fiabile în scopul definirii viitoarelor 

politici publice, sunt necesare date 

statistice cuprinzătoare și comparabile, 

dezagregate în funcție de gen, cu privire 

la populația migrantă. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Pentru a sprijini Uniunea în efortul 

său de a răspunde în mod eficace 

provocărilor reprezentate de migrație, este 

necesară o frecvență subanuală a datelor 

privind azilul și migrația aleasă. 

(3) Pentru a sprijini Uniunea în efortul 

său de a răspunde în mod eficace 

provocărilor reprezentate de migrație, 

precum și de a dezvolta politici care țin 

seama de gen și se întemeiază pe 

respectarea drepturilor omului, este 

necesară o frecvență subanuală a datelor 

privind azilul și migrația controlată. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statisticile privind azilul și migrația 

aleasă sunt fundamentale pentru studierea, 

definirea și evaluarea unui spectru larg de 

politici, în deosebi în ceea ce privește 

răspunsurile la sosirea persoanelor care 

solicită protecție în Europa. 

(4) Statisticile privind azilul și migrația 

controlată sunt fundamentale pentru 

studierea, definirea și evaluarea unui 

spectru larg de politici, în deosebi în ceea 

ce privește răspunsurile la sosirea 

persoanelor care solicită protecție în 

Europa și pentru a ține seama de nevoile 

specifice și de serviciile care ar putea fi 

necesare în cazul numitor grupuri sau 

persoane, în special al celor care se 

confruntă cu forme multiple de 

discriminare și care ar putea fi mai 

vulnerabile în timpul procesului de 

migrare și al procedurilor de azil, cum ar 

fi femeile, femeile însărcinate, copiii, 

minorii neînsoțiți, persoanele în vârstă, 

persoanele cu dizabilități, persoanele 

LGBTI+ sau victimele violenței bazate pe 

gen, printre alții. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Persecuția pe criterii legate de gen 

constituie un motiv pentru a solicita și a 

acorda persoanelor care se confruntă cu 

această persecuție protecție 

internațională.  Autoritățile naționale și 

europene în materie de statistică 

colectează date statistice privind cererile 

de protecție internațională care au la bază 

criterii legate de gen, inclusiv de violența 

bazată pe gen. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(5) Pentru a asigura calitatea, în special 

comparabilitatea datelor furnizate de 

statele membre și pentru a permite 

redactarea unor sinteze fiabile la nivelul 

Uniunii, datele utilizate ar trebui să se 

bazeze pe aceleași concepte și să se refere 

la aceleași date sau perioade de referință. 

(5) Pentru a asigura calitatea, în special 

comparabilitatea datelor furnizate de 

statele membre și pentru a permite 

redactarea unor sinteze fiabile la nivelul 

Uniunii, datele utilizate ar trebui să se 

bazeze pe aceleași concepte și să se refere 

la aceleași date sau perioade de referință. 

Aceste date ar trebui să fie dezagregate în 

funcție de gen și de vârstă și să includă 

informații despre fluxurile regulamentare 

și neregulamentare, traficul de ființe 

umane, nevoile refugiaților, migranți, 

comunitățile gazdă și alte aspecte. 1a 

 _________________ 

 1a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Prezentul regulament garantează 

dreptul la respectarea vieții private și de 

familie și la protecția datelor cu caracter 

personal, prevăzut la articolele 7 și 8 din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

(10) Prezentul regulament garantează 

dreptul la respectarea vieții private și de 

familie, la protecția datelor cu caracter 

personal, la nediscriminare și la egalitatea 

de gen, astfel cum este prevăzut la 

articolele 7, 8, 21 și 23 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Colectarea datelor dezagregate în 

funcție de gen permite identificarea și 

analizarea vulnerabilităților și 

capacităților specifice ale femeilor și 

bărbaților, dezvăluind lacune și 
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inegalități. Datele privind migrația care 

țin seama de gen au potențialul de a 

promova o mai mare egalitate și de a oferi 

oportunități grupurilor dezavantajate. 

Statisticile privind migrația ar trebui, de 

asemenea, să țină seama de variabile 

precum identitatea de gen și orientarea 

sexuală pentru a colecta date referitoare 

la experiențele persoanelor LGBTQI+ în 

cadrul proceselor de migrație și al 

procedurilor de azil și la inegalitățile cu 

care se confruntă acestea. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 3, alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 

1. Statele membre furnizează Comisiei 

(Eurostat) statistici privind: 

„(1) Statele membre furnizează Comisiei 

(Eurostat) statistici privind: 

(a) numărul de imigranți care se stabilesc 

pe teritoriul statului membru, defalcate 

după: 

(a) numărul de imigranți care se stabilesc 

pe teritoriul statului membru, defalcate 

după: 

(i) grupuri de cetățenii, pe vârste și pe sexe; (i) grupuri de cetățenii, pe vârste și în 

funcție de gen; 

(ii) grupuri de țări de naștere, pe vârste și 

pe sexe; 

(ii) grupuri de țări de naștere, pe vârste și 

în funcție de gen; 

(iii) grupuri de țări anterioare de reședință 

obișnuită, pe vârste și pe sexe; 

(iii) grupuri de țări anterioare de reședință 

obișnuită, pe vârste și în funcție de gen; 

(b) numărul de emigranți care părăsesc 

teritoriul statului membru, defalcate după: 

(b) numărul de emigranți care părăsesc 

teritoriul statului membru, defalcate după: 

(i) grupuri de cetățenii; (i) grupuri de cetățenii; 

(ii)vârstă; (ii) vârstă; 

(iii) sex; (iii) gen; 

(iv) grupuri de țări de reședință obișnuită 

viitoare; 

(iv) grupuri de țări de reședință obișnuită 

viitoare; 

(c) numărul de persoane care au reședința (c) numărul de persoane care au reședința 
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obișnuită în statele membre la sfârșitul 

perioadei de referință, defalcate după: 

obișnuită în statele membre la sfârșitul 

perioadei de referință, defalcate după: 

(i) grupuri de cetățenii, pe vârste și pe sexe; (i) grupuri de cetățenii, pe vârste și în 

funcție de gen; 

(ii) grupuri de țări de naștere, pe vârste și 

pe sexe; 

(ii) grupuri de țări de naștere, pe vârste și 

în funcție de gen; 

(d) numărul de persoane care au reședința 

obișnuită pe teritoriul statului membru și 

care au obținut, în anul de referință, 

cetățenia statului membru și care au deținut 

anterior cetățenia altui stat membru sau a 

unei țări terțe sau au fost apatride, defalcate 

pe vârste și pe sexe și în funcție de 

cetățenia anterioară sau de statutul de 

apatrid al persoanelor în cauză. 

(d) numărul de persoane care au reședința 

obișnuită pe teritoriul statului membru și 

care au obținut, în anul de referință, 

cetățenia statului membru și care au deținut 

anterior cetățenia altui stat membru sau a 

unei țări terțe sau au fost apatride, defalcate 

pe vârste, în funcție de gen și în funcție de 

cetățenia anterioară sau de statutul de 

apatrid al persoanelor în cauză. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=RO) 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste statistici sunt dezagregate pe vârste 

și pe sexe, precum și în funcție de cetățenia 

persoanelor în cauză și de minori neînsoțiți. 

Ele se referă la perioade de referință de o 

lună calendaristică și sunt furnizate 

Comisiei (Eurostat) în termen de două luni 

de la sfârșitul lunii de referință. Prima lună 

de referință este ianuarie 2020. 

Aceste statistici sunt dezagregate pe vârste 

și în funcție de gen, precum și în funcție 

de cetățenia persoanelor în cauză și de 

minori neînsoțiți. Ele se referă la perioade 

de referință de o lună calendaristică și sunt 

furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de 

două luni de la sfârșitul lunii de referință. 

Prima lună de referință este ianuarie 2020. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 4 – alineatul 2 – literele ea și eb (noi) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 



 

PE628.430v01-00 8/12 AD\1164086RO.docx 

RO 

 (ba)  la alineatul (2) se adaugă literele 

(ea) și (eb), după cum urmează: 

 „(ea) numărul de persoane care fac 

obiectul unor decizii în fond de respingere 

a cererilor de reîntregire a familiei cu un 

beneficiar de protecție internațională; 

 (eb) numărul de persoane care fac 

obiectul unor decizii în fond de autorizare 

a cererilor de reîntregire a familiei cu un 

beneficiar de protecție internațională.” 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste statistici sunt dezagregate pe vârste 

și pe sexe, precum și în funcție de cetățenia 

persoanelor în cauză și de minori neînsoțiți. 

Ele se referă la perioade de referință de trei 

luni calendaristice și sunt furnizate 

Comisiei (Eurostat) în termen de două luni 

de la sfârșitul perioadei de referință. Prima 

perioadă de referință este cuprinsă între 

ianuarie și martie 2020. 

Aceste statistici sunt dezagregate pe vârste 

și în funcție de gen, precum și în funcție 

de cetățenia persoanelor în cauză și de 

minori neînsoțiți. Ele se referă la perioade 

de referință de trei luni calendaristice și 

sunt furnizate Comisiei (Eurostat) în 

termen de două luni de la sfârșitul 

perioadei de referință. Prima perioadă de 

referință este cuprinsă între ianuarie și 

martie 2020. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statisticile de la literele (b), (c), (d), (e), (f) 

și (g) sunt dezagregate pe vârste și pe sexe, 

precum și în funcție de cetățenia 

persoanelor în cauză și de minori neînsoțiți. 

Mai mult, în ceea ce privește litera (g), 

statisticile sunt dezagregate pe țara de 

Statisticile de la literele (b), (c), (d), (e), (f) 

și (g) sunt dezagregate pe vârste și în 

funcție de gen, precum și în funcție de 

cetățenia persoanelor în cauză și de minori 

neînsoțiți. Mai mult, în ceea ce privește 

litera (g), statisticile sunt dezagregate pe 
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reședință și pe tipul de decizie de azil. Ele 

se referă la perioade de referință de un an 

calendaristic și sunt furnizate Comisiei 

(Eurostat) în termen de trei luni de la 

sfârșitul anului de referință. Primul an de 

referință este 2020. 

țara de reședință și pe tipul de decizie de 

azil. Ele se referă la perioade de referință 

de un an calendaristic și sunt furnizate 

Comisiei (Eurostat) în termen de trei luni 

de la sfârșitul anului de referință. Primul an 

de referință este 2020. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (1a) La articolul 5 alineatul (1), al 

treilea paragraf se înlocuiește cu 

următorul text: 

Statisticile menționate la litera (b) sunt 

defalcate pe vârste și pe sexe, precum și în 

funcție de cetățenia persoanelor în cauză. 

Statisticile menționate la litera (b) sunt 

defalcate pe vârste și în funcție de gen, 

precum și în funcție de cetățenia 

persoanelor în cauză. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=RO) 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) permise emise în cursul perioadei 

de referință în temeiul cărora persoanei i se 

acordă, pentru prima dată, permisiunea de 

ședere, dezagregate pe cetățenie, motivul 

emiterii permisului, durata valabilității 

acestuia, vârstă și sex; 

(i) permise emise în cursul perioadei 

de referință în temeiul cărora persoanei i se 

acordă, pentru prima dată, permisiunea de 

ședere, dezagregate pe cetățenie, motivul 

emiterii permisului, durata valabilității 

acestuia, vârstă și gen; 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) permise emise în cursul perioadei 

de referință, acordate cu ocazia schimbării 

statutului de imigrant al persoanei în cauză 

sau a motivului de ședere, dezagregate pe 

cetățenie, motivul emiterii permisului, 

durata valabilității acestuia, vârstă și sex; 

(ii) permise emise în cursul perioadei 

de referință, acordate cu ocazia schimbării 

statutului de imigrant al persoanei în cauză 

sau a motivului de ședere, dezagregate pe 

cetățenie, motivul emiterii permisului, 

durata valabilității acestuia, vârstă și gen; 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul iii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) permise valabile la sfârșitul 

perioadei de referință (numărul de permise 

emise, neretrase și neexpirate), dezagregate 

pe cetățenie, motivul emiterii permisului, 

durata valabilității acestuia, vârstă și sex; 

(iii) permise valabile la sfârșitul 

perioadei de referință (numărul de permise 

emise, neretrase și neexpirate), dezagregate 

pe cetățenie, motivul emiterii permisului, 

durata valabilității acestuia, vârstă și gen; 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) numărul de rezidenți pe termen 

lung la sfârșitul perioadei de referință, 

dezagregate pe cetățenie, în funcție de tipul 

de statut pe termen lung, de vârstă și de 

sex. 

(b) numărul de rezidenți pe termen 

lung la sfârșitul perioadei de referință, 

dezagregate pe cetățenie, în funcție de tipul 

de statut pe termen lung, de vârstă și de 

gen. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 7 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statisticile menționate la alineatul 

(1) se referă la perioade de referință de trei 

luni calendaristice și sunt furnizate 

Comisiei (Eurostat) în termen de două luni 

de la sfârșitul perioadei de referință. Prima 

perioadă de referință este cuprinsă între 

ianuarie și martie 2020. 

2. Statisticile menționate la alineatul 

(1) sunt defalcate în funcție de vârsta și 

genul persoanei în cauză și de minori 

neînsoțiți. Ele se referă la perioade de 

referință de trei luni calendaristice și sunt 

furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de 

două luni de la sfârșitul perioadei de 

referință. Prima perioadă de referință este 

cuprinsă între ianuarie și martie 2020. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) La articolul 9 alineatul (1) se 

adaugă un nou paragraf, după cum 

urmează: 

 „Ca principiu general privind respectarea 

drepturilor omului în cazul migranților și 

al solicitanților de azil, ar trebui respectat 

dreptul acestora la viață privată și la 

protecția datelor cu caracter personal, iar 

datele ar trebui să fie colectate cu 

consimțământul și participarea voluntară 

a acestora*.” 

 _________________ 

 * Principii și orientări, sprijinite prin 

îndrumări practice, privind respectarea 

drepturilor omului în cazul migranților 

aflați în situații vulnerabile în cadrul 

mișcărilor de mare anvergură și/sau 

mixte. 
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