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Amendamentul  637 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  638 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  639 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  640 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care 

ar afecta eficacitatea controlului la 

frontierele externe într-o asemenea 

măsură încât ar exista riscul ca 

funcționarea spațiului Schengen să fie 

pusă în pericol, Comisia, după 

consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de 

punere în aplicare, în care identifică 
măsurile care urmează să fie puse în 

aplicare de către Agenție și prin care i se 

solicită statului membru vizat să 

coopereze cu agenția în ceea ce privește 

punerea în aplicare a măsurilor 

respective. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 79 alineatul (2). 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile necesare, în conformitate cu 

decizia Consiliului de administrație 

menționată la articolul 12 alineatul (6), sau 

în eventualitatea unor provocări 

disproporționate în materie de migrație și 

azil la frontierele externe ale UE, Consiliul 

poate adopta o recomandare cuprinzând 

măsurile care urmează să fie puse în 

aplicare de către statul membru, asistat de 

Agenție. Recomandarea include o 

evaluare a impactului asupra drepturilor 

fundamentale al unor astfel de măsuri și 

garantează respectarea obligațiilor legale 

internaționale. 

Or. en 

 

Amendamentul  641 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia directorului 

executiv menționat la articolul 12 

alineatul (5), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 
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externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de 

punere în aplicare, în care identifică 

măsurile care urmează să fie puse în 

aplicare de către Agenție și prin care i se 

solicită statului membru vizat să coopereze 

cu agenția în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor respective. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 79 

alineatul (2). 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, recomandă de 

îndată Consiliului să adopte, prin 

majoritate simplă, o decizie în care 

constată că nu a fost întreprinsă nicio 

acțiune efectivă și identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Comisia informează 

Parlamentul European. 

Or. en 

Justificare 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies . 

 

Amendamentul  642 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 
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exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de punere 

în aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate 

recomanda, prin intermediul unui act de 

punere în aplicare, măsurile care urmează 

să fie puse în aplicare de către Agenție și 

poate recomanda, de asemenea, statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

Or. en 

Justificare 

Comisia poate recomanda ce măsuri ar trebui luate în cazul unor probleme grave legate de 

controlul frontierelor externe. Astfel de recomandări nu ar trebui să aibă forță juridică 

obligatorie fără să existe un acord din partea statului membru vizat 

 

Amendamentul  643 

Geoffrey Van Orden 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de punere 

în aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

În eventualitatea unei presiuni migratorii 

disproporționate care ar afecta eficacitatea 

controlului la frontierele externe într-o 

asemenea măsură încât ar exista riscul ca 

securitatea și bunăstarea statelor membre 
să fie puse în pericol, Comisia, după 

consultarea agenției și a statului membru 

supus acestei presiuni disproporționate, 

poate adopta o decizie prin intermediul 

unui act de punere în aplicare, în care 

identifică măsurile care urmează să fie 

puse în aplicare de către Agenție și de 

către statul membru vizat. Respectivele 

acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 



 

AM\1092761RO.doc 7/156 PE582.071v01-00 

 RO 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  644 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de 

punere în aplicare, în care identifică 

măsurile care urmează să fie puse în 

aplicare de către Agenție și prin care i se 

solicită statului membru vizat să coopereze 

cu agenția în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor respective. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 79 

alineatul (2). 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Consiliul, 

după consultarea agenției, adoptă prin 

majoritate calificată o decizie în care 

identifică măsurile care urmează să fie 

puse în aplicare de către Agenție și prin 

care i se solicită statului membru vizat să 

coopereze cu agenția în ceea ce privește 

punerea în aplicare a măsurilor respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  645 

Filiz Hyusmenova 
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Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de punere 

în aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca securitatea internă a 

Uniunii sau funcționarea spațiului 

Schengen să fie puse în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de punere 

în aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  646 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care 

ar afecta eficacitatea controlului la 

frontierele externe într-o asemenea 

măsură încât ar exista riscul ca 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), Comisia, după consultarea 

agenției și după luarea în considerare a 

mecanismului de evaluare Schengen, 

poate prezenta Consiliului o propunere de 

decizie în care identifică măsurile care 
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funcționarea spațiului Schengen să fie 

pusă în pericol, Comisia, după consultarea 

agenției, poate adopta o decizie prin 

intermediul unui act de punere în 

aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. O astfel de decizie 

este adoptată de către Consiliu prin 

majoritate calificată, imediat după 

primirea propunerii din partea Comisiei. 

Or. en 

 

Amendamentul  647 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care 

ar afecta eficacitatea controlului la 

frontierele externe într-o asemenea măsură 

încât ar exista riscul ca funcționarea 

spațiului Schengen să fie pusă în pericol, 

Comisia, după consultarea agenției, poate 

adopta o decizie prin intermediul unui act 

de punere în aplicare, în care identifică 

măsurile care urmează să fie puse în 

aplicare de către Agenție și prin care i se 

solicită statului membru vizat să coopereze 

cu agenția în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor respective. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 79 

alineatul (2). 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile necesare, în conformitate cu 

decizia Consiliului de administrație 

menționată la articolul 12 alineatul (8), sau 

în eventualitatea unei presiuni 

disproporționate și specifice, în cazul în 

care un stat membru nu a solicitat sprijin 

suficient din partea Agenției, sub forma 

acțiunilor menționate la articolele 14, 16 

și 17, sau nu întreprinde acțiunile 

necesare pentru punerea în aplicare a 

acestor măsuri, afectând astfel eficacitatea 

controlului la frontierele externe într-o 

asemenea măsură încât ar exista riscul ca 

funcționarea spațiului Schengen să fie pusă 

în pericol, Consiliul, pe baza unei 

propuneri prezentate de către Comisie, 

poate adopta fără întârziere o decizie prin 

intermediul unui act de punere în aplicare, 

în care identifică măsurile de atenuare a 

acestor riscuri și care urmează să fie puse 

în aplicare de către Agenție și prin care i se 

solicită statului membru vizat să coopereze 
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cu agenția în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor respective. Comisia 

consultă Agenția înainte de a înainta 

propunerea sa. 

Or. en 

Justificare 

Măsurile identificate trebuie să fie de o așa natură încât să poată atenua riscurile 

identificate. 

 

Amendamentul  648 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de 

punere în aplicare, în care identifică 

măsurile care urmează să fie puse în 

aplicare de către Agenție și prin care i se 

solicită statului membru vizat să 

coopereze cu agenția în ceea ce privește 

punerea în aplicare a măsurilor 

respective. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 79 alineatul (2). 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia 

poate propune o decizie care să fie supusă 

votului în Consiliu, privind excluderea 

unui stat membru din spațiul Schengen 

pentru o perioadă limitată, în vederea 

protejării securității frontierelor Uniunii. 

Or. en 
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Amendamentul  649 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de punere 

în aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe, Comisia, după consultarea 

agenției, poate adopta o decizie prin 

intermediul unui act de punere în aplicare, 

în care identifică măsurile care urmează să 

fie puse în aplicare de către Agenție și prin 

care i se solicită statului membru vizat să 

coopereze cu agenția în ceea ce privește 

punerea în aplicare a măsurilor respective. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 79 

alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  650 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate pentru 

care acesta nu a solicitat sprijinul agenției 
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externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de punere 

în aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

și care ar afecta eficacitatea controlului la 

frontierele externe într-o asemenea măsură 

încât ar exista riscul ca funcționarea 

spațiului Schengen să fie pusă în pericol, 

Consiliul, pe baza unei propuneri a 

Comisiei cu avizul prealabil al agenției, 

adoptă cât mai curând posibil o decizie 

prin intermediul unui act de punere în 

aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. 

Or. fr 

 

Amendamentul  651 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de punere 

în aplicare, în care identifică măsurile care 

urmează să fie puse în aplicare de către 

Agenție și prin care i se solicită statului 

membru vizat să coopereze cu agenția în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 

măsurilor respective. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 79 alineatul (2). 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

periclita ordinea publică și securitatea 

internă în cadrul Uniunii Europene, 

Comisia, după consultarea agenției, poate 

adopta o decizie prin intermediul unui act 

de punere în aplicare, în care identifică 

măsurile care urmează să fie puse în 

aplicare de către Agenție și prin care i se 

solicită statului membru vizat să coopereze 

cu agenția în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor respective. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 79 
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alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  652 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul ca funcționarea spațiului 

Schengen să fie pusă în pericol, Comisia, 

după consultarea agenției, poate adopta o 

decizie prin intermediul unui act de 

punere în aplicare, în care identifică 

măsurile care urmează să fie puse în 

aplicare de către Agenție și prin care i se 

solicită statului membru vizat să coopereze 

cu agenția în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor respective. 

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 79 

alineatul (2). 

În cazul în care un stat membru nu ia 

măsurile corective necesare, în 

conformitate cu decizia Consiliului de 

administrație menționată la articolul 12 

alineatul (6), sau în eventualitatea unei 

presiuni migratorii disproporționate care ar 

afecta eficacitatea controlului la frontierele 

externe într-o asemenea măsură încât ar 

exista riscul să fie pusă în pericol 

funcționarea spațiului Schengen, ca spațiu 

în care nu există controale la frontierele 

interne, Comisia, după consultarea 

agenției, poate prezenta Consiliului o 

propunere de decizie de punere în aplicare, 

în care identifică măsurile care urmează să 

fie puse în aplicare de către Agenție și prin 

care i se solicită statului membru vizat să 

coopereze cu agenția în ceea ce privește 

punerea în aplicare a măsurilor respective. 

Consiliul adoptă cu majoritate calificată 

decizia de punere în aplicare. 

Or. en 

 

Amendamentul  653 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Parlamentul European este informat fără 

întârziere și, în special, i se transmite 

propunerea Comisiei și Decizia 

Consiliului menționată la paragraful 1. 

Or. en 

 

Amendamentul  654 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Din motive imperative de urgență 

justificate în mod corespunzător, legate de 

funcționarea spațiului Schengen, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare imediat 

aplicabile, în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 79 alineatul (5). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  655 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Din motive imperative de urgență 

justificate în mod corespunzător, legate de 

funcționarea spațiului Schengen, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare imediat 

aplicabile, în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 79 alineatul (5). 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  656 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Din motive imperative de urgență 

justificate în mod corespunzător, legate de 

funcționarea spațiului Schengen, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare imediat 

aplicabile, în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 79 alineatul (5). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  657 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Din motive imperative de urgență 

justificate în mod corespunzător, legate de 

funcționarea spațiului Schengen, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare imediat 

aplicabile, în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 79 alineatul (5). 

Din motive imperative de urgență 

justificate în mod corespunzător, legate de 

funcționarea spațiului Schengen, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare imediat 

aplicabile, în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 79 alineatul (5), dar 

numai până la adoptarea unei decizii de 

către Consiliu. 

Or. en 

 

Amendamentul  658 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Din motive imperative de urgență 

justificate în mod corespunzător, legate de 

funcționarea spațiului Schengen, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare imediat 

aplicabile, în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 79 alineatul (5). 

Consiliul se reunește imediat după 

primirea propunerii Comisiei. 

Or. en 

 

Amendamentul  659 

Filiz Hyusmenova 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Din motive imperative de urgență 

justificate în mod corespunzător, legate de 

funcționarea spațiului Schengen, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare imediat 

aplicabile, în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 79 alineatul (5). 

Din motive imperative de urgență 

justificate în mod corespunzător, legate de 

securitatea internă a Uniunii sau de 

funcționarea spațiului Schengen, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare imediat 

aplicabile, în conformitate cu procedura 

menționată la articolul 79 alineatul (5). 

Or. en 

 

Amendamentul  660 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În eventualitatea în care Consiliul 

nu adoptă o decizie pe baza recomandării 

Comisiei și persistă incapacitatea statului 

membru vizat de a întreprinde acțiunile 

corespunzătoare sau în eventualitatea 

menținerii unei presiuni migratorii 
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disproporționate la frontierele externe 

care ar pune în pericol funcționarea 

spațiului Schengen, Comisia, la o lună de 

la înaintarea primei sale recomandări, 

recomandă Consiliului să adopte decizia 

prin care se constată că nu au fost 

întreprinse acțiuni efective și în care 

identifică măsurile care urmează să fie 

puse în aplicare de către Agenție și prin 

care i se solicită statului membru vizat să 

coopereze cu Agenția în ceea ce privește 

punerea în aplicare a măsurilor 

respective. 

 Decizia se consideră adoptată de către 

Consiliu în cazul în care acesta nu decide, 

cu majoritate calificată, să respingă 

recomandarea în termen de zece zile de la 

adoptarea acesteia de către Comisie. În 

acest termen, statul membru vizat poate 

solicita întrunirea Consiliului. Comisia 

informează Parlamentul European. 

Or. en 

Justificare 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies . 

 

Amendamentul  661 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În sensul alineatului (1), Comisia 

prevede ca agenția să adopte una sau mai 

2. În vederea atenuării riscului de 

periclitare a spațiului Schengen, decizia 
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multe dintre următoarele măsuri: menționată la articolul 18 alineatul (1) 
prevede ca agenția să adopte una sau mai 

multe dintre următoarele măsuri:  

Or. en 

Justificare 

Ar trebui identificate măsuri în vederea atenuării riscului de periclitare a spațiului Schengen. 

Acestea ar putea funcționa ca garanții împotriva măsurilor care ar putea conduce la 

înrăutățirea situației. 

 

Amendamentul  662 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În sensul alineatului (1), Comisia 

prevede ca agenția să adopte una sau mai 

multe dintre următoarele măsuri: 

2. În sensul alineatului (1), Comisia 

recomandă ca agenția să adopte una sau 

mai multe dintre următoarele măsuri: 

Or. en 

 

Amendamentul  663 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) coordonarea activităților la 

frontierele externe pentru unul sau mai 

multe state membre și țări terțe, inclusiv a 

operațiunilor comune cu țările terțe vecine; 

(c) coordonarea activităților la 

frontierele externe pentru unul sau mai 

multe state membre și țări terțe, inclusiv a 

operațiunilor comune cu țările terțe vecine, 

cu acordul statelor membre vizate; 

Or. en 
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Amendamentul  664 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) coordonarea activităților la 

frontierele externe pentru unul sau mai 

multe state membre și țări terțe, inclusiv a 

operațiunilor comune cu țările terțe vecine; 

(c) coordonarea activităților la 

frontierele externe pentru unul sau mai 

multe state membre și țări terțe, inclusiv a 

operațiunilor comune cu țările terțe vecine, 

cu acordul statelor membre vizate; 

Or. en 

 

Amendamentul  665 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) organizarea de intervenții de 

returnare. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  666 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) organizarea de intervenții de 

returnare. 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

În cazul în care urmează să fie recomandată procedura specifică de adoptare a unor măsuri 

urgente la frontierele externe ale unui stat membru, acest demers nu ar trebui niciodată 

întreprins pe baza necesității de a întreprinde operațiuni de returnare. 

 

Amendamentul  667 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) organizarea de intervenții de 

returnare. 

(e) asistență pentru organizarea de 

intervenții de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  668 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În termen de două zile lucrătoare de 

la data adoptării deciziei Comisiei și la 

recomandarea Consiliului de 

supraveghere, directorul executiv 

stabilește acțiunile necesare care trebuie să 

fie luate în vederea punerii în practică a 

măsurilor identificate în decizia Comisiei, 

inclusiv echipamentele tehnice și numărul 

și profilurile polițiștilor de frontieră și ale 

altor tipuri de personal relevant necesare 

pentru realizarea obiectivelor urmărite prin 

decizia respectivă. 

3. În termen de două zile lucrătoare de 

la data adoptării deciziei Consiliului, 

directorul executiv stabilește acțiunile 

necesare care trebuie să fie luate în vederea 

punerii în practică a măsurilor identificate 

în decizia Consiliului, inclusiv 

echipamentele tehnice și numărul și 

profilurile polițiștilor de frontieră și ale 

altor tipuri de personal relevant necesare 

pentru realizarea obiectivelor urmărite prin 

decizia respectivă. 

Or. fr 
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Amendamentul  669 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În termen de două zile lucrătoare de 

la data adoptării deciziei Comisiei și la 

recomandarea Consiliului de 

supraveghere, directorul executiv 

stabilește acțiunile necesare care trebuie să 

fie luate în vederea punerii în practică a 

măsurilor identificate în decizia Comisiei, 

inclusiv echipamentele tehnice și numărul 

și profilurile polițiștilor de frontieră și ale 

altor tipuri de personal relevant necesare 

pentru realizarea obiectivelor urmărite prin 

decizia respectivă. 

3. În termen de două zile lucrătoare de 

la data adoptării deciziei Comisiei și la 

recomandarea Consiliului consultativ, 

directorul executiv stabilește acțiunile 

necesare care trebuie să fie luate în vederea 

punerii în practică a măsurilor identificate 

în decizia Comisiei, inclusiv echipamentele 

tehnice și numărul și profilurile polițiștilor 

de frontieră și ale altor tipuri de personal 

relevant necesare pentru realizarea 

obiectivelor urmărite prin decizia 

respectivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  670 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În termen de două zile lucrătoare de 

la data adoptării deciziei Comisiei și la 

recomandarea Consiliului de 

supraveghere, directorul executiv 

stabilește acțiunile necesare care trebuie să 

fie luate în vederea punerii în practică a 

măsurilor identificate în decizia Comisiei, 

inclusiv echipamentele tehnice și numărul 

și profilurile polițiștilor de frontieră și ale 

altor tipuri de personal relevant necesare 

pentru realizarea obiectivelor urmărite prin 

decizia respectivă. 

3. În termen de două zile lucrătoare de 

la data adoptării recomandării Comisiei și 

la propunerea Consiliului de 

administrație, directorul executiv stabilește 

acțiunile necesare care trebuie să fie luate 

în vederea punerii în practică a măsurilor 

identificate în recomandarea Comisiei, 

inclusiv echipamentele tehnice și numărul 

și profilurile polițiștilor de frontieră și ale 

altor tipuri de personal relevant necesare 

pentru realizarea obiectivelor urmărite prin 

recomandarea respectivă. 

Or. en 
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Amendamentul  671 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În termen de două zile lucrătoare de 

la data adoptării deciziei Comisiei și la 

recomandarea Consiliului de 

supraveghere, directorul executiv 

stabilește acțiunile necesare care trebuie să 

fie luate în vederea punerii în practică a 

măsurilor identificate în decizia Comisiei, 

inclusiv echipamentele tehnice și numărul 

și profilurile polițiștilor de frontieră și ale 

altor tipuri de personal relevant necesare 

pentru realizarea obiectivelor urmărite prin 

decizia respectivă. 

3. În termen de două zile lucrătoare de 

la data adoptării deciziei Consiliului, 

directorul executiv stabilește acțiunile 

necesare care trebuie să fie luate în vederea 

punerii în practică a măsurilor identificate 

în decizia Consiliului, inclusiv 

echipamentele tehnice și numărul și 

profilurile polițiștilor de frontieră și ale 

altor tipuri de personal relevant necesare 

pentru realizarea obiectivelor urmărite prin 

decizia respectivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  672 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În paralel și în același termen de 

două zile lucrătoare, directorul executiv 

prezintă statului membru în cauză un 

proiect de plan operativ. Directorul 

executiv și statul membru în cauză 

întocmesc planul operativ în termen de 

două zile lucrătoare de la data prezentării 

proiectului. 

4. În paralel și în același termen de 

două zile lucrătoare, directorul executiv 

prezintă statului membru în cauză un 

proiect de plan operativ. Directorul 

executiv și statul membru în cauză 

întocmesc planul operativ în termen de 

două zile lucrătoare de la data prezentării 

proiectului, cu excepția situației în care 

statul membru vizat formulează obiecții 

privind punerea în aplicare a 

recomandării Comisiei. 

Or. en 
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Amendamentul  673 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În paralel și în același termen de 

două zile lucrătoare, directorul executiv 

prezintă statului membru în cauză un 

proiect de plan operativ. Directorul 

executiv și statul membru în cauză 

întocmesc planul operativ în termen de 

două zile lucrătoare de la data prezentării 

proiectului. 

4. Directorul executiv și statul 

membru în cauză convin planul operativ în 

termen de patru zile lucrătoare de la data 

prezentării proiectului. 

Or. en 

Justificare 

Termenul pentru ajungerea la un acord privind planul operativ ar trebui să fie de patru zile 

de la depunerea proiectului, astfel încât să existe suficient timp pentru a se conveni un plan 

operativ acceptabil pentru ambele părți. 

 

Amendamentul  674 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În paralel și în același termen de 

două zile lucrătoare, directorul executiv 

prezintă statului membru în cauză un 

proiect de plan operativ. Directorul 

executiv și statul membru în cauză 

întocmesc planul operativ în termen de 

două zile lucrătoare de la data prezentării 

proiectului. 

4. În paralel și în același termen de 

două zile lucrătoare, directorul executiv 

prezintă statului membru în cauză un 

proiect de plan operativ. 

Or. en 
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Justificare 

Actuala propunere și modificările sugerate de Consiliu și de raportor (adică înlocuirea 

deciziei Comisiei cu o decizie a Consiliului) nu reușesc să înființeze și să alcătuiască o 

agenție / autoritate corespunzătoare de pază de frontieră și de coastă. O gestionare cu 

adevărat integrată a frontierelor europene ar presupune o decizie „europeană”. 

 

Amendamentul  675 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Agenția trimite, fără întârziere și, în 

orice caz, în termen de trei zile lucrătoare 

de la stabilirea planului operativ, 

echipamentele tehnice necesare și 

personalul necesar din rezerva disponibilă 

rapid menționată la articolul 19 alineatul 

(5), în vederea punerii în practică a 

măsurilor prevăzute în decizia Comisiei. 

Suplimentarea echipamentelor tehnice și a 

echipelor europene de pază de frontieră și 

de coastă are loc, dacă este necesar, într-o 

etapă ulterioară, și, în orice caz, în termen 

de cinci zile lucrătoare de la trimiterea de 

echipe din rezerva disponibilă rapid. 

5. Agenția trimite, fără întârziere și, în 

orice caz, în termen de trei zile lucrătoare 

de la stabilirea planului operativ, 

echipamentele tehnice necesare și 

personalul necesar din rezerva disponibilă 

rapid menționată la articolul 19 

alineatul (5), în vederea punerii în practică 

a măsurilor prevăzute în decizia 

Consiliului. Suplimentarea echipamentelor 

tehnice și a echipelor europene de pază de 

frontieră și de coastă are loc, dacă este 

necesar, într-o etapă ulterioară, și, în orice 

caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la 

trimiterea de echipe din rezerva disponibilă 

rapid. 

Or. en 

 

Amendamentul  676 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Agenția trimite, fără întârziere și, în 

orice caz, în termen de trei zile lucrătoare 

de la stabilirea planului operativ, 

echipamentele tehnice necesare și 

5. Agenția trimite, fără întârziere și, în 

orice caz, în termen de trei zile lucrătoare 

de la stabilirea planului operativ, 

echipamentele tehnice necesare și 
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personalul necesar din rezerva disponibilă 

rapid menționată la articolul 19, alineatul 

(5), în vederea punerii în practică a 

măsurilor prevăzute în decizia Comisiei. 

Suplimentarea echipamentelor tehnice și a 

echipelor europene de pază de frontieră și 

de coastă are loc, dacă este necesar, într-o 

etapă ulterioară, și, în orice caz, în termen 

de cinci zile lucrătoare de la trimiterea de 

echipe din rezerva disponibilă rapid. 

personalul necesar din rezerva disponibilă 

rapid menționată la articolul 19, alineatul 

(5), în vederea punerii în practică a 

măsurilor prevăzute în decizia Consiliului. 

Suplimentarea echipamentelor tehnice și a 

echipelor europene de pază de frontieră și 

de coastă are loc, dacă este necesar, într-o 

etapă ulterioară, și, în orice caz, în termen 

de cinci zile lucrătoare de la trimiterea de 

echipe din rezerva disponibilă rapid. 

Or. fr 

 

Amendamentul  677 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Agenția trimite, fără întârziere și, în 

orice caz, în termen de trei zile lucrătoare 

de la stabilirea planului operativ, 

echipamentele tehnice necesare și 
personalul necesar din rezerva disponibilă 

rapid menționată la articolul 19 alineatul 

(5), în vederea punerii în practică a 

măsurilor prevăzute în decizia Comisiei. 

Suplimentarea echipamentelor tehnice și a 

echipelor europene de pază de frontieră și 

de coastă are loc, dacă este necesar, într-o 

etapă ulterioară, și, în orice caz, în termen 

de cinci zile lucrătoare de la trimiterea de 

echipe din rezerva disponibilă rapid. 

5. Agenția trimite, fără întârziere și, în 

orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare 

de la stabilirea planului operativ, 

personalul necesar din rezerva disponibilă 

rapid menționată la articolul 19 

alineatul (5), în vederea punerii în practică 

a măsurilor prevăzute în decizia 

Consiliului. Suplimentarea echipelor 

europene de pază de frontieră și de coastă 

are loc, dacă este necesar, într-o etapă 

ulterioară, și, în orice caz, în termen de 

șapte zile lucrătoare de la trimiterea de 

echipe din rezerva disponibilă rapid. 

Or. en 

Justificare 

Articolul 38 face referire la bunuri și echipamente. Prin urmare, prezentul articol ar trebui să 

se axeze asupra personalului, iar termenul este prelungit cu două zile cu scopul de a înlesni 

realizarea procedurii de trimitere necesare. 
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Amendamentul  678 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statul membru în cauză se 

conformează deciziei Comisiei și, în acest 

scop, cooperează imediat cu agenția și ia 

măsurile necesare pentru a facilita punerea 

în aplicare a respectivei decizii și punerea 

în practică a măsurilor prevăzute în decizie 

și în planul operativ convenit cu directorul 

executiv. 

6. În cazul în care statul membru în 

cauză ridică obiecții privind punerea în 

aplicare a recomandării Comisiei, acesta 

își prezintă motivele în acest sens. În 

cazul în care nu formulează obiecții, 

statul membru cooperează cu agenția și ia 

măsurile necesare pentru a facilita punerea 

în aplicare a respectivei recomandări și 

punerea în practică a măsurilor prevăzute 

în recomandare și în planul operativ 

convenit cu directorul executiv. 

Or. en 

Justificare 

Statul membru în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a formula obiecții privind punerea 

în aplicare a recomandării Comisiei. 

 

Amendamentul  679 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statul membru în cauză se 

conformează deciziei Comisiei și, în acest 

scop, cooperează imediat cu agenția și ia 

măsurile necesare pentru a facilita punerea 

în aplicare a respectivei decizii și punerea 

în practică a măsurilor prevăzute în decizie 

și în planul operativ convenit cu directorul 

executiv. 

6. Statul membru în cauză se 

conformează deciziei Consiliului și, în 

acest scop, cooperează imediat cu agenția 

și ia măsurile necesare pentru a facilita 

punerea în aplicare a respectivei decizii și 

punerea în practică a măsurilor prevăzute 

în decizie și în planul operativ convenit cu 

directorul executiv. 

Or. fr 
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Amendamentul  680 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statul membru în cauză se 

conformează deciziei Comisiei și, în acest 

scop, cooperează imediat cu agenția și ia 

măsurile necesare pentru a facilita punerea 

în aplicare a respectivei decizii și punerea 

în practică a măsurilor prevăzute în decizie 

și în planul operativ convenit cu directorul 

executiv. 

6. Statul membru în cauză se 

conformează deciziei Consiliului și, în 

acest scop, cooperează imediat cu agenția 

și ia măsurile necesare pentru a facilita 

punerea în aplicare a respectivei decizii și 

punerea în practică a măsurilor prevăzute 

în decizie și în planul operativ. 

Or. en 

Justificare 

Actuala propunere și modificările sugerate de Consiliu și de raportor (adică înlocuirea 

deciziei Comisiei cu o decizie a Consiliului) nu reușesc să înființeze și să alcătuiască o 

agenție / autoritate corespunzătoare de pază de frontieră și de coastă. O gestionare cu 

adevărat integrată a frontierelor europene ar presupune o decizie „europeană”. 

 

Amendamentul  681 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statul membru în cauză se 

conformează deciziei Comisiei și, în acest 

scop, cooperează imediat cu agenția și ia 

măsurile necesare pentru a facilita punerea 

în aplicare a respectivei decizii și punerea 

în practică a măsurilor prevăzute în decizie 

și în planul operativ convenit cu directorul 

executiv. 

6. Statul membru în cauză se 

conformează deciziei Consiliului și, în 

acest scop, cooperează imediat cu agenția 

și ia măsurile necesare pentru a facilita 

punerea în aplicare a respectivei decizii și 

punerea în practică a măsurilor prevăzute 

în decizie și în planul operativ convenit cu 

directorul executiv. 
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Or. en 

 

Amendamentul  682 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7a. Comisia monitorizează punerea 

adecvată în aplicare a măsurilor 

identificate în decizia Consiliului și a 

acțiunilor întreprinse în acest scop de 

către Agenție, pentru a asigura o 

gestionare corespunzătoare a frontierelor 

Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

În forma actuală, la articolul 18 nu se prevede niciun mecanism de asigurare a punerii în 

aplicare. 

 

Amendamentul  683 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7a. Dacă statul membru vizat nu 

respectă decizia Consiliului sau nu 

cooperează îndeajuns cu Agenția, poate fi 

instituită reintroducerea temporară a 

controalelor la frontierele interne, în 

cazul în care este amenințată 

funcționarea generală a spațiului 

caracterizat tocmai prin lipsa acestor 

controale. 
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Or. en 

 

Amendamentul  684 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7a. În eventualitatea în care un stat 

membru al UE refuză să respecte decizia 

Consiliului, toate celelalte state membre 

ale UE au imediat dreptul de a reinstitui 

controale la frontierele interne până la 

respectarea deplină a deciziei sau până la 

retragerea din spațiul Schengen a statului 

membru în cauză. 

Or. en 

 

Amendamentul  685 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 7 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7b. Procedura menționată la 

articolul (7a) este declanșată în temeiul 

articolelor 26, 26-A și 27 din 

Regulamentul nr. 562/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

Or. en 

 

Amendamentul  686 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția trimite polițiști de frontieră 

și alte tipuri de personal relevant în calitate 

de membri ai echipelor europene de pază 

de frontieră și de coastă în cadrul 

operațiunilor comune, al intervențiilor 

rapide la frontieră și al echipelor de sprijin 

pentru gestionarea migrației. Agenția 

poate, de asemenea, să trimită experți care 

sunt membri ai personalului propriu. 

1. Agenția trimite polițiști de frontieră 

și alte tipuri de personal relevant în calitate 

de membri ai echipelor europene de pază 

de frontieră și de coastă în cadrul 

operațiunilor comune, al intervențiilor 

rapide la frontieră și al echipelor de sprijin 

pentru gestionarea migrației. Agenția 

poate, de asemenea, să trimită experți care 

sunt membri ai personalului propriu. 

Pentru desfășurarea unei activități a 

Agenției, sunt detașați exclusiv polițiști de 

frontieră, experți și alte tipuri de personal 

care au beneficiat de formare în 

conformitate cu articolul 35 din prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  687 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția trimite polițiști de frontieră 

și alte tipuri de personal relevant în calitate 

de membri ai echipelor europene de pază 

de frontieră și de coastă în cadrul 

operațiunilor comune, al intervențiilor 

rapide la frontieră și al echipelor de sprijin 

pentru gestionarea migrației. Agenția 

poate, de asemenea, să trimită experți care 

sunt membri ai personalului propriu. 

1. Agenția trimite polițiști de frontieră 

și alte tipuri de personal relevant în calitate 

de membri ai echipelor europene de pază 

de frontieră și de coastă în cadrul 

operațiunilor comune, al intervențiilor 

rapide la frontieră și al echipelor de sprijin 

pentru gestionarea migrației. Agenția 

poate, de asemenea, să trimită experți care 

sunt membri ai personalului propriu. 

Agenția trimite exclusiv polițiști de 

frontieră, experți și alte tipuri de personal 

care au beneficiat de formare în 

conformitate cu articolul 35. 

Or. en 
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Amendamentul  688 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. La propunerea directorului 

executiv, Consiliul de administrație decide, 

cu majoritatea absolută a membrilor săi cu 

drept de vot, cu privire la profilurile și 

numărul total de polițiști de frontieră care 

urmează să fie puși la dispoziția echipelor 

europene de pază de frontieră și de coastă. 

Aceeași procedură se aplică și în ceea ce 

privește eventualele schimbări ulterioare 

ale profilurilor și numărului total de 

polițiști de frontieră. Statele membre 

contribuie la echipele europene de pază de 

frontieră și de coastă prin intermediul unei 

rezerve naționale, pe baza diferitelor 

profiluri definite, desemnând polițiști de 

frontieră care corespund profilurilor 

solicitate. 

2. La propunerea directorului 

executiv, Consiliul de administrație decide, 

cu majoritatea absolută a membrilor săi cu 

drept de vot, cu privire la profilurile și 

numărul total de polițiști de frontieră care 

urmează să fie puși la dispoziția echipelor 

europene de pază de frontieră și de coastă. 

Aceeași procedură se aplică și în ceea ce 

privește eventualele schimbări ulterioare 

ale profilurilor și numărului total de 

polițiști de frontieră. Statele membre 

contribuie la echipele europene de pază de 

frontieră și de coastă prin intermediul unei 

rezerve naționale, pe baza diferitelor 

profiluri definite, desemnând polițiști de 

frontieră care corespund profilurilor 

solicitate și ținând seama de necesitățile 

proprii de asigurare a securității 

frontierelor lor externe. 

Or. en 

 

Amendamentul  689 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Rezerva disponibilă rapid este un 

corp permanent care este pus la dispoziția 

imediată a agenției și care poate fi trimis 

din fiecare stat membru în termen de trei 

zile lucrătoare de la data aprobării planului 

operativ de către directorul executiv și 

statul membru gazdă. În acest scop, fiecare 

stat membru pune anual la dispoziția 

agenției un număr de polițiști de frontieră 

5. Rezerva disponibilă rapid este un 

corp permanent care este pus la dispoziția 

imediată a agenției și care poate fi trimis 

din fiecare stat membru în termen de trei 

zile lucrătoare de la data aprobării planului 

operativ de către directorul executiv și 

statul membru gazdă. În acest scop, fiecare 

stat membru pune anual la dispoziția 

agenției un număr de polițiști de frontieră, 
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care este echivalent cu cel puțin 3 % din 

personalul din statele membre fără 

frontiere externe terestre sau maritime și 

cu 2 % din personalul din statele membre 

cu frontiere externe terestre sau maritime 

și care se ridică la cel puțin 1 500 de 

polițiști de frontieră ce corespund 

profilurilor identificate prin decizia 

Consiliului de administrație. 

astfel încât numărul total se ridică la cel 

puțin 1 500 de polițiști de frontieră ce 

corespund profilurilor identificate prin 

decizia Consiliului de administrație. 

Or. fr 

 

Amendamentul  690 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Rezerva disponibilă rapid este un 

corp permanent care este pus la dispoziția 

imediată a agenției și care poate fi trimis 

din fiecare stat membru în termen de trei 

zile lucrătoare de la data aprobării planului 

operativ de către directorul executiv și 

statul membru gazdă. În acest scop, fiecare 

stat membru pune anual la dispoziția 

agenției un număr de polițiști de frontieră 

care este echivalent cu cel puțin 3 % din 

personalul din statele membre fără 

frontiere externe terestre sau maritime și cu 

2 % din personalul din statele membre cu 

frontiere externe terestre sau maritime și 

care se ridică la cel puțin 1 500 de polițiști 

de frontieră ce corespund profilurilor 

identificate prin decizia Consiliului de 

administrație. 

5. Rezerva disponibilă rapid este un 

corp permanent care este pus la dispoziția 

imediată a agenției și care poate fi trimis 

din fiecare stat membru în termen de 

trei zile lucrătoare de la data aprobării 

planului operativ de către directorul 

executiv și statul membru gazdă. În acest 

scop, fiecare stat membru pune anual la 

dispoziția agenției un număr de polițiști de 

frontieră care este echivalent cu cel puțin 

3 % din personalul din statele membre fără 

frontiere externe terestre sau maritime și cu 

2 % din personalul din statele membre cu 

frontiere externe terestre sau maritime și 

care se ridică la cel puțin 1 500 de polițiști 

de frontieră ce corespund profilurilor 

identificate prin decizia Consiliului de 

administrație. Agenția evaluează în ce 

măsură polițiștii de frontieră propuși de 

statele membre corespund profilurilor 

definite și decide care dintre aceștia vor 

face parte din rezerva disponibilă rapid. 

Agenția dispune de competența de a 

retrage un polițist de frontieră din această 

rezervă în cazul unei conduite 

necorespunzătoare sau al încălcării 
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normelor aplicabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  691 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Rezerva disponibilă rapid este un 

corp permanent care este pus la dispoziția 

imediată a agenției și care poate fi trimis 

din fiecare stat membru în termen de trei 

zile lucrătoare de la data aprobării planului 

operativ de către directorul executiv și 

statul membru gazdă. În acest scop, fiecare 

stat membru pune anual la dispoziția 

agenției un număr de polițiști de frontieră 

care este echivalent cu cel puțin 3 % din 

personalul din statele membre fără 

frontiere externe terestre sau maritime și 

cu 2 % din personalul din statele membre 

cu frontiere externe terestre sau maritime 

și care se ridică la cel puțin 1 500 de 

polițiști de frontieră ce corespund 

profilurilor identificate prin decizia 

Consiliului de administrație. 

5. Rezerva disponibilă rapid este un 

corp permanent care este pus la dispoziția 

imediată a agenției și care poate fi trimis 

din fiecare stat membru în termen de 

cinci zile lucrătoare de la data aprobării 

planului operativ de către directorul 

executiv și statul membru gazdă. În acest 

scop, fiecare stat membru pune anual la 

dispoziția agenției un număr de polițiști de 

frontieră sau alt tip de personal relevant 

care se ridică la cel puțin 1 500 de polițiști 

de frontieră ce corespund profilurilor 

identificate prin decizia Consiliului de 

administrație. 

Or. en 

Justificare 

Aplicarea unui sistem procentual se poate dovedi extrem de dificilă, îndeosebi deoarece 

diferitele state membre au sisteme variate și sunt organizate în mod diferit. Ar fi mai potrivită 

adoptarea unui sistem care să indice în mod numeric obligațiile statelor membre. 

 

Amendamentul  692 

Geoffrey Van Orden 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 



 

PE582.071v01-00 34/156 AM\1092761RO.doc 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Rezerva disponibilă rapid este un 

corp permanent care este pus la dispoziția 

imediată a agenției și care poate fi trimis 

din fiecare stat membru în termen de trei 

zile lucrătoare de la data aprobării planului 

operativ de către directorul executiv și 

statul membru gazdă. În acest scop, fiecare 

stat membru pune anual la dispoziția 

agenției un număr de polițiști de frontieră 

care este echivalent cu cel puțin 3 % din 

personalul din statele membre fără 

frontiere externe terestre sau maritime și cu 

2 % din personalul din statele membre cu 

frontiere externe terestre sau maritime și 

care se ridică la cel puțin 1 500 de polițiști 

de frontieră ce corespund profilurilor 

identificate prin decizia Consiliului de 

administrație. 

5. Rezerva disponibilă rapid este un 

corp în așteptare care poate fi trimis din 

fiecare stat membru în termen de trei zile 

lucrătoare de la data aprobării planului 

operativ de către directorul executiv și 

statul membru gazdă. În acest scop, fiecare 

stat membru alocă anual un număr de 

polițiști de frontieră care este echivalent cu 

cel puțin 3 % din personalul din statele 

membre fără frontiere externe terestre sau 

maritime și cu 2 % din personalul din 

statele membre cu frontiere externe terestre 

sau maritime și care se ridică la cel puțin 

1 500 de polițiști de frontieră ce corespund 

profilurilor identificate prin decizia 

Consiliului de administrație. 

Or. en 

 

Amendamentul  693 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 8 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Astfel de detașări se pot derula pe 

perioade de 12 luni sau mai mult, dar în 

niciun caz nu pot fi mai mici de trei luni. 

Polițiștii de frontieră detașați sunt 

considerați membri ai echipelor și au 

aceleași sarcini și competențe ca membrii 

echipelor. Statul membru care a detașat 

polițiștii de frontieră este considerat statul 

membru de origine. 

Astfel de detașări în niciun caz nu pot fi 

mai mici de trei luni. Polițiștii de frontieră 

detașați sunt considerați membri ai 

echipelor și au aceleași sarcini și 

competențe ca membrii echipelor. Statul 

membru care a detașat polițiștii de frontieră 

este considerat statul membru de origine. 

Or. fr 
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Amendamentul  694 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 8 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Astfel de detașări se pot derula pe perioade 

de 12 luni sau mai mult, dar în niciun caz 

nu pot fi mai mici de trei luni. Polițiștii de 

frontieră detașați sunt considerați membri 

ai echipelor și au aceleași sarcini și 

competențe ca membrii echipelor. Statul 

membru care a detașat polițiștii de frontieră 

este considerat statul membru de origine. 

Astfel de detașări se pot derula pe perioade 

de 12 luni sau mai mult, dar în niciun caz 

nu pot fi mai mici de trei luni. Polițiștii de 

frontieră detașați sunt considerați membri 

ai echipelor și au aceleași sarcini și 

competențe ca membrii echipelor. Statul 

membru care a detașat polițiștii de frontieră 

este considerat statul membru de origine. 

Procedura disciplinară a Agenției se 

aplică și polițiștilor de frontieră detașați. 

Or. en 

 

Amendamentul  695 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Agenția informează anual 

Parlamentul European cu privire la 

numărul de polițiști de frontieră pe care 

fiecare stat membru se angajează să îl pună 

la dispoziția echipelor europene de pază de 

frontieră și de coastă, în conformitate cu 

prezentul articol. 

9. Agenția informează anual 

Parlamentul European cu privire la 

numărul de polițiști de frontieră pe care 

fiecare stat membru se angajează să îl pună 

la dispoziția echipelor europene de pază de 

frontieră și de coastă și la numărul de 

polițiști de frontieră puși la dispoziție 

efectiv, în conformitate cu prezentul 

articol. 

Or. fr 

 

Amendamentul  696 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În îndeplinirea sarcinilor lor și în 

exercitarea competențelor lor, membrii 

echipelor au obligația de a respecta pe 

deplin drepturile fundamentale, printre care 

accesul la procedurile de azil și demnitatea 

umană. Orice măsuri luate în îndeplinirea 

sarcinilor care le revin și în exercitarea 

competențelor lor trebuie să fie 

proporționale cu obiectivele urmărite de 

măsurile respective. În îndeplinirea 

sarcinilor lor și în exercitarea 

competențelor lor, membrii echipelor nu 

trebuie să facă nicio discriminare pe criterii 

de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 

credință, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală. 

4. În îndeplinirea sarcinilor lor și în 

exercitarea competențelor lor, membrii 

echipelor au obligația de a respecta 

întotdeauna pe deplin drepturile 

fundamentale, printre care accesul la 

procedurile de azil și demnitatea umană. 

Orice acțiuni și măsuri luate în 

îndeplinirea sarcinilor care le revin și în 

exercitarea competențelor lor trebuie să fie 

proporționale cu obiectivele urmărite de 

măsurile respective. În îndeplinirea 

sarcinilor lor și în exercitarea 

competențelor lor, membrii echipelor nu 

trebuie să facă nicio discriminare pe criterii 

de gen, rasă sau origine etnică, religie sau 

credință, handicap, vârstă, identitate de 

gen și orientare sexuală sau 

cetățenie/naționalitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  697 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În îndeplinirea sarcinilor lor și în 

exercitarea competențelor lor, membrii 

echipelor au obligația de a respecta pe 

deplin drepturile fundamentale, printre care 

accesul la procedurile de azil și demnitatea 

umană. Orice măsuri luate în îndeplinirea 

sarcinilor care le revin și în exercitarea 

competențelor lor trebuie să fie 

proporționale cu obiectivele urmărite de 

măsurile respective. În îndeplinirea 

sarcinilor lor și în exercitarea 

competențelor lor, membrii echipelor nu 

trebuie să facă nicio discriminare pe criterii 

4. În îndeplinirea sarcinilor lor și în 

exercitarea competențelor lor, membrii 

echipelor au obligația de a respecta pe 

deplin drepturile fundamentale, printre care 

accesul la procedurile de azil și demnitatea 

umană. Orice măsuri luate în îndeplinirea 

sarcinilor care le revin și în exercitarea 

competențelor lor trebuie să fie 

proporționale cu obiectivele urmărite de 

măsurile respective. În îndeplinirea 

sarcinilor lor și în exercitarea 

competențelor lor, membrii echipelor nu 

trebuie să facă nicio discriminare pe criterii 
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de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 

credință, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală. 

de gen, rasă sau origine etnică, religie sau 

credință, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală. 

Or. en 

 

Amendamentul  698 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În îndeplinirea sarcinilor lor și în 

exercitarea competențelor lor, membrii 

echipelor au obligația de a respecta pe 

deplin drepturile fundamentale, printre 

care accesul la procedurile de azil și 

demnitatea umană. Orice măsuri luate în 

îndeplinirea sarcinilor care le revin și în 

exercitarea competențelor lor trebuie să fie 

proporționale cu obiectivele urmărite de 

măsurile respective. În îndeplinirea 

sarcinilor lor și în exercitarea 

competențelor lor, membrii echipelor nu 

trebuie să facă nicio discriminare pe criterii 

de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 

credință, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală. 

4. În îndeplinirea sarcinilor lor și în 

exercitarea competențelor lor, membrii 

echipelor au obligația de a respecta pe 

deplin drepturile fundamentale și 

demnitatea umană. Orice măsuri luate în 

îndeplinirea sarcinilor care le revin și în 

exercitarea competențelor lor trebuie să fie 

proporționale cu obiectivele urmărite de 

măsurile respective. În îndeplinirea 

sarcinilor lor și în exercitarea 

competențelor lor, membrii echipelor nu 

trebuie să facă nicio discriminare pe criterii 

de sex, rasă sau origine etnică, religie sau 

credință, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală. 

Or. en 

 

Amendamentul  699 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Agenția asigură o formare 

corespunzătoare obligatorie care ia în 

considerare dimensiunea de gen, adresată 
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întregului personal de frontieră și de 

aplicare a legii, inclusiv personalului din 

rezerva disponibilă rapid, punând 

accentul pe dimensiunea de gen, copii, 

persoanele LGBTI și alte grupuri 

vulnerabile, astfel încât polițiștii de 

frontieră și personalul responsabil cu 

aplicarea legii să înțeleagă pe deplin 

fenomenul și să poată recunoaște 

grupurile vulnerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  700 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Agenția pune accent pe interesul 

superior al minorilor neînsoțiți cu scopul 

de a evita prelungirea inutilă a procedurii 

și a asigura accesul prompt al acestora la 

procedura de determinare a statutului de 

protecție internațională. 

Or. en 

 

Amendamentul  701 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Respinge utilizarea sistematică a 

luării în custodie publică a refugiaților și 

subliniază că este necesară garantarea 

respectării drepturilor omului; insistă 

asupra necesității unor evaluări 

individuale care să determine gradul de 

îndeplinire a tuturor condițiilor prealabile 



 

AM\1092761RO.doc 39/156 PE582.071v01-00 

 RO 

impuse și să favorizeze întotdeauna 

alternativele la practica luării în custodie 

publică. 

Or. en 

 

Amendamentul  702 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5b. Solicită ca orice luare în custodie 

publică a copiilor să înceteze în UE și ca 

părinții să poată trăi cu copiii lor în 

centre special adaptate, în așteptarea 

deciziei privind cererea lor de azil. 

Or. en 

 

Amendamentul  703 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv numește unul 

sau mai mulți experți din cadrul 

personalului agenției care să fie trimiși în 

calitate de ofițeri coordonatori pentru 

fiecare operațiune comună sau intervenție 

rapidă la frontieră. Directorul executiv 

informează statul membru gazdă cu privire 

la această numire. 

2. Directorul executiv numește un 

expert din cadrul personalului agenției care 

să fie trimis în calitate de ofițer 

coordonator pentru fiecare operațiune 

comună sau intervenție rapidă la frontieră. 

Directorul executiv informează statul 

membru gazdă cu privire la această numire. 

Or. en 

 

Amendamentul  704 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 
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Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) urmărește punerea corectă în 

aplicare a planului operativ; 

(b) urmărește punerea corectă în 

aplicare a planului operativ, inclusiv prin 

prisma protejării drepturilor 

fundamentale; 

Or. en 

 

Amendamentul  705 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) raportează agenției cu privire la 

aspectele legate de furnizarea de către 

statul membru gazdă a unor garanții 

suficiente pentru a asigura protecția 

drepturilor fundamentale pe întregul 

parcurs al operațiunii comune sau al 

intervenției rapide la frontieră; 

(d) asigură îndeplinirea standardelor 

UE de gestionare a frontierelor și 

respectarea drepturilor fundamentale la 

frontieră, raportând agenției cu privire la 

aspectele legate de furnizarea de către 

statul membru gazdă a unor garanții 

suficiente pentru a asigura protecția 

drepturilor fundamentale pe întregul 

parcurs al operațiunii comune sau al 

intervenției rapide la frontieră; 

Or. en 

 

Amendamentul  706 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) raportează agenției cu privire la 

aspectele legate de furnizarea de către 

(d) respectă și promovează aplicarea 

măsurilor actuale și viitoare ale Uniunii 
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statul membru gazdă a unor garanții 

suficiente pentru a asigura protecția 

drepturilor fundamentale pe întregul 

parcurs al operațiunii comune sau al 

intervenției rapide la frontieră; 

referitoare la gestionarea frontierelor 

externe și la respectarea drepturilor 

fundamentale în contextul activităților de 

gestionare a frontierelor și raportează 

agenției cu privire la aspectele legate de 

furnizarea de către statul membru gazdă a 

unor garanții suficiente pentru a asigura 

protecția drepturilor fundamentale pe 

întregul parcurs al operațiunii comune sau 

al intervenției rapide la frontieră; 

Or. en 

 

Amendamentul  707 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Dacă evaluarea vulnerabilității 

demonstrează că statul membru se face 

responsabil pentru deficiențe în paza 

frontierelor externe ale Uniunii, o parte 

din bugetul alocat operațiunilor Agenției 

este suportat de statul membru în cauză, 

în cuantumul pe care evaluarea îl 

stabilește ca fiind echivalentul, din 

bugetul național, suplimentar necesar 

pentru gestionarea corespunzătoare a 

frontierelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  708 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Suspendarea sau încetarea operațiunilor 

comune și a intervențiilor rapide la 

Suspendarea sau încetarea operațiunilor 
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frontieră 

Or. en 

 

Amendamentul  709 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. După ce informează în acest sens 

statul membru în cauză, directorul executiv 

dispune încetarea operațiunilor comune sau 

a intervențiilor rapide la frontieră în cazul 

în care condițiile de desfășurare a acestor 

activități nu mai sunt îndeplinite. 

1. După ce informează în acest sens 

statul membru în cauză, directorul executiv 

dispune încetarea operațiunilor comune sau 

a intervențiilor rapide la frontieră, a 

proiectelor-pilot, a echipelor de sprijin 

pentru gestionarea migrației, a 

operațiunilor de returnare, a intervențiilor 

de returnare sau a acordurilor de lucru în 

cazul în care condițiile de desfășurare a 

acestor activități nu mai sunt îndeplinite. 

Or. en 

 

Amendamentul  710 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. După ce informează în acest sens 

statul membru în cauză, directorul executiv 

dispune încetarea operațiunilor comune sau 

a intervențiilor rapide la frontieră în cazul 

în care condițiile de desfășurare a acestor 

activități nu mai sunt îndeplinite. 

1. După ce informează în acest sens 

statul membru în cauză și Consiliul de 

administrație, directorul executiv dispune 

încetarea operațiunilor comune sau a 

intervențiilor rapide la frontieră în cazul în 

care condițiile de desfășurare a acestor 

activități nu mai sunt îndeplinite. 

Or. fr 
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Amendamentul  711 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. După ce informează în acest sens 

statul membru în cauză, directorul executiv 

dispune încetarea operațiunilor comune sau 

a intervențiilor rapide la frontieră în cazul 

în care condițiile de desfășurare a acestor 

activități nu mai sunt îndeplinite. 

1. După ce consultă în mod 

corespunzător și informează în acest sens 

statul membru în cauză, directorul executiv 

poate dispune încetarea operațiunilor 

comune sau a intervențiilor rapide la 

frontieră în cazul în care condițiile de 

desfășurare a acestor activități nu mai sunt 

îndeplinite. 

Or. en 

 

Amendamentul  712 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv poate să retragă 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, să 

suspende respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau să 

dispună încetarea acesteia în cazul în care 

statul membru gazdă nu respectă planul 

operativ. 

2. Directorul executiv poate să retragă 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, a unui 

proiect-pilot, a unei echipe de sprijin 

pentru gestionarea migrației, a unei 

operațiuni de returnare sau a unei 

intervenții de returnare, să suspende 

respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau să 

dispună încetarea acesteia în cazul în care 

statul membru gazdă nu respectă planul 

operativ. 

Or. en 

 

Amendamentul  713 

Miriam Dalli 
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Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv poate să retragă 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, să 

suspende respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau să 

dispună încetarea acesteia în cazul în care 

statul membru gazdă nu respectă planul 

operativ. 

2. Directorul executiv poate, după 

informarea prealabilă a statului membru 

vizat, să retragă finanțarea unei operațiuni 

comune, a unei intervenții rapide la 

frontieră sau trimiterea unei echipe de 

sprijin pentru gestionarea migrației, să 

suspende respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau să 

dispună încetarea acesteia în cazul în care 

statul membru gazdă nu respectă planul 

operativ. 

Or. en 

Justificare 

Statul membru vizat ar trebui informat înainte de retragerea unei operațiuni de către 

directorul executiv, astfel încât să poată face demersurile necesare pentru preluarea acesteia. 

 

Amendamentul  714 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, 

suspendă respectiva operațiune comună 

sau intervenție rapidă la frontieră sau 

dispune încetarea totală sau parțială a 

acesteia în cazul în care consideră că există 

încălcări ale drepturilor fundamentale sau 

ale obligațiilor de protecție internațională 

care au un caracter grav sau sunt 

susceptibile să persiste. 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră în cazul 

în care consideră că există încălcări ale 

drepturilor fundamentale sau ale 

obligațiilor de protecție internațională care 

au un caracter grav sau sunt susceptibile să 

persiste. 

Or. en 
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Amendamentul  715 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, 

suspendă respectiva operațiune comună 

sau intervenție rapidă la frontieră sau 

dispune încetarea totală sau parțială a 

acesteia în cazul în care consideră că există 

încălcări ale drepturilor fundamentale sau 

ale obligațiilor de protecție internațională 

care au un caracter grav sau sunt 

susceptibile să persiste. 

3. După informarea prealabilă a 

statului membru vizat, directorul executiv 

retrage finanțarea unei operațiuni comune, 

a unei intervenții rapide la frontieră sau a 

detașării unor echipe de sprijin pentru 

gestionarea migrației, suspendă respectiva 

operațiune comună, intervenție rapidă la 

frontieră sau detașare de echipe de sprijin 

pentru gestionarea migrației sau dispune 

încetarea totală sau parțială a acesteia în 

cazul în care consideră că există încălcări 

ale drepturilor fundamentale sau ale 

obligațiilor de protecție internațională care 

au un caracter grav sau sunt susceptibile să 

persiste. Directorul executiv informează 

Consiliul de administrație cu privire la o 

astfel de decizie. 

Or. en 

Justificare 

Statul membru ar trebui informat cu privire la orice decizie adoptată de directorul executiv, 

care afectează acest stat membru în mod direct. 

 

Amendamentul  716 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, 
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suspendă respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau dispune 

încetarea totală sau parțială a acesteia în 

cazul în care consideră că există încălcări 

ale drepturilor fundamentale sau ale 

obligațiilor de protecție internațională care 

au un caracter grav sau sunt susceptibile să 

persiste. 

suspendă respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau dispune 

încetarea totală sau parțială a acesteia în 

cazul în care consideră că există încălcări 

ale drepturilor fundamentale sau ale 

obligațiilor de protecție internațională care 

au un caracter grav sau sunt susceptibile să 

persiste. În acest scop, Agenția stabilește 

și publică criteriile care conduc la 

adoptarea unei decizii privind 

suspendarea, încetarea sau retragerea 

finanțării unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră. 

Or. en 

 

Amendamentul  717 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, 

suspendă respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau dispune 

încetarea totală sau parțială a acesteia în 

cazul în care consideră că există încălcări 

ale drepturilor fundamentale sau ale 

obligațiilor de protecție internațională care 

au un caracter grav sau sunt susceptibile să 

persiste. 

3. Directorul executiv, în strânsă 

cooperare cu forumul consultativ și cu 

Biroul pentru drepturi fundamentale, 
retrage finanțarea unei operațiuni comune 

sau a unei intervenții rapide la frontieră, 

suspendă respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau dispune 

încetarea totală sau parțială a acesteia în 

cazul în care consideră că există încălcări 

ale drepturilor fundamentale sau ale 

obligațiilor de protecție internațională care 

au un caracter grav sau sunt susceptibile să 

persiste. 

 O astfel de decizie este adoptată pe baza 

unor criterii obiective și publice și este 

legată de elementele care țin de drepturile 

fundamentale cuprinse în analiza de risc, 

în evaluarea vulnerabilității și în 

rezultatele mecanismului de tratare a 

plângerilor. 
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Or. en 

 

Amendamentul  718 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, 

suspendă respectiva operațiune comună 

sau intervenție rapidă la frontieră sau 

dispune încetarea totală sau parțială a 

acesteia în cazul în care consideră că există 

încălcări ale drepturilor fundamentale sau 

ale obligațiilor de protecție internațională 

care au un caracter grav sau sunt 

susceptibile să persiste. 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune, a unei 

intervenții rapide la frontieră, a unui 

proiect-pilot, a echipelor de sprijin pentru 

gestionarea migrației, a unei operațiuni 

de returnare, a unei intervenții de 

returnare sau a unui acord de lucru, 
suspendă respectiva operațiune comună, 

intervenție rapidă la frontieră, proiectul-

pilot, echipa de sprijin pentru gestionarea 

migrației, operațiunea de returnare, 

intervenția de returnare sau acordul de 

lucru sau dispune încetarea totală sau 

parțială a acestora în cazul în care 

consideră că există încălcări ale drepturilor 

fundamentale sau ale obligațiilor de 

protecție internațională care au un caracter 

grav sau sunt susceptibile să persiste. Pe 

baza recomandărilor formulate de ofițerul 

pentru drepturi fundamentale, în urma 

consultării forumului consultativ și a 

altor actori relevanți, directorul executiv 

adoptă criteriile pentru retragerea 

finanțării, suspendarea sau încetarea unei 

activități desfășurate de Agenție. Sunt 

luate în considerare constatările ofițerului 

pentru drepturi fundamentale în cadrul 

mecanismului de tratare a plângerilor. 

Ofițerul pentru drepturi fundamentale 

poate recomanda retragerea finanțării, 

precum și suspendarea sau încetarea unei 

activități. 

Or. en 
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Amendamentul  719 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune sau a 

unei intervenții rapide la frontieră, 

suspendă respectiva operațiune comună sau 

intervenție rapidă la frontieră sau dispune 

încetarea totală sau parțială a acesteia în 

cazul în care consideră că există încălcări 

ale drepturilor fundamentale sau ale 

obligațiilor de protecție internațională care 

au un caracter grav sau sunt susceptibile să 

persiste. 

3. Directorul executiv retrage 

finanțarea unei operațiuni comune, a unei 

intervenții rapide la frontieră, a unui 

proiect-pilot, a echipelor de sprijin pentru 

gestionarea migrației, a unei operațiuni 

de returnare, a unei intervenții de 

returnare sau a unui acord de lucru, 
suspendă respectiva operațiune comună, 

intervenție rapidă la frontieră, proiectul-

pilot, echipa de sprijin pentru gestionarea 

migrației, operațiunea de returnare, 

intervenția de returnare sau acordul de 

lucru sau dispune încetarea totală sau 

parțială a acestora în cazul în care 

consideră că există încălcări ale drepturilor 

fundamentale sau ale obligațiilor de 

protecție internațională care au un caracter 

grav sau sunt susceptibile să persiste. Pe 

baza recomandărilor formulate de ofițerul 

pentru drepturi fundamentale, în urma 

consultării forumului consultativ și a 

altor actori relevanți, directorul executiv 

adoptă criteriile pentru retragerea 

finanțării, suspendarea sau încetarea unei 

activități desfășurate de Agenție. Ofițerul 

pentru drepturi fundamentale poate 

recomanda retragerea finanțării, 

suspendarea sau încetarea unei activități. 

Or. en 

 

Amendamentul  720 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 a (nou) 



 

AM\1092761RO.doc 49/156 PE582.071v01-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Toate costurile acoperite de 

agenție în temeiul articolului 23 din 

prezentul regulament rămân în sarcina 

agenției până la întoarcerea efectivă a 

echipelor de pază de frontieră și de coastă 

în statul lor membru. 

Or. fr 

 

Amendamentul  721 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. O decizie a directorului executiv de 

suspendare sau de încetare a 

operațiunilor comune și de reacție rapidă 

la frontiere poate fi contestată de către 

statul membru în cauză pe lângă 

Consiliul de administrație. 

Or. fr 

 Justificare 

În conformitate cu articolul 61 litera (h), Consiliul de administrație exercită autoritate 

disciplinară asupra directorului executiv și, cu acordul acestuia, asupra directorului adjunct. 

 

Amendamentul  722 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Evaluarea operațiunilor comune și a 

intervențiilor rapide la frontieră 

Evaluarea operațiunilor 
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Or. en 

 

Amendamentul  723 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv evaluează rezultatele 

operațiunilor comune și ale intervențiilor 

rapide la frontieră și transmite Consiliului 

de administrație rapoarte detaliate de 

evaluare, însoțite de observațiile ofițerului 

pentru drepturile fundamentale, în termen 

de 60 de zile de la data încetării 

operațiunilor și proiectelor respective. 

Agenția efectuează o analiză comparativă 

globală a acestor rezultate în vederea 

îmbunătățirii calității, coerenței și 

eficacității viitoarelor operațiuni comune 

și intervenții rapide la frontieră și include 

această analiză în raportul său anual de 

activitate consolidat. 

Directorul executiv evaluează rezultatele 

operațiunilor comune, ale intervențiilor 

rapide la frontieră, ale proiectelor-pilot, ale 

echipelor de sprijin pentru gestionarea 

migrației, ale operațiunilor de returnare, 

ale intervențiilor de returnare și ale 

cooperării operaționale cu țările terțe, 

inclusiv în domeniul respectării 

drepturilor fundamentale, și transmite 

Consiliului de administrație rapoarte 

detaliate de evaluare, însoțite de 

observațiile ofițerului pentru drepturile 

fundamentale și ale forumului consultativ 

al FRONTEX, în termen de 60 de zile de 

la data încetării operațiunilor și proiectelor 

respective. Agenția efectuează o analiză 

comparativă globală a acestor rezultate în 

vederea îmbunătățirii calității, coerenței și 

eficacității viitoarelor activități și include 

această analiză în raportul său anual de 

activitate consolidat. 

Or. en 

 

Amendamentul  724 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv evaluează rezultatele 

operațiunilor comune și ale intervențiilor 

rapide la frontieră și transmite Consiliului 

Directorul executiv evaluează rezultatele 

operațiunilor comune, ale intervențiilor 

rapide la frontieră, ale proiectelor-pilot, ale 
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de administrație rapoarte detaliate de 

evaluare, însoțite de observațiile ofițerului 

pentru drepturile fundamentale, în termen 

de 60 de zile de la data încetării 

operațiunilor și proiectelor respective. 

Agenția efectuează o analiză comparativă 

globală a acestor rezultate în vederea 

îmbunătățirii calității, coerenței și 

eficacității viitoarelor operațiuni comune 

și intervenții rapide la frontieră și include 

această analiză în raportul său anual de 

activitate consolidat. 

echipelor de sprijin pentru gestionarea 

migrației, ale operațiunilor de returnare, 

ale intervențiilor de returnare și ale 

cooperării operaționale cu țările terțe, 

inclusiv în domeniul respectării 

drepturilor fundamentale, și transmite 

Consiliului de administrație rapoarte 

detaliate de evaluare, însoțite de 

observațiile ofițerului pentru drepturile 

fundamentale, în termen de 60 de zile de la 

data încetării operațiunilor și proiectelor 

respective. Agenția efectuează o analiză 

comparativă globală a acestor rezultate în 

vederea îmbunătățirii calității, coerenței și 

eficacității viitoarelor activități și include 

această analiză în raportul său anual de 

activitate consolidat. 

Or. en 

 

Amendamentul  725 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 25 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Directorul executiv evaluează rezultatele 

operațiunilor comune și ale intervențiilor 

rapide la frontieră și transmite Consiliului 

de administrație rapoarte detaliate de 

evaluare, însoțite de observațiile ofițerului 

pentru drepturile fundamentale, în termen 

de 60 de zile de la data încetării 

operațiunilor și proiectelor respective. 

Agenția efectuează o analiză comparativă 

globală a acestor rezultate în vederea 

îmbunătățirii calității, coerenței și 

eficacității viitoarelor operațiuni comune și 

intervenții rapide la frontieră și include 

această analiză în raportul său anual de 

activitate consolidat. 

Directorul executiv evaluează rezultatele 

operațiunilor comune, ale intervențiilor 

rapide la frontieră, ale proiectelor-pilot, ale 

echipelor de sprijin pentru gestionarea 

migrației, ale operațiunilor de returnare, 

ale intervențiilor de returnare și ale 

cooperării operaționale cu țările terțe, 

inclusiv în domeniul respectării 

drepturilor fundamentale, și transmite 

Consiliului de administrație rapoarte 

detaliate de evaluare, însoțite de 

observațiile ofițerului pentru drepturile 

fundamentale, în termen de 60 de zile de la 

data încetării operațiunilor și proiectelor 

respective. Agenția efectuează o analiză 

comparativă globală a acestor rezultate în 

vederea îmbunătățirii calității, coerenței și 

eficacității viitoarelor operațiuni și include 

această analiză în raportul său anual de 
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activitate consolidat. 

Or. en 

 

Amendamentul  726 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de regulament 

Capitolul 2 -– secțiunea 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  727 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 26 eliminat 

Biroul de returnare  

1. Biroul de returnare este responsabil 

pentru desfășurarea activităților legate de 

returnări ale agenției, cu respectarea 

drepturilor fundamentale și a principiilor 

generale ale dreptului Uniunii și ale 

dreptului internațional, inclusiv protecția 

refugiaților și obligațiile legate de 

respectarea drepturilor omului. Biroul de 

returnare are, în special, următoarele 

sarcini: 

 

(a) coordonează la nivel tehnic și operativ 

activitățile de returnare ale statelor 

membre, în vederea realizării unui sistem 

integrat de gestionare a returnărilor între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, cu participarea autorităților 

competente din țările terțe și a altor părți 
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interesate relevante; 

(b) acordă sprijin operativ statelor 

membre ale căror sisteme de returnare se 

confruntă cu presiuni deosebite; 

 

(c) coordonează utilizarea sistemelor 

informatice relevante și furnizează sprijin 

în materie de cooperare consulară în 

vederea identificării resortisanților din 

țări terțe și a obținerii documentelor de 

călătorie, organizează și coordonează 

operațiunile de returnare și oferă sprijin 

pentru plecarea voluntară; 

 

(d) coordonează activitățile agenției în 

materie de returnare, astfel cum se 

prevede în prezentul regulament; 

 

(e) organizează, promovează și 

coordonează activitățile care permit 

schimbul de informații, precum și 

identificarea și punerea în comun a celor 

mai bune practici în materie de returnare 

între statele membre; 

 

(f) finanțează sau cofinanțează 

operațiunile, intervențiile și activitățile 

menționate în prezentul capitol, prin 

granturi din bugetul său, în conformitate 

cu normele financiare aplicabile agenției. 

 

2. Sprijinul operativ menționat la 

alineatul 1 litera (b) include măsuri de 

asistență pentru statele membre în cadrul 

procedurilor de returnare desfășurate de 

către autoritățile naționale competente 

prin furnizarea, în special, de: 

 

(a) servicii de interpretariat;  

(b) informații privind țările terțe de 

returnare; 

 

(c) consiliere cu privire la tratarea și 

gestionarea procedurilor de returnare în 

conformitate cu Directiva 2008/115/CE; 

 

(d) asistență privind măsurile necesare 

pentru a asigura disponibilitatea pentru 

reîntoarcere a persoanelor returnate și 

pentru a evita ca persoanele returnate să 

se sustragă acestei proceduri. 

 

3. Biroul de returnare vizează crearea de  
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relații de sinergie și stabilirea de legături 

între rețelele și programele finanțate de 

Uniune în domeniul returnării, în strânsă 

cooperare cu Comisia Europeană și cu 

Rețeaua europeană de migrație.43 

4. Agenția poate utiliza, de asemenea, 

mijloacele financiare de care dispune 

Uniunea în materie de returnare. Agenția 

veghează ca, în acordurile de grant 

încheiate cu statele membre, orice sprijin 

financiar să fie condiționat de respectarea 

deplină a Cartei drepturilor 

fundamentale. 

 

__________________  

43 JO L 131, 21.5.2008, p. 7.  

Or. en 

 

Amendamentul  728 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Biroul de returnare este responsabil 

pentru desfășurarea activităților legate de 

returnări ale agenției, cu respectarea 

drepturilor fundamentale și a principiilor 

generale ale dreptului Uniunii și ale 

dreptului internațional, inclusiv protecția 

refugiaților și obligațiile legate de 

respectarea drepturilor omului. Biroul de 

returnare are, în special, următoarele 

sarcini: 

1. Biroul de returnare este responsabil 

pentru desfășurarea activităților legate de 

returnări ale agenției, cu respectarea 

drepturilor fundamentale și a principiilor 

generale ale dreptului Uniunii și ale 

dreptului internațional, inclusiv protecția 

refugiaților și obligațiile legate de 

respectarea drepturilor omului și a 

drepturilor copilului. Biroul de returnare 

are, în special, următoarele sarcini: 

Or. en 

 

Amendamentul  729 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Biroul de returnare este responsabil 

pentru desfășurarea activităților legate de 

returnări ale agenției, cu respectarea 

drepturilor fundamentale și a principiilor 

generale ale dreptului Uniunii și ale 

dreptului internațional, inclusiv protecția 

refugiaților și obligațiile legate de 

respectarea drepturilor omului. Biroul de 

returnare are, în special, următoarele 

sarcini: 

1. Biroul de returnare este responsabil 

pentru desfășurarea activităților legate de 

returnări ale agenției, cu respectarea 

drepturilor fundamentale și a principiilor 

generale ale dreptului Uniunii și ale 

dreptului internațional și obligațiile legate 

de respectarea drepturilor omului. Biroul 

de returnare are, în special, următoarele 

sarcini: 

Or. en 

 

Amendamentul  730 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) coordonează la nivel tehnic și 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, în vederea realizării unui sistem 

integrat de gestionare a returnărilor între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, cu participarea autorităților 

competente din țările terțe și a altor părți 

interesate relevante; 

(a) coordonează la nivel tehnic și 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, inclusiv returnările voluntare, în 

vederea realizării unui sistem integrat de 

gestionare a returnărilor între autoritățile 

competente ale statelor membre, cu 

participarea autorităților competente din 

țările terțe și a altor părți interesate 

relevante; 

Or. fr 

 

Amendamentul  731 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) coordonează la nivel tehnic și (a) coordonează la nivel tehnic și 
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operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, în vederea realizării unui sistem 

integrat de gestionare a returnărilor între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, cu participarea autorităților 

competente din țările terțe și a altor părți 

interesate relevante; 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, în vederea realizării unui sistem 

integrat de gestionare a returnărilor între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, cu participarea responsabililor 

pentru monitorizarea returnărilor forțate 
și a altor părți interesate relevante; 

Or. en 

 

Amendamentul  732 

Jaromír Štětina 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) coordonează la nivel tehnic și 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, în vederea realizării unui sistem 

integrat de gestionare a returnărilor între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, cu participarea autorităților 

competente din țările terțe și a altor părți 

interesate relevante; 

(a) coordonează la nivel tehnic și 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, inclusiv returnările voluntare, în 

vederea realizării unui sistem integrat de 

gestionare a returnărilor între autoritățile 

competente ale statelor membre, cu 

participarea autorităților competente din 

țările terțe și a altor părți interesate 

relevante; 

Or. en 

 

Amendamentul  733 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) coordonează la nivel tehnic și 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, în vederea realizării unui sistem 

integrat de gestionare a returnărilor între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, cu participarea autorităților 

competente din țările terțe și a altor părți 

a) coordonează la nivel tehnic și 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, inclusiv returnările voluntare, în 

vederea realizării unui sistem integrat de 

gestionare a returnărilor între autoritățile 

competente ale statelor membre, cu 

participarea autorităților competente din 



 

AM\1092761RO.doc 57/156 PE582.071v01-00 

 RO 

interesate relevante; țările terțe și a altor părți interesate 

relevante; 

Or. fr 

 

Amendamentul  734 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) coordonează la nivel tehnic și 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, în vederea realizării unui sistem 

integrat de gestionare a returnărilor între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, cu participarea autorităților 

competente din țările terțe și a altor părți 

interesate relevante; 

(a) coordonează la nivel tehnic și 

operativ activitățile de returnare ale statelor 

membre, în vederea realizării unui sistem 

integrat de gestionare a returnărilor între 

autoritățile competente ale statelor 

membre, inclusiv a plecărilor voluntare, 

cu participarea autorităților competente din 

țările terțe și a altor părți interesate 

relevante; 

Or. en 

 

Amendamentul  735 

Jaromír Štětina 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) cooperează cu țările terțe în 

vederea înlesnirii activităților de 

returnare desfășurate de statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  736 

Ska Keller 
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Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) coordonează la nivel tehnic și 

operațional returnările voluntare asistate 

din statele membre, oferind asistență în 

etapa premergătoare plecării, în timpul 

deplasării și după sosire, ținând seama de 

necesitățile migranților vulnerabili; 

Or. en 

Justificare 

Planul de acțiune al UE privind returnarea (COM(2015)0453) afirmă că: „Returnarea 

voluntară a migranților în situație neregulamentară în țările lor de origine rămâne opțiunea 

preferată ori de câte ori este posibil.” Dat fiind rolul consolidat al Agenției în ceea ce 

privește returnările, conferit de regulamentul propus, se întrevede posibilitatea ca Agenția să 

coordoneze la nivel tehnic și operațional returnările voluntare din statele membre ale UE, 

acoperind toate etapele procedurii de returnare voluntară, inclusiv etapa premergătoare 

plecării, deplasarea și etapa ulterioară sosirii. 

 

Amendamentul  737 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) coordonează utilizarea sistemelor 

informatice relevante și furnizează sprijin 

în materie de cooperare consulară în 

vederea identificării resortisanților din țări 

terțe și a obținerii documentelor de 

călătorie, organizează și coordonează 

operațiunile de returnare și oferă sprijin 

pentru plecarea voluntară; 

(c) coordonează utilizarea sistemelor 

informatice relevante și furnizează sprijin 

în materie de cooperare consulară în 

vederea identificării resortisanților din țări 

terțe și a obținerii documentelor de 

călătorie, fără să divulge dacă 

resortisantul țării terțe a solicitat azil, 

organizează și coordonează operațiunile de 

returnare și oferă sprijin pentru plecarea 

voluntară; 

Or. en 
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Justificare 

Articolul 25 din Convenția de la Geneva, referitor la asistența administrativă, ilustrează, de 

asemenea, faptul că un refugiat nu poate recurge la protecția națională a țării sale de 

origine. Prevederea este menită să prevină expunerea refugiatului la persecuții în urma 

contactului cu autoritățile din țara sa de origine și să evite expunerea la riscuri a membrilor 

familiei sale și/sau a cunoscuților săi încă rămași în țara de origine. 

 

Amendamentul  738 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

c) coordonează utilizarea sistemelor 

informatice relevante și furnizează sprijin 

în materie de cooperare consulară în 

vederea identificării resortisanților din țări 

terțe și a obținerii documentelor de 

călătorie, organizează și coordonează 

operațiunile de returnare și oferă sprijin 

pentru plecarea voluntară; 

c) coordonează utilizarea sistemelor 

informatice relevante și furnizează sprijin 

în materie de cooperare consulară în 

vederea identificării resortisanților din țări 

terțe și a obținerii documentelor de 

călătorie, inițiază, organizează și 

coordonează operațiunile de returnare și 

oferă sprijin pentru plecarea voluntară în 

cooperare cu statele membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul  739 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) coordonează activitățile agenției în 

materie de returnare, astfel cum se prevede 

în prezentul regulament; 

(d) coordonează și/sau organizează 

activitățile agenției în materie de returnare, 

astfel cum se prevede în prezentul 

regulament; 

Or. en 
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Amendamentul  740 

Michał Boni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) organizează, promovează și 

coordonează activitățile care permit 

schimbul de informații, precum și 

identificarea și punerea în comun a celor 

mai bune practici în materie de returnare 

între statele membre; 

(e) organizează, promovează și 

coordonează activitățile care permit 

schimbul de informații, precum și 

identificarea și punerea în comun a celor 

mai bune practici în materie de returnare 

între statele membre și în cooperare cu 

țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  741 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) finanțează sau cofinanțează 

operațiunile, intervențiile și activitățile 

menționate în prezentul capitol, prin 

granturi din bugetul său, în conformitate 

cu normele financiare aplicabile agenției. 

(f) finanțează sau cofinanțează 

operațiunile, intervențiile și activitățile 

menționate în prezentul capitol, din bugetul 

său, în conformitate cu normele financiare 

aplicabile agenției. 

Or. en 

 

Amendamentul  742 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 fa) acordă consiliere și sprijin statelor 

membre în punerea în aplicare a 

procedurilor de returnare, în conformitate 



 

AM\1092761RO.doc 61/156 PE582.071v01-00 

 RO 

cu Directiva din 2008 privind standardele 

și procedurile comune aplicabile în statele 

membre pentru returnarea resortisanților 

țărilor terțe aflați în situație de ședere 

ilegală. 

Or. fr 

 

Amendamentul  743 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) informații privind țările terțe de 

returnare; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă nu ar trebui să aibă îndatorirea de 

a furniza informații legate de țările terțe. SEAE și EASO furnizează deja un volum mare de 

informații despre țările terțe sau țările terțe de origine etc. 

 

Amendamentul  744 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) informații privind țările terțe de 

returnare; 

eliminat 

Or. en 
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Justificare 

Agenția nu este și nu poate fi responsabilă pentru a evalua dacă o țară terță este o țară 

adecvată în vederea returnării în conformitate cu dreptul Uniunii. O astfel de sarcină revine 

mai curând unei agenții specializate a Uniunii, cum sunt EASO sau FRA. 

 

Amendamentul  745 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) informații privind țările terțe de 

returnare; 

(b) informații privind țările terțe de 

returnare, inclusiv informații privind 

situația respectării drepturilor 

fundamentale, în cooperare cu Biroul 

European de Sprijin pentru Azil și cu 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene; 

Or. en 

Amendamentul  746 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – litera (d) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) asistență privind măsurile necesare 

pentru a asigura disponibilitatea pentru 

reîntoarcere a persoanelor returnate și 

pentru a evita ca persoanele returnate să se 

sustragă acestei proceduri. 

(d) asistență privind măsurile legitime, 

proporționale și necesare pentru a asigura 

disponibilitatea pentru reîntoarcere a 

persoanelor returnate și pentru a evita ca 

persoanele returnate să se sustragă acestei 

proceduri, în conformitate cu 

Directiva 2008/115/CE și cu dreptul 

internațional. 

Or. en 
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Amendamentul  747 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 – litera (d) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) asistență privind măsurile necesare 

pentru a asigura disponibilitatea pentru 

reîntoarcere a persoanelor returnate și 

pentru a evita ca persoanele returnate să se 

sustragă acestei proceduri. 

(d) asistență privind măsurile legitime, 

proporționale și necesare pentru a asigura 

disponibilitatea pentru reîntoarcere a 

persoanelor returnate, pentru a evita ca 

persoanele returnate să se sustragă acestei 

proceduri și consiliere cu privire la 

alternative la luarea în custodie publică, 

în conformitate cu Directiva 2008/115/CE 

și cu dreptul internațional. 

Or. en 

Justificare 

Articolul 15 din Directiva 2008/115/CE și articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2013/33/UE 

solicită statelor membre ale UE să se asigure că luarea în custodie publică este folosită ca o 

măsură de ultimă instanță, care să se aplice numai atunci când nu „se pot aplica în mod 

eficient alte măsuri suficiente dar mai puțin coercitive într-un caz concret”. Agenția 

furnizează, prin urmare, asistență statelor membre cu privire la măsuri care sunt legitime, 

proporționale și necesare, concentrându-se pe consilierea privind alternativele la luarea în 

custodie publică, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2008/115/CE și cu articolul 8 

din Directiva 2013/33/UE. 

 

Amendamentul  748 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția poate utiliza, de asemenea, 

mijloacele financiare de care dispune 

Uniunea în materie de returnare. Agenția 

veghează ca, în acordurile de grant 

încheiate cu statele membre, orice sprijin 

financiar să fie condiționat de respectarea 

4. Agenția poate utiliza, de asemenea, 

mijloacele financiare de care dispune 

Uniunea în materie de returnare. Agenția 

veghează ca, în acordurile încheiate cu 

autoritățile din țările terțe, orice sprijin 

financiar să fie condiționat de încheierea 
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deplină a Cartei drepturilor 

fundamentale. 

acordurilor de readmisie. 

Or. en 

 

Amendamentul  749 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În conformitate cu Directiva 

2008/115/CE și fără a intra în aspectele de 

fond ale deciziilor de returnare, agenția 

furnizează asistența necesară și, la cererea 

unuia sau mai multor state membre 

participante, asigură coordonarea sau 

organizarea operațiunilor de returnare, 

inclusiv prin închirierea de avioane pentru 

astfel de operațiuni. Agenția poate, din 

proprie inițiativă, să propună statelor 

membre să coordoneze sau să organizeze 

operațiuni de returnare. 

1. În conformitate cu Directiva 

2008/115/CE și fără a intra în aspectele de 

fond ale deciziilor de returnare, agenția 

furnizează asistența necesară și, la cererea 

unuia sau mai multor state membre 

participante, asigură coordonarea sau 

organizarea operațiunilor de returnare, 

inclusiv prin închirierea de avioane pentru 

astfel de operațiuni. 

Or. en 

 

Amendamentul  750 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În conformitate cu Directiva 

2008/115/CE și fără a intra în aspectele de 

fond ale deciziilor de returnare, agenția 

furnizează asistența necesară și, la cererea 

unuia sau mai multor state membre 

participante, asigură coordonarea sau 

organizarea operațiunilor de returnare, 

inclusiv prin închirierea de avioane pentru 

astfel de operațiuni. Agenția poate, din 

1. În conformitate cu Directiva 

2008/115/CE și fără a intra în aspectele de 

fond ale deciziilor de returnare, agenția 

furnizează asistența necesară și, la cererea 

unuia sau mai multor state membre 

participante, asigură coordonarea sau 

organizarea operațiunilor de returnare, 

inclusiv prin închirierea de avioane pentru 

astfel de operațiuni. Agenția poate, din 
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proprie inițiativă, să propună statelor 

membre să coordoneze sau să organizeze 

operațiuni de returnare. 

proprie inițiativă, să propună statelor 

membre să coordoneze sau să organizeze 

operațiuni de returnare, inclusiv prin 

închirierea de avioane pentru astfel de 

operațiuni. 

Or. en 

 

Amendamentul  751 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Agenția nu coordonează, nu 

organizează sau nu propune operațiuni de 

returnare către țări terțe în care au fost 

identificate riscuri de încălcare a 

drepturilor fundamentale sau deficiențe 

grave ale legislației și procedurilor civile 

și penale relevante prin analize de risc sau 

rapoarte ale ofițerului pentru drepturile 

fundamentale, ale agențiilor UE, ale 

organismelor în domeniul drepturilor 

omului, ale organizațiilor 

interguvernamentale și 

neguvernamentale. 

Or. en 

Justificare 

Articolul 19 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că 

„nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc serios 

de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau 

degradante”. 

 

Amendamentul  752 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Agenția nu coordonează, nu 

organizează sau nu propune operațiuni de 

returnare din statele membre care nu pun 

în aplicare pe deplin legislația relevantă a 

Uniunii, în special 

Directiva 2008/115/CE, 

Directiva 2013/32/UE (de înlocuire a 

Directivei 2005/85/CE) și 

Directiva 2011/95/UE sau către țări terțe 

în care au fost identificate riscuri de 

încălcare a drepturilor fundamentale sau 

deficiențe grave ale legislației și 

procedurilor civile și penale relevante prin 

analize de risc sau rapoarte ale ofițerului 

pentru drepturile fundamentale, ale 

agențiilor UE, ale organismelor în 

domeniul drepturilor omului, ale 

organizațiilor interguvernamentale și 

neguvernamentale. 

Or. en 

 

Amendamentul  753 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre informează agenția 

cel puțin o dată pe lună cu privire la 

operațiunile lor planificate de returnare, 

precum și cu privire la nevoile lor în 

materie de asistență sau coordonare de 

către Agenție. Agenția elaborează un plan 

operativ continuu pentru a furniza statelor 

membre solicitante sprijinul operativ 

necesar, inclusiv echipamentele tehnice. 

Agenția poate, din proprie inițiativă, să 

includă în planul operativ continuu datele 

și destinațiile operațiunilor de returnare pe 

care le consideră necesare, pe baza unei 

evaluări a nevoilor. La propunerea 

2. Statele membre informează agenția 

cel puțin o dată pe lună cu privire la 

operațiunile lor planificate de returnare, 

precum și cu privire la nevoile lor în 

materie de asistență sau coordonare de 

către Agenție. Agenția elaborează un plan 

operativ continuu pentru a furniza statelor 

membre solicitante sprijinul operativ 

necesar, inclusiv echipamentele tehnice. 

Agenția poate să includă în planul operativ 

continuu datele și destinațiile operațiunilor 

de returnare pe care statele membre 

solicitante le consideră necesare, pe baza 

unei evaluări a nevoilor. La propunerea 
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directorului executiv, Consiliul de 

administrație decide cu privire la modul de 

operare al planului operativ continuu. 

directorului executiv, Consiliul de 

administrație decide cu privire la modul de 

operare al planului operativ continuu. 

Or. en 

 

Amendamentul  754 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre informează agenția 

cel puțin o dată pe lună cu privire la 

operațiunile lor planificate de returnare, 

precum și cu privire la nevoile lor în 

materie de asistență sau coordonare de 

către Agenție. Agenția elaborează un plan 

operativ continuu pentru a furniza statelor 

membre solicitante sprijinul operativ 

necesar, inclusiv echipamentele tehnice. 

Agenția poate, din proprie inițiativă, să 

includă în planul operativ continuu datele 

și destinațiile operațiunilor de returnare pe 

care le consideră necesare, pe baza unei 

evaluări a nevoilor. La propunerea 

directorului executiv, Consiliul de 

administrație decide cu privire la modul de 

operare al planului operativ continuu. 

2. Statele membre informează agenția 

cel puțin o dată pe lună cu privire la 

operațiunile lor planificate de returnare, 

precum și cu privire la nevoile lor în 

materie de asistență sau coordonare de 

către Agenție. Agenția elaborează un plan 

operativ continuu pentru a furniza statelor 

membre solicitante sprijinul operativ 

necesar, inclusiv echipamentele tehnice. 

Agenția poate, din proprie inițiativă sau la 

solicitarea unui stat membru, să includă în 

planul operativ continuu datele și 

destinațiile operațiunilor de returnare pe 

care le consideră necesare, pe baza unei 

evaluări a nevoilor. La propunerea 

directorului executiv, Consiliul de 

administrație decide cu privire la modul de 

operare al planului operativ continuu. 

Or. fr 

 

Amendamentul  755 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre informează agenția 

cel puțin o dată pe lună cu privire la 

2. Statele membre informează agenția 

cel puțin o dată pe lună cu privire la 
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operațiunile lor planificate de returnare, 

precum și cu privire la nevoile lor în 

materie de asistență sau coordonare de 

către Agenție. Agenția elaborează un plan 

operativ continuu pentru a furniza statelor 

membre solicitante sprijinul operativ 

necesar, inclusiv echipamentele tehnice. 

Agenția poate, din proprie inițiativă, să 

includă în planul operativ continuu datele 

și destinațiile operațiunilor de returnare pe 

care le consideră necesare, pe baza unei 

evaluări a nevoilor. La propunerea 

directorului executiv, Consiliul de 

administrație decide cu privire la modul de 

operare al planului operativ continuu. 

operațiunile lor planificate de returnare, 

precum și cu privire la nevoile lor în 

materie de asistență sau coordonare de 

către Agenție. Agenția elaborează un plan 

operativ continuu pentru a furniza statelor 

membre solicitante sprijinul operativ 

necesar, inclusiv echipamentele tehnice. 

Agenția poate, din proprie inițiativă sau la 

solicitarea unui stat membru, să includă în 

planul operativ continuu datele și 

destinațiile operațiunilor de returnare pe 

care le consideră necesare, pe baza unei 

evaluări a nevoilor. La propunerea 

directorului executiv, Consiliul de 

administrație decide cu privire la modul de 

operare al planului operativ continuu. 

Or. fr 

 

Amendamentul  756 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Planurile operative pentru toate 

operațiunile și intervențiile de returnare 

sprijinite și coordonate de agenție sunt 

convenite între și sunt obligatorii pentru 

agenție, statele membre participante și 

țările terțe participante în toate 

operațiunile și intervențiile de returnare, 

la propunerea directorului executiv. 

Planurile operative sunt elaborate în 

conformitate cu articolul 15 și acoperă 

toate aspectele necesare pentru 

desfășurarea operațiunii de returnare, 

inclusiv, printre altele, procedurile de 

monitorizare, raportarea și mecanismele 

de tratare a plângerilor, precum și 

dispoziții detaliate privind punerea în 

aplicare a drepturilor fundamentale și a 

garanțiilor pentru statul de drept, cu 

referire la standardele și codurile de 
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conduită relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  757 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția poate să furnizeze asistența 

necesară și să asigure, la cererea statelor 

membre participante, sau să propună din 

proprie inițiativă coordonarea sau 

organizarea de operațiuni de returnare în 

cazul cărora mijloacele de transport și 

escortele pentru returnările forțate sunt 

puse la dispoziție de o țară terță de 

returnare („operațiuni de returnare în 

sarcina destinatarului”). Statele membre 

participante și agenția veghează la 

garantarea respectării drepturilor 

fundamentale și a utilizării proporționale a 

mijloacelor de constrângere pe durata 

întregii operațiuni de îndepărtare. Cel puțin 

un reprezentant al statelor membre și un 

supraveghetor pentru returnările forțate din 

rezerva constituită în temeiul articolului 28 

trebuie să fie prezenți pe parcursul întregii 

operațiuni de returnare, până la sosirea în 

țara terță de returnare. 

3. Agenția poate să furnizeze asistența 

necesară și să asigure, la cererea statelor 

membre participante, coordonarea sau 

organizarea de operațiuni de returnare în 

cazul cărora mijloacele de transport sunt 

puse la dispoziție de o țară terță de 

returnare („operațiuni de returnare în 

sarcina destinatarului”). Statele membre 

participante și agenția veghează la 

garantarea respectării drepturilor 

fundamentale și a utilizării proporționale a 

mijloacelor de constrângere pe durata 

întregii operațiuni de îndepărtare. Cel puțin 

un reprezentant al statelor membre și un 

supraveghetor pentru returnările forțate din 

rezerva constituită în temeiul articolului 28 

trebuie să fie prezenți pe parcursul întregii 

operațiuni de returnare, până la sosirea în 

țara terță de returnare. 

Or. en 

Justificare 

Orientarea nr. 20 punctul 3 a Consiliului Europei („Douăzeci de orientări privind returnarea 

forțată”) stabilește că „operațiunea de returnare forțată ar trebui să fie pe deplin 

documentată, în special în ceea ce privește orice incidente semnificative care au loc sau orice 

mijloc de lipsire de libertate utilizat în cursul operațiunii”. Codul de conduită Frontex pentru 

operațiunile comune de returnare (OCR) [articolul 14 alineatul (6)] subliniază obligația 

supraveghetorilor pentru returnările forțate de a trimite raportul lor către Frontex în timp 

util după încheierea unei OCR și de a include observațiile lor în raportul final privind 

operațiunea de returnare care urmează să fie transmis Frontex. 
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Amendamentul  758 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția poate să furnizeze asistența 

necesară și să asigure, la cererea statelor 

membre participante, sau să propună din 

proprie inițiativă coordonarea sau 

organizarea de operațiuni de returnare în 

cazul cărora mijloacele de transport și 

escortele pentru returnările forțate sunt 

puse la dispoziție de o țară terță de 

returnare („operațiuni de returnare în 

sarcina destinatarului”). Statele membre 

participante și agenția veghează la 

garantarea respectării drepturilor 

fundamentale și a utilizării proporționale a 

mijloacelor de constrângere pe durata 

întregii operațiuni de îndepărtare. Cel puțin 

un reprezentant al statelor membre și un 

supraveghetor pentru returnările forțate din 

rezerva constituită în temeiul articolului 28 

trebuie să fie prezenți pe parcursul întregii 

operațiuni de returnare, până la sosirea în 

țara terță de returnare. 

3. Agenția poate să furnizeze asistența 

necesară și să asigure, la cererea statelor 

membre participante, sau să propună din 

proprie inițiativă coordonarea sau 

organizarea de operațiuni de returnare în 

cazul cărora mijloacele de transport și 

escortele pentru returnările forțate sunt 

puse la dispoziție de o țară terță de 

returnare („operațiuni de returnare în 

sarcina destinatarului”), cu condiția ca 

această țară terță să fie obligată prin 

Convenția europeană a drepturilor 

omului. Agenția veghează la garantarea 

respectării drepturilor fundamentale și a 

utilizării proporționale a mijloacelor de 

constrângere pe durata întregii operațiuni 

de îndepărtare. Cel puțin un reprezentant al 

statelor membre și un supraveghetor pentru 

returnările forțate din rezerva constituită în 

temeiul articolului 28 trebuie să fie 

prezenți pe parcursul întregii operațiuni de 

returnare, până la sosirea în țara terță de 

returnare. 

Or. en 

Justificare 

În cazurile în care țările terțe urmează să efectueze o operațiune de returnare, este imperios 

necesar să existe claritate în ceea ce privește responsabilitatea de a se asigura că 

operațiunea respectă cerința vizând drepturile fundamentale consacrată în dreptul Uniunii. 

În cazul în care agenția dorește să acorde asistență pentru astfel de operațiuni de returnare 

sau să le organizeze, ar trebui să își ducă la îndeplinire această responsabilitate. 

 

Amendamentul  759 

Ana Gomes 
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Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția poate să furnizeze asistența 

necesară și să asigure, la cererea statelor 

membre participante, sau să propună din 

proprie inițiativă coordonarea sau 

organizarea de operațiuni de returnare în 

cazul cărora mijloacele de transport și 

escortele pentru returnările forțate sunt 

puse la dispoziție de o țară terță de 

returnare („operațiuni de returnare în 

sarcina destinatarului”). Statele membre 

participante și agenția veghează la 

garantarea respectării drepturilor 

fundamentale și a utilizării proporționale a 

mijloacelor de constrângere pe durata 

întregii operațiuni de îndepărtare. Cel puțin 

un reprezentant al statelor membre și un 

supraveghetor pentru returnările forțate din 

rezerva constituită în temeiul articolului 28 

trebuie să fie prezenți pe parcursul întregii 

operațiuni de returnare, până la sosirea în 

țara terță de returnare. 

3. Agenția poate să furnizeze asistența 

necesară și să asigure, la cererea statelor 

membre participante, sau să propună din 

proprie inițiativă coordonarea sau 

organizarea de operațiuni de returnare în 

cazul cărora mijloacele de transport și 

escortele pentru returnările forțate sunt 

puse la dispoziție de o țară terță de 

returnare („operațiuni de returnare în 

sarcina destinatarului”). Statele membre 

participante și agenția veghează la 

garantarea respectării drepturilor 

fundamentale și a utilizării proporționale a 

mijloacelor de constrângere pe durata 

întregii operațiuni de îndepărtare, în strictă 

conformitate cu dreptul internațional în 

materie de drepturi ale omului, și anume 

cu principiul nereturnării. Cel puțin un 

reprezentant al statelor membre și un 

supraveghetor pentru returnările forțate din 

rezerva constituită în temeiul articolului 28 

trebuie să fie prezenți pe parcursul întregii 

operațiuni de returnare, până la sosirea în 

țara terță de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  760 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Supraveghetorii pentru returnările 

forțate trebuie să prezinte agenției 

raportul privind rezultatele activităților 

lor, inclusiv ofițerului pentru drepturile 

fundamentale. 
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Or. en 

 

Amendamentul  761 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția poate să furnizeze 

asistența necesară și să asigure, la cererea 

statelor membre participante sau a unei 

țări terțe, sau să propună din proprie 

inițiativă coordonarea sau organizarea de 

operațiuni de returnare în cadrul cărora 

un anumit număr de persoane returnate 

care sunt vizate de o decizie de returnare 

a unei țări terțe sunt direcționate din 

respectiva țară terță către o altă țară terță 

de returnare („operațiuni de returnare 

mixte”), cu condiția ca țara terță care a 

emis decizia de returnare să fie supusă 

obligației de respectare a Convenției 

europene a drepturilor omului. Statele 

membre participante și agenția veghează 

la garantarea respectării drepturilor 

fundamentale și a utilizării proporționale 

a mijloacelor de constrângere pe durata 

întregii operațiuni de îndepărtare, în 

special prin prezența unor supraveghetori 

pentru returnările forțate și a unor 

escorte pentru returnările forțate în țările 

terțe. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  762 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția poate să furnizeze 

asistența necesară și să asigure, la cererea 

statelor membre participante sau a unei 

țări terțe, sau să propună din proprie 

inițiativă coordonarea sau organizarea de 

operațiuni de returnare în cadrul cărora 

un anumit număr de persoane returnate 

care sunt vizate de o decizie de returnare 

a unei țări terțe sunt direcționate din 

respectiva țară terță către o altă țară terță 

de returnare („operațiuni de returnare 

mixte”), cu condiția ca țara terță care a 

emis decizia de returnare să fie supusă 

obligației de respectare a Convenției 

europene a drepturilor omului. Statele 

membre participante și agenția veghează 

la garantarea respectării drepturilor 

fundamentale și a utilizării proporționale 

a mijloacelor de constrângere pe durata 

întregii operațiuni de îndepărtare, în 

special prin prezența unor supraveghetori 

pentru returnările forțate și a unor 

escorte pentru returnările forțate în țările 

terțe. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nu există o justificare clară cu privire la motivul pentru care agenția ar trebui să efectueze 

operațiuni de returnare dintr-o țară terță către o alta a resortisanților țărilor terțe care fac 

obiectul unei decizii de returnare emise de către o țară terță. Nu există absolut nicio legătură 

cu frontierele externe ale Uniunii. În plus, ar fi imposibil ca agenția să garanteze că atât 

decizia de returnare, cât și procedurile de returnare ale țării terțe în cauză sunt conforme cu 

dreptul Uniunii și cu standardele privind drepturile fundamentale. 

 

Amendamentul  763 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția poate să furnizeze 

asistența necesară și să asigure, la cererea 

statelor membre participante sau a unei 

țări terțe, sau să propună din proprie 

inițiativă coordonarea sau organizarea de 

operațiuni de returnare în cadrul cărora 

un anumit număr de persoane returnate 

care sunt vizate de o decizie de returnare 

a unei țări terțe sunt direcționate din 

respectiva țară terță către o altă țară terță 

de returnare („operațiuni de returnare 

mixte”), cu condiția ca țara terță care a 

emis decizia de returnare să fie supusă 

obligației de respectare a Convenției 

europene a drepturilor omului. Statele 

membre participante și agenția veghează 

la garantarea respectării drepturilor 

fundamentale și a utilizării proporționale 

a mijloacelor de constrângere pe durata 

întregii operațiuni de îndepărtare, în 

special prin prezența unor supraveghetori 

pentru returnările forțate și a unor 

escorte pentru returnările forțate în țările 

terțe. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  764 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Toate operațiunile de returnare sunt 

supravegheate în conformitate cu 

articolul 8 alineatul (6) din Directiva 

2008/115/CE. Supravegherea operațiunilor 

de returnare se efectuează pe baza unor 

criterii obiective și transparente și privește 

ansamblul operațiunii de returnare, din faza 

premergătoare plecării până la predarea 

persoanelor returnate în țara terță de 

5. Toate operațiunile de returnare sunt 

supravegheate în conformitate cu 

articolul 8 alineatul (6) din Directiva 

2008/115/CE. Supravegherea operațiunilor 

de returnare se efectuează de 

supraveghetorul pentru returnările forțate 
pe baza unor criterii obiective și 

transparente și privește ansamblul 

operațiunii de returnare, din faza 
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returnare. premergătoare plecării până la predarea 

persoanelor returnate în țara terță de 

returnare. Supraveghetorul pentru 

returnările forțate trebuie să prezinte 

directorului executiv și autorităților 

naționale competente ale tuturor statelor 

membre implicate în respectiva 

operațiune un raport privind 

monitorizarea operațiunii. Orice măsuri 

ulterioare corespunzătoare sunt asigurate 

de către directorul executiv și, respectiv, 

de către autoritățile naționale competente. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui clarificat faptul că rapoartele în contextul monitorizării operațiunilor de returnare 

trebuie să fie prezentate directorului executiv și autorităților naționale competente pentru a 

asigura măsuri ulterioare corespunzătoare cu privire la orice probleme care au apărut în 

timpul operațiunii de returnare. 

 

Amendamentul  765 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Agenția finanțează sau cofinanțează 

operațiunile de returnare prin granturi din 

bugetul său, în conformitate cu normele 

financiare aplicabile agenției, acordând 

prioritate operațiunilor derulate de cel 

puțin două state membre sau celor din 

zonele „hotspot”. 

6. Agenția finanțează sau cofinanțează 

operațiunile de returnare prin granturi din 

bugetul său, în conformitate cu normele 

financiare aplicabile agenției, acordând 

prioritate operațiunilor derulate de cea mai 

mare parte a statelor membre sau celor din 

zonele „hotspot”. 

Or. fr 

 

Amendamentul  766 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 
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Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Agenția nu trebuie să coordoneze, 

să organizeze sau să propună operațiuni 

de returnare sau intervenții de returnare 

către țări terțe în care au fost identificate 

riscuri de încălcare a drepturilor 

fundamentale sau deficiențe grave prin 

intermediul analizelor de risc sau al 

rapoartelor elaborate de instituțiile UE, 

SEAE sau agențiile UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  767 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 28 eliminat 

Rezerva de supraveghetori pentru 

returnările forțate 

 

1. Agenția constituie o rezervă de 

supraveghetori pentru returnările forțate, 

proveniți din cadrul autorităților 

naționale competente, care efectuează 

activități de supraveghere a returnării 

forțate în conformitate cu articolul 8 

alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE și 

care au fost instruiți în conformitate cu 

articolul 35. 

 

2. Directorul executiv stabilește profilul și 

numărul supraveghetorilor pentru 

returnările forțate care vor fi puși la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

supraveghetorilor pentru returnările 
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forțate care corespund profilului definit. 

3. Agenția pune supraveghetorii pentru 

returnările forțate la dispoziția statelor 

membre participante, la cererea acestora, 

pentru a supraveghea, în numele lor, 

derularea corectă a operațiunii de 

returnare și pentru a lua parte la 

intervenții de returnare. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  768 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția constituie o rezervă de 

supraveghetori pentru returnările forțate, 

proveniți din cadrul autorităților naționale 

competente, care efectuează activități de 

supraveghere a returnării forțate în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din 

Directiva 2008/115/CE și care au fost 

instruiți în conformitate cu articolul 35. 

1. Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale constituie o rezervă de 

supraveghetori pentru returnările forțate, 

proveniți din cadrul autorităților naționale 

competente, care efectuează activități 

independente de supraveghere a returnării 

forțate în conformitate cu articolul 8 

alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE și 

care au fost instruiți în conformitate cu 

articolul 35. Supraveghetorii pentru 

returnările forțate trebuie să prezinte, de 

asemenea, un raport agenției, inclusiv 

ofițerului pentru drepturile fundamentale. 

Or. en 

 

Amendamentul  769 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția constituie o rezervă de 

supraveghetori pentru returnările forțate, 

1. Agenția constituie o rezervă de 

supraveghetori pentru returnările forțate, 
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proveniți din cadrul autorităților naționale 

competente, care efectuează activități de 

supraveghere a returnării forțate în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din 

Directiva 2008/115/CE și care au fost 

instruiți în conformitate cu articolul 35. 

proveniți din cadrul autorităților naționale 

competente, care efectuează activități 

independente de supraveghere a returnării 

forțate în conformitate cu articolul 8 

alineatul (6) din Directiva 2008/115/CE și 

care au fost instruiți în conformitate cu 

articolul 35. Supraveghetorii pentru 

returnările forțate trebuie să prezinte, de 

asemenea, un raport agenției, inclusiv 

ofițerului pentru drepturile fundamentale. 

Or. en 

Justificare 

Orientarea nr. 20 punctul 3 a Consiliului Europei („Douăzeci de orientări privind returnarea 

forțată”) stabilește că „operațiunea de returnare forțată ar trebui să fie pe deplin 

documentată, în special în ceea ce privește orice incidente semnificative care au loc sau orice 

mijloc de lipsire de libertate utilizat în cursul operațiunii”. Codul de conduită Frontex pentru 

operațiunile comune de returnare (OCR) [articolul 14 alineatul (6)] subliniază obligația 

supraveghetorilor pentru returnările forțate de a trimite raportul lor către Frontex în timp 

util după încheierea unei OCR și de a include observațiile lor în raportul final privind 

operațiunea de returnare care urmează să fie transmis Frontex. 

 

Amendamentul  770 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția constituie o rezervă de 

supraveghetori pentru returnările forțate, 

proveniți din cadrul autorităților naționale 

competente, care efectuează activități de 

supraveghere a returnării forțate în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din 

Directiva 2008/115/CE și care au fost 

instruiți în conformitate cu articolul 35. 

1. Agenția, după consultarea cu 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene, constituie o rezervă de 

supraveghetori pentru returnările forțate, 

proveniți din cadrul autorităților naționale 

competente, care efectuează activități de 

supraveghere a returnării forțate în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din 

Directiva 2008/115/CE și care au fost 

instruiți în conformitate cu articolul 35. 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene elaborează metode și 

standarde pentru îmbunătățirea calității 

monitorizării și este responsabilă cu 
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formarea supraveghetorilor pentru 

returnările forțate. 

Or. en 

 

Amendamentul  771 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul supraveghetorilor 

pentru returnările forțate care vor fi puși la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

supraveghetorilor pentru returnările forțate 

care corespund profilului definit. 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul supraveghetorilor 

pentru returnările forțate care vor fi puși la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

supraveghetorilor pentru returnările forțate 

care corespund profilului definit. 

Supraveghetorii pentru returnările forțate 

cu un profil de protecție a copilului 

trebuie să fie incluși în rezervă și solicitați 

pentru orice operațiune de returnare care 

implică copii. 

Or. en 

 

Amendamentul  772 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul supraveghetorilor 

pentru returnările forțate care vor fi puși la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul supraveghetorilor 

pentru returnările forțate care vor fi puși la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 
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procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

supraveghetorilor pentru returnările forțate 

care corespund profilului definit. 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

supraveghetorilor pentru returnările forțate 

care corespund profilului definit. Un profil 

de protecție a copilului trebuie să fie 

inclus în rezervă pentru orice operațiune 

sau intervenție de returnare care implică 

copii. 

Or. en 

 

Amendamentul  773 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul supraveghetorilor 

pentru returnările forțate care vor fi puși la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

supraveghetorilor pentru returnările forțate 

care corespund profilului definit. 

2. Consiliul de administrație, pe baza 

unei propuneri formulate de directorul 

executiv, stabilește profilul și numărul 

supraveghetorilor pentru returnările forțate 

care vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. 

Aceeași procedură se aplică și în ceea ce 

privește eventualele schimbări ulterioare 

ale profilului și numărului total. Statele 

membre contribuie, în cazul în care este 

posibil, la rezervă prin numirea 

supraveghetorilor pentru returnările forțate 

care corespund profilului definit. 

Or. en 

Justificare 

Consiliul de administrație ar trebui să stabilească profilul și numărul în conformitate cu 

procedura referitoare la alte rezerve prevăzute în prezenta propunere. 

 

Amendamentul  774 

Miriam Dalli 
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Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Contribuția statelor membre, 

pentru anul următor, în ceea ce privește 

supraveghetorii pentru returnările forțate 

pentru operațiuni și intervenții de 

returnare specifice se planifică pe baza 

unor negocieri și acorduri bilaterale 

anuale între agenție și statele membre. În 

conformitate cu acordurile respective, 

statele membre pun la dispoziție 

supraveghetori pentru returnările forțate 

în vederea trimiterii lor la cererea 

agenției, cu excepția cazului în care se 

confruntă cu o situație excepțională care 

afectează într-o măsură importantă 

îndeplinirea sarcinilor naționale. O astfel 

de solicitare se adresează cu cel puțin 21 

de zile lucrătoare înainte de trimiterea 

prevăzută sau cinci zile lucrătoare în 

cazul unei intervenții rapide de returnare. 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție reflectă dispoziții similare pentru alte rezerve și este importantă în ceea ce 

privește supraveghetorii pentru returnările forțate. 

 

Amendamentul  775 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 28 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Supraveghetorilor pentru 

returnările forțate li se aplică în 

continuare măsurile disciplinare din 

statul lor membru de origine. Statul 

membru de origine prevede măsuri 

disciplinare corespunzătoare sau alte 
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măsuri necesare în conformitate cu 

legislația sa națională în cazurile de 

încălcare a drepturilor fundamentale sau 

a obligațiilor de protecție internațională 

apărute în cursul unei operațiuni de 

returnare sau al unei intervenții de 

returnare. 

Or. en 

Justificare 

Supraveghetorilor pentru returnările forțate ar trebui să li se aplice aceleași măsuri 

disciplinare precum polițiștilor de frontieră care fac parte din echipele europene de pază de 

frontieră și de coastă, în conformitate cu articolul 20. 

 

Amendamentul  776 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 29 eliminat 

Rezerva de escorte pentru returnările 

forțate 

 

1. Agenția constituie o rezervă de escorte 

pentru returnările forțate, provenite din 

cadrul autorităților naționale competente, 

care desfășoară operațiuni de returnare 

forțată în conformitate cu cerințele 

menționate la articolul 8 alineatele (4) și 

(5) din Directiva 2008/115/CE și care au 

fost instruite în conformitate cu articolul 

35. 

 

2. Directorul executiv stabilește profilul și 

numărul specialiștilor în materie de 

returnare care vor fi puși la dispoziție 

pentru rezervă. Aceeași procedură se 

aplică și în ceea ce privește eventualele 

schimbări ulterioare ale profilului și 

numărului. Statele membre contribuie la 

rezervă prin numirea escortelor pentru 

returnările forțate care corespund 
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profilului definit. 

3. Agenția pune aceste escorte la 

dispoziția statelor membre participante, la 

cererea acestora, pentru a escorta 

persoanele returnate în numele statelor 

respective și pentru a lua parte la 

intervențiile de returnare. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  777 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția constituie o rezervă de 

escorte pentru returnările forțate, provenite 

din cadrul autorităților naționale 

competente, care desfășoară operațiuni de 

returnare forțată în conformitate cu 

cerințele menționate la articolul 8 

alineatele (4) și (5) din Directiva 

2008/115/CE și care au fost instruite în 

conformitate cu articolul 35. 

1. Agenția constituie o rezervă de 

escorte pentru returnările forțate, provenite 

din cadrul autorităților naționale 

competente, care desfășoară operațiuni de 

returnare forțată în conformitate cu 

cerințele menționate la articolul 8 

alineatele (4) și (5) din Directiva 

2008/115/CE și care au fost instruite în 

conformitate cu articolul 35, inclusiv cu 

privire la drepturile fundamentale. 

Or. en 

 

Amendamentul  778 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul escortelor pentru 

returnările forțate care vor fi puse la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul escortelor pentru 

returnările forțate care vor fi puse la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 
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profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

escortelor pentru returnările forțate care 

corespund profilului definit. 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

escortelor pentru returnările forțate care 

corespund profilului definit. Escortele 

pentru returnările forțate cu un profil de 

protecție a copilului trebuie să fie incluse 

în rezervă și solicitate pentru orice 

operațiune de returnare care implică 

copii. 

Or. en 

 

Amendamentul  779 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul escortelor pentru 

returnările forțate care vor fi puse la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

escortelor pentru returnările forțate care 

corespund profilului definit. 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul specialiștilor în materie 

de returnare care vor fi puși la dispoziție 

pentru rezervă. Aceeași procedură se aplică 

și în ceea ce privește eventualele schimbări 

ulterioare ale profilului și numărului. 

Statele membre contribuie la rezervă prin 

numirea escortelor pentru returnările 

forțate care corespund profilului definit. 

Un profil de protecție a copilului trebuie 

să fie inclus în rezervă pentru orice 

operațiune sau intervenție de returnare 

care implică copii. 

Or. en 

 

Amendamentul  780 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul escortelor pentru 

returnările forțate care vor fi puse la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

escortelor pentru returnările forțate care 

corespund profilului definit. 

2. Consiliul de administrație, pe baza 

unei propuneri formulate de directorul 

executiv, stabilește profilul și numărul 

escortelor pentru returnările forțate care 

vor fi puse la dispoziție pentru rezervă. 

Aceeași procedură se aplică și în ceea ce 

privește eventualele schimbări ulterioare 

ale profilului și numărului total. Statele 

membre contribuie la rezervă prin numirea 

escortelor pentru returnările forțate care 

corespund profilului definit. 

Or. en 

Justificare 

Consiliul de administrație ar trebui să fie cel care ia decizia și stabilește procedura privind 

profilul și numărul escortelor pentru returnările forțate. 

 

Amendamentul  781 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Contribuția statelor membre, 

pentru anul următor, în ceea ce privește 

escortele pentru returnările forțate pentru 

operațiuni și intervenții de returnare 

specifice se planifică pe baza unor 

negocieri și acorduri bilaterale anuale 

între agenție și statele membre. În 

conformitate cu acordurile respective, 

statele membre pun la dispoziție escorte 

pentru returnările forțate în vederea 

trimiterii lor la cererea agenției, cu 

excepția cazului în care se confruntă cu o 

situație excepțională care afectează într-o 

măsură importantă îndeplinirea sarcinilor 

naționale. O astfel de solicitare se 

adresează cu cel puțin 21 de zile 
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lucrătoare înainte de trimitere sau cinci 

zile lucrătoare în cazul unei intervenții 

rapide de returnare. 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție reflectă dispoziții similare pentru alte rezerve și este importantă în ceea ce 

privește escortele pentru returnările forțate. 

 

Amendamentul  782 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția pune aceste escorte la 

dispoziția statelor membre participante, la 

cererea acestora, pentru a escorta 

persoanele returnate în numele statelor 

respective și pentru a lua parte la 

intervențiile de returnare. 

3. Agenția pune aceste escorte la 

dispoziția statelor membre participante, la 

cererea acestora, pentru a escorta 

persoanele returnate în numele statelor 

respective și pentru a lua parte la 

operațiunile și la intervențiile de returnare. 

Or. fr 

 

Amendamentul  783 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Escortelor pentru returnările 

forțate li se aplică în continuare măsurile 

disciplinare din statul lor membru de 

origine. Statul membru de origine prevede 

măsuri disciplinare corespunzătoare sau 

alte măsuri necesare în conformitate cu 

legislația sa națională în cazurile de 

încălcare a drepturilor fundamentale sau 
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a obligațiilor de protecție internațională 

apărute în cursul unei operațiuni de 

returnare sau al unei intervenții de 

returnare. 

Or. en 

Justificare 

Escortelor pentru returnările forțate ar trebui să li se aplice aceleași măsuri disciplinare 

precum polițiștilor de frontieră care fac parte din echipele europene de pază de frontieră și 

de coastă, în conformitate cu articolul 20. 

 

Amendamentul  784 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția constituie o rezervă de 

specialiști în materie de returnare, proveniți 

din cadrul autorităților naționale 

competente și din cadrul personalului 

agenției, care dețin competențele și 

cunoștințele de specialitate necesare pentru 

a desfășura activități legate de returnare și 

care au fost instruiți în conformitate cu 

articolul 35. Acești specialiști sunt puși la 

dispoziție pentru a îndeplini sarcini 

specifice, cum ar fi identificarea anumitor 

categorii de resortisanți ai țărilor terțe, 

obținerea documentelor de călătorie din țări 

terțe și facilitarea cooperării consulare. 

1. Agenția constituie o rezervă de 

specialiști în materie de returnare, proveniți 

din cadrul autorităților naționale 

competente și din cadrul personalului 

agenției, care dețin competențele și 

cunoștințele de specialitate necesare pentru 

a desfășura activități legate de returnare și 

care au fost instruiți în conformitate cu 

articolul 35. Acești specialiști sunt puși la 

dispoziție pentru a îndeplini sarcini 

specifice, cum ar fi identificarea anumitor 

categorii de resortisanți ai țărilor terțe, 

obținerea documentelor de călătorie din țări 

terțe și facilitarea cooperării consulare, 

fără a divulga dacă resortisantul țării 

terțe a solicitat azil. 

Or. en 

Justificare 

Articolul 25 din Convenția de la Geneva, referitor la asistența administrativă, ilustrează, de 

asemenea, faptul că un refugiat nu poate recurge la protecția națională a țării sale de 

origine. Prevederea este menită și să prevină expunerea refugiatului la persecuții în urma 
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contactului cu autoritățile din țara sa de origine și să evite expunerea la riscuri a membrilor 

familiei sale și/sau a cunoscuților săi încă rămași în țara de origine. 

 

Amendamentul  785 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Directorul executiv stabilește 

profilul și numărul escortelor pentru 

returnările forțate care vor fi puse la 

dispoziție pentru rezervă. Aceeași 

procedură se aplică și în ceea ce privește 

eventualele schimbări ulterioare ale 

profilului și numărului. Statele membre 

contribuie la rezervă prin numirea 

specialiștilor care corespund profilului 

definit. 

2. Consiliul de administrație, pe baza 

unei propuneri formulate de directorul 

executiv, stabilește profilul și numărul 

specialiștilor în materie de returnare care 

vor fi puși la dispoziție pentru rezervă. 

Aceeași procedură se aplică și în ceea ce 

privește eventualele schimbări ulterioare 

ale profilului și numărului total. Statele 

membre contribuie la rezervă prin numirea 

specialiștilor care corespund profilului 

definit. 

Or. en 

Justificare 

Consiliul de administrație ar trebui să fie cel care ia această decizia, iar procedura privind 

specialiștii în materie de returnare ar trebui să fie aliniată la cea aferentă altor profiluri. 

 

Amendamentul  786 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Contribuția statelor membre, 

pentru anul următor, în ceea ce privește 

specialiștii în materie de returnare pentru 

operațiuni și intervenții de returnare 

specifice se planifică pe baza unor 

negocieri și acorduri bilaterale anuale 

între agenție și statele membre. În 
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conformitate cu acordurile respective, 

statele membre pun la dispoziție specialiști 

în materie de returnare în vederea 

trimiterii lor la cererea agenției, cu 

excepția cazului în care se confruntă cu o 

situație excepțională care afectează într-o 

măsură importantă îndeplinirea sarcinilor 

naționale. O astfel de solicitare se 

adresează cu cel puțin 21 de zile 

lucrătoare înainte de trimitere sau cinci 

zile lucrătoare în cazul unei intervenții 

rapide de returnare. 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție reflectă dispoziții similare pentru alte rezerve și este importantă în ceea ce 

privește specialiștii în materie de returnări. 

 

Amendamentul  787 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 30 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Specialiștilor în materie de 

returnare li se aplică în continuare 

măsurile disciplinare fie ale agenției, fie 

ale statului lor membru de origine. 

Agenția prevede măsuri disciplinare 

corespunzătoare, în conformitate cu 

codurile sale de conduită, iar statul 

membru de origine prevede măsuri 

disciplinare corespunzătoare sau alte 

măsuri necesare în conformitate cu 

legislația sa națională în cazurile de 

încălcare a drepturilor fundamentale sau 

a obligațiilor de protecție internațională 

apărute în cursul unei operațiuni comune 

sau al unei intervenții rapide la frontieră. 

Or. en 
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Justificare 

Specialiștilor în materie de returnare ar trebui să li se aplice aceleași măsuri disciplinare 

precum polițiștilor de frontieră care fac parte din echipele europene de pază de frontieră, în 

conformitate cu articolul 20. 

 

Amendamentul  788 

Marina Albiol Guzmán 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  789 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere ilegală, în conformitate 

cu Directiva 2008/115/CE, agenția oferă, la 

cererea unuia sau mai multor state membre, 

asistența tehnică și operativă necesară sub 

forma unei intervenții de returnare. O astfel 

de intervenție poate consta în trimiterea de 

echipe europene pentru intervenții de 

returnare în statele membre gazdă și în 

organizarea de operațiuni de returnare din 

statele membre gazdă. Statele membre 

informează periodic agenția cu privire la 

nevoile lor în materie de asistență tehnică 

și operativă, iar agenția elaborează pe 

această bază un plan continuu pentru 

intervențiile de returnare. 

1. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere ilegală, în conformitate 

cu Directiva 2008/115/CE, agenția oferă, la 

cererea unuia sau mai multor state membre, 

asistența tehnică și operativă necesară sub 

forma unei intervenții de returnare. 

Agenția poate propune, din proprie 

inițiativă, să acorde statelor membre 

această asistență tehnică și operativă. O 

astfel de intervenție poate consta în 

trimiterea de echipe europene pentru 

intervenții de returnare în statele membre 

gazdă și în organizarea de operațiuni de 

returnare din statele membre gazdă. Statele 

membre informează periodic agenția cu 

privire la nevoile lor în materie de asistență 
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tehnică și operativă, iar agenția elaborează 

pe această bază un plan continuu pentru 

intervențiile de returnare. 

Or. fr 

 

Amendamentul  790 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere ilegală, în 

conformitate cu Directiva 2008/115/CE, 

agenția oferă, la cererea unuia sau mai 

multor state membre, asistența tehnică și 

operativă necesară sub forma unei 

intervenții de returnare. O astfel de 

intervenție poate consta în trimiterea de 

echipe europene pentru intervenții de 

returnare în statele membre gazdă și în 

organizarea de operațiuni de returnare din 

statele membre gazdă. Statele membre 

informează periodic agenția cu privire la 

nevoile lor în materie de asistență tehnică 

și operativă, iar agenția elaborează pe 

această bază un plan continuu pentru 

intervențiile de returnare. 

1. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe care 

fac obiectul unei decizii definitive de 

returnare, în conformitate cu Directiva 

2008/115/CE, agenția oferă, la cererea 

unuia sau mai multor state membre, 

asistența tehnică și operativă necesară sub 

forma unei intervenții de returnare. O astfel 

de intervenție poate consta în trimiterea de 

echipe europene pentru intervenții de 

returnare în statele membre gazdă și în 

organizarea de operațiuni de returnare din 

statele membre gazdă. Statele membre 

informează periodic agenția cu privire la 

nevoile lor în materie de asistență tehnică 

și operativă, iar agenția elaborează pe 

această bază un plan continuu pentru 

intervențiile de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  791 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere ilegală, în 

conformitate cu Directiva 2008/115/CE, 

agenția oferă, la cererea unuia sau mai 

multor state membre, asistența tehnică și 

operativă necesară sub forma unei 

intervenții de returnare. O astfel de 

intervenție poate consta în trimiterea de 

echipe europene pentru intervenții de 

returnare în statele membre gazdă și în 

organizarea de operațiuni de returnare din 

statele membre gazdă. Statele membre 

informează periodic agenția cu privire la 

nevoile lor în materie de asistență tehnică 

și operativă, iar agenția elaborează pe 

această bază un plan continuu pentru 

intervențiile de returnare. 

1. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere neregulamentară, în 

conformitate cu Directiva 2008/115/CE, 

agenția oferă, la cererea unuia sau mai 

multor state membre, asistența tehnică și 

operativă necesară sub forma unei 

intervenții de returnare. O astfel de 

intervenție poate consta în trimiterea de 

echipe europene pentru intervenții de 

returnare în statele membre gazdă și în 

organizarea de operațiuni de returnare din 

statele membre gazdă. Statele membre 

informează periodic agenția cu privire la 

nevoile lor în materie de asistență tehnică 

și operativă, iar agenția elaborează pe 

această bază un plan continuu pentru 

intervențiile de returnare. Cel puțin un 

reprezentant al statelor membre și un 

supraveghetor pentru returnările forțate 

din rezerva constituită în temeiul 

articolului 28 trebuie să fie prezenți pe 

parcursul întregii intervenții de returnare, 

până la sosirea în țara terță de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  792 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere ilegală în 

conformitate cu Directiva 2008/115/CE, 

agenția oferă, la cererea unuia sau mai 

2. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe care 

fac obiectul unei decizii definitive de 

returnare în conformitate cu Directiva 

2008/115/CE, agenția oferă, la cererea 
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multor state membre, asistența tehnică și 

operativă necesară sub forma unei 

intervenții de returnare. Agenția poate 

propune, din proprie inițiativă, să ofere 

statelor membre o astfel de asistență 

tehnică și operativă. O intervenție rapidă de 

returnare poate consta în trimiterea rapidă a 

unor echipe europene pentru intervenții de 

returnare în statele membre gazdă și în 

organizarea de operațiuni de returnare din 

statele membre gazdă. 

unuia sau mai multor state membre, 

asistența tehnică și operativă necesară sub 

forma unei intervenții de returnare. Agenția 

poate propune, din proprie inițiativă, să 

ofere statelor membre o astfel de asistență 

tehnică și operativă. O intervenție rapidă de 

returnare poate consta în trimiterea rapidă a 

unor echipe europene pentru intervenții de 

returnare în statele membre gazdă și în 

organizarea de operațiuni de returnare din 

statele membre gazdă. 

Or. en 

 

Amendamentul  793 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere ilegală în conformitate 

cu Directiva 2008/115/CE, agenția oferă, la 

cererea unuia sau mai multor state membre, 

asistența tehnică și operativă necesară sub 

forma unei intervenții de returnare. 

Agenția poate propune, din proprie 

inițiativă, să ofere statelor membre o 

astfel de asistență tehnică și operativă. O 

intervenție rapidă de returnare poate consta 

în trimiterea rapidă a unor echipe europene 

pentru intervenții de returnare în statele 

membre gazdă și în organizarea de 

operațiuni de returnare din statele membre 

gazdă. 

2. În situațiile în care statele membre 

se confruntă cu sarcini împovărătoare 

legate de îndeplinirea obligației de 

returnare a resortisanților țărilor terțe aflați 

în situație de ședere neregulamentară în 

conformitate cu Directiva 2008/115/CE, 

agenția oferă, la cererea unuia sau mai 

multor state membre, asistența tehnică și 

operativă necesară sub forma unei 

intervenții rapide de returnare. O 

intervenție rapidă de returnare poate consta 

în trimiterea rapidă a unor echipe europene 

pentru intervenții de returnare în statele 

membre gazdă și în organizarea de 

operațiuni de returnare din statele membre 

gazdă. Cel puțin un reprezentant al 

statelor membre și un supraveghetor 

pentru returnările forțate din rezerva 

constituită în temeiul articolului 28 

trebuie să fie prezenți pe parcursul 

întregii intervenții rapide de returnare, 

până la sosirea în țara terță de returnare. 

Or. en 
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Amendamentul  794 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Directorul executiv elaborează, 

împreună cu statele membre și cu 

instituțiile europene, dispoziții speciale 

pentru personalul implicat în activitățile 

legate de returnare, care detaliază 

sarcinile, competențele și 

responsabilitățile acestora. Instrucțiuni 

speciale ar trebui să fie stabilite, de 

asemenea, pentru competențele piloților 

comandanți și extinderea dreptului penal 

de către țara de înmatriculare a aeronavei 

în conformitate cu dreptul internațional 

în domeniul aviației1. 

 1 Articolul 3 din Convenția de la Tokyo 

din 1963 – înregistrată de Organizația 

Aviației Civile Internaționale în 1969 

(„statul de înmatriculare a aeronavei este 

competent să exercite jurisdicția asupra 

actelor și a infracțiunilor comise la 

bord”). 

Or. en 

 

Amendamentul  795 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Directorul executiv întocmește fără 

întârziere un plan operativ, cu acordul 

statelor membre gazdă și al statelor 

membre care doresc să participe la o 

3. Directorul executiv întocmește fără 

întârziere un plan operativ, cu acordul 

statelor membre gazdă și al statelor 

membre care doresc să participe la o 

intervenție de returnare. O copie a planului 
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intervenție de returnare. operativ este transmisă imediat 

Consiliului de administrație. 

Or. fr 

Amendamentul  796 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Planul operativ este obligatoriu 

pentru Agenție, pentru statele membre 

gazdă și pentru statele membre participante 

și acoperă toate aspectele care sunt 

necesare pentru derularea intervenției de 

returnare, în special descrierea situației, 

obiectivele, data începerii și durata 

previzibilă a intervenției, aria geografică 

acoperită și eventuala trimitere în țări terțe, 

componența echipei europene pentru 

intervenții de returnare, logistica, 

dispozițiile financiare, modalitățile de 

cooperare cu țările terțe, cu alte agenții și 

organe ale Uniunii, cu organizațiile 

internaționale și organizațiile 

neguvernamentale relevante. Orice 

modificare sau adaptare a planului operativ 

necesită acordul directorului executiv, al 

statului membru gazdă și al statelor 

membre participante. O copie a planului 

operativ modificat sau adaptat este trimisă 

imediat de către Agenție statelor membre 

implicate și Consiliului de administrație. 

4. Planul operativ este elaborat în 

conformitate cu articolul 15, este 
obligatoriu pentru Agenție, pentru statele 

membre gazdă și pentru statele membre 

participante și acoperă toate aspectele care 

sunt necesare pentru derularea intervenției 

de returnare, în special descrierea situației, 

obiectivele, data începerii și durata 

previzibilă a intervenției, aria geografică 

acoperită și eventuala trimitere în țări terțe, 

componența, descrierea sarcinilor și 

responsabilitățile echipei europene pentru 

intervenții de returnare, dispoziții detaliate 

privind garanțiile drepturilor 

fundamentale, inclusiv cu privire la 

utilizarea proporțională a forței în 

conformitate cu articolul 39 alineatul (6), 

logistica, dispozițiile financiare, 

modalitățile de cooperare cu țările terțe, cu 

alte agenții și organe ale Uniunii, cu 

organizațiile internaționale și organizațiile 

neguvernamentale relevante. Orice 

modificare sau adaptare a planului operativ 

necesită acordul directorului executiv, al 

statului membru gazdă și al statelor 

membre participante. O copie a planului 

operativ modificat sau adaptat este trimisă 

imediat de către Agenție statelor membre 

implicate și Consiliului de administrație. 

Or. en 
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Amendamentul  797 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Agenția finanțează sau cofinanțează 

intervențiile de returnare prin granturi din 

bugetul său, în conformitate cu normele 

financiare aplicabile agenției. 

6. Agenția finanțează sau cofinanțează 

intervențiile de returnare prin granturi 

acordate statelor membre din bugetul său, 

în conformitate cu normele financiare 

aplicabile agenției. 

Or. it 

 

Amendamentul  798 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana 

Gomes, Birgit Sippel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 32 a 

 Evaluarea operațiunilor de returnare și a 

intervențiilor de returnare 

 Directorul executiv evaluează rezultatele 

operațiunilor de returnare și ale 

intervențiilor de returnare și transmite 

Consiliului de administrație rapoarte 

detaliate de evaluare, însoțite de 

observațiile ofițerului pentru drepturile 

fundamentale, în termen de 60 de zile de 

la data încetării operațiunilor și 

intervențiilor respective. Agenția 

efectuează o analiză comparativă globală 

a acestor rezultate în vederea 

îmbunătățirii calității, coerenței, 

eficacității și garantării drepturilor 

fundamentale în cazul viitoarelor 

operațiuni de returnare și intervenții de 

returnare și include această analiză în 

raportul său anual de activitate 

consolidat. 
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Or. en 

Justificare 

În același mod în care directorul executiv este invitat să evalueze rezultatele operațiunilor 

comune și ale intervențiilor rapide la frontieră în conformitate cu articolul 25, tot astfel ar 

trebui să evalueze și rezultatele operațiunilor de returnare și ale intervențiilor de returnare 

într-un mod comparabil. 

 

Amendamentul  799 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 32a 

 Evaluarea operațiunilor de returnare și a 

intervențiilor de returnare 

 Directorul executiv evaluează 

desfășurarea și rezultatele operațiunilor 

de returnare și ale intervențiilor de 

returnare și transmite Consiliului de 

administrație rapoarte detaliate de 

evaluare, însoțite de observațiile Biroului 

pentru drepturile fundamentale, în termen 

de 60 de zile de la data încetării 

operațiunilor și intervențiilor respective. 

Agenția efectuează o analiză comparativă 

globală a acestor rezultate în vederea 

îmbunătățirii calității, coerenței și 

eficacității viitoarelor operațiuni și 

intervenții și include această analiză în 

raportul său anual de activitate 

consolidat. 

Or. en 

Justificare 

În ceea ce privește operațiunile comune și intervențiile rapide la frontieră, ar trebui să existe 

o evaluare. 
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Amendamentul  800 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 32 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 32b 

 Suspendarea sau încetarea operațiunilor 

de returnare și a intervențiilor de 

returnare 

 1. După ce informează în acest sens 

statele membre în cauză, directorul 

executiv dispune încetarea operațiunilor 

de returnare sau a intervențiilor de 

returnare în cazul în care condițiile de 

desfășurare a acestor activități nu mai 

sunt îndeplinite. 

 2. Directorul executiv poate retrage 

finanțarea unei intervenții de returnare 

sau poate dispune suspendarea sau 

încetarea acesteia în cazul în care planul 

operativ nu este respectat fie de către 

statul membru gazdă, fie de către statele 

membre participante. 

 3. Directorul executiv retrage finanțarea 

unei operațiuni de returnare sau a unei 

intervenții de returnare, suspendă 

respectiva operațiune de returnare sau 

intervenție de returnare sau dispune 

încetarea totală sau parțială a acesteia în 

cazul în care consideră că există încălcări 

ale drepturilor fundamentale sau ale 

obligațiilor de protecție internațională 

care au un caracter grav sau sunt 

susceptibile să persiste. 

 4. În acest sens, agenția stabilește și 

publică criteriile care conduc la o decizie 

privind suspendarea, încetarea sau 

retragerea finanțării operațiunilor de 

returnare și a intervențiilor de returnare. 

Or. en 
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Justificare 

În același mod în care, în conformitate cu articolul 24, directorul executiv are autoritatea să 

suspende sau să dispună încetarea operațiunilor comune sau a intervențiilor rapide la 

frontieră, acesta trebuie să aibă autoritatea de a suspenda sau anula o operațiune de 

returnare sau o intervenție de returnare. 

 

Amendamentul  801 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția privind statutul 

refugiaților, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția privind statutul 

refugiaților din 1951, Protocolul din 1967 

la aceasta, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

Or. en 

 

Amendamentul  802 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 
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sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția privind statutul 

refugiaților, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția europeană a 

drepturilor omului, Convenția privind 

statutul refugiaților și Convenția cu privire 

la drepturile copilului, în special principiul 

nereturnării. În acest scop, agenția 

redactează, dezvoltă și pune în aplicare o 

strategie privind drepturile fundamentale, 

inclusiv mecanisme eficiente atât pentru a 

monitoriza, cât și pentru a asigura 

respectarea drepturilor fundamentale și a 

statului de drept în toate activitățile 

agenției. 

Or. en 

 

Amendamentul  803 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția privind statutul 

refugiaților, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

în special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

Or. en 
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Amendamentul  804 

Geoffrey Van Orden 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional 

relevant, inclusiv Convenția privind 

statutul refugiaților, și cu obligațiile 

referitoare la accesul la protecție 

internațională, în special principiul 

nereturnării. În acest scop, agenția 

redactează, dezvoltă și pune în aplicare o 

strategie privind drepturile fundamentale. 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă respectă protecția drepturilor 

omului în cadrul îndeplinirii sarcinilor care 

îi revin în temeiul prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  805 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția privind statutul 

refugiaților, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și cu dreptul internațional 

relevant, inclusiv Convenția privind 

statutul refugiaților și Convenția cu privire 

la drepturile copilului, și cu obligațiile 

referitoare la accesul la protecție 

internațională, în special în ceea ce 
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în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

privește principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale, inclusiv un mecanism 

eficient pentru a monitoriza respectarea 

drepturilor fundamentale în toate 

activitățile agenției. 

Or. en 

Justificare 

Referirea la mecanismul de monitorizare aduce acest articol în conformitate cu articolul 71 

alineatul (2) privind sarcinile ofițerului pentru drepturile fundamentale. Formularea este 

identică cu articolul 26a din actualul Regulament Frontex privind strategia drepturilor 

fundamentale. 

 

Amendamentul  806 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, 

Silvia Costa, Jean Lambert 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția privind statutul 

refugiaților, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția Organizației 

Națiunilor Unite cu privire la drepturile 

copilului, Convenția privind statutul 

refugiaților, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale, acordând o atenție 

deosebită drepturilor copilului, astfel 

încât să se asigure că interesul superior al 
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copilului este respectat în toate 

operațiunile.  

Or. en 

 

Amendamentul  807 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția privind statutul 

refugiaților, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și cu dreptul internațional 

relevant, inclusiv Convenția privind 

statutul refugiaților, Convenția privind 

eliminarea tuturor formelor de 

discriminare față de femei, Convenția cu 

privire la drepturile copilului, și cu 

obligațiile referitoare la accesul la protecție 

internațională, în special în ceea ce 

privește principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale., inclusiv un mecanism 

eficient pentru a monitoriza respectarea 

drepturilor fundamentale în toate 

activitățile agenției. 

Or. en 

 

Amendamentul  808 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, cu dreptul internațional relevant, 

inclusiv Convenția privind statutul 

refugiaților, și cu obligațiile referitoare la 

accesul la protecție internațională, în 

special principiul nereturnării. În acest 

scop, agenția redactează, dezvoltă și pune 

în aplicare o strategie privind drepturile 

fundamentale. 

1. Paza europeană de frontieră și de 

coastă garantează protecția drepturilor 

fundamentale în cadrul îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul 

prezentului regulament, în conformitate cu 

legislația relevantă a Uniunii, în special 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, Convenția europeană a 

drepturilor omului, cu dreptul 

internațional relevant, inclusiv Convenția 

privind statutul refugiaților și Convenția 

ONU cu privire la drepturile copilului, și 

cu obligațiile referitoare la accesul la 

protecție internațională, în special 

principiul nereturnării. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament adaugă o referire la Convenția europeană a drepturilor omului și 

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. De asemenea, elimină ultima teză a 

alineatului și o mută la următorul alineat, pentru mai multă coerență. 

 

Amendamentul  809 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Agenția redactează, dezvoltă și 

pune în aplicare o strategie privind 

drepturile fundamentale. Agenția, în 

strânsă cooperare cu forumul consultativ 

și cu Biroul pentru drepturile 

fundamentale, instituie un mecanism 

eficient pentru a monitoriza respectarea 

drepturilor fundamentale în toate 

activitățile agenției. 
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Or. en 

 

Amendamentul  810 

Geoffrey Van Orden 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor 

sale, Paza europeană de frontieră și de 

coastă se asigură că nicio persoană nu 

este debarcată, forțată să pătrundă sau 

condusă într-o țară care încalcă 

principiul nereturnării sau în care există 

un risc de expulzare sau de returnare 

către o altă țară care încalcă respectivul 

principiu, precum și că nicio persoană nu 

este predată în alt fel sau returnată 

autorităților unei astfel de țări. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  811 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef 

Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă se 

asigură că nicio persoană nu este debarcată, 

forțată să pătrundă sau condusă într-o țară 

care încalcă principiul nereturnării sau în 

care există un risc de expulzare sau de 

returnare către o altă țară care încalcă 

respectivul principiu, precum și că nicio 

persoană nu este predată în alt fel sau 

returnată autorităților unei astfel de țări. 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă se 

asigură că nicio persoană nu este, contrar 

principiului nereturnării, debarcată, 

forțată să pătrundă sau condusă într-o țară 

în care, printre altele, există un risc serios 

ca aceasta să fie supusă pedepsei cu 

moartea, torturii, persecutării sau altor 

tratamente inumane sau degradante sau 

pedepse, sau unde libertatea sa ar fi 

amenințată din cauza rasei, religiei, 

naționalității, orientării sexuale, 
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apartenenței la un anumit grup social sau 

opiniei politice, sau în care există un risc 

serios de expulzare, de îndepărtare sau de 

extrădare către o altă țară care încalcă 

respectivul principiu, precum și că nicio 

persoană nu este predată în alt fel sau 

returnată autorităților unei astfel de țări. 

Or. en 

Justificare 

Alinierea cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 656/2014 de stabilire a unor norme de 

supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de 

Frontex. 

 

Amendamentul  812 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă se 

asigură că nicio persoană nu este debarcată, 

forțată să pătrundă sau condusă într-o țară 

care încalcă principiul nereturnării sau în 

care există un risc de expulzare sau de 

returnare către o altă țară care încalcă 

respectivul principiu, precum și că nicio 

persoană nu este predată în alt fel sau 

returnată autorităților unei astfel de țări. 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă se 

asigură că nicio persoană nu este debarcată, 

forțată să pătrundă sau condusă într-o țară 

în care, printre altele, există un risc serios 

ca aceasta să fie supusă pedepsei cu 

moartea, torturii, persecutării sau altor 

tratamente inumane sau degradante sau 

pedepse, sau unde viața sau libertatea sa 

ar fi amenințată din cauza rasei, religiei, 

naționalității, orientării sexuale, 

apartenenței la un anumit grup social sau 

opiniei politice, în contradicție cu 

principiul nereturnării, sau în care există 

un risc de expulzare, de îndepărtare, de 

extrădare sau de returnare către o altă țară 

care încalcă respectivul principiu, precum 

și că nicio persoană nu este predată în alt 

fel sau returnată autorităților unei astfel de 

țări și asigură respectarea interdicției de 

expulzare colectivă. În acest scop, sunt 

incluse măsuri de siguranță înainte de a 
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iniția o cooperare operațională cu țări 

terțe, precum și în toate planurile 

operative. 

Or. en 

 

Amendamentul  813 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă se 

asigură că nicio persoană nu este debarcată, 

forțată să pătrundă sau condusă într-o țară 

care încalcă principiul nereturnării sau în 

care există un risc de expulzare sau de 

returnare către o altă țară care încalcă 

respectivul principiu, precum și că nicio 

persoană nu este predată în alt fel sau 

returnată autorităților unei astfel de țări. 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă se 

asigură că nicio persoană nu este debarcată, 

forțată să pătrundă sau condusă într-o țară 

în care, printre altele, există un risc serios 

ca aceasta să fie supusă pedepsei cu 

moartea, torturii, persecutării sau altor 

tratamente inumane sau degradante sau 

pedepse sau unde viața sau libertatea sa 

ar fi amenințată din cauza rasei, religiei, 

naționalității, orientării sexuale, 

apartenenței la un anumit grup social sau 

opiniei politice, în contradicție cu 

principiul nereturnării, sau în care există 

un risc de expulzare, de îndepărtare, de 

extrădare sau de returnare către o altă țară 

care încalcă respectivul principiu, precum 

și că nicio persoană nu este predată în alt 

fel sau returnată autorităților unei astfel de 

țări. 

Or. en 

Justificare 

Ca la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind supravegherea maritimă. 

 

Amendamentul  814 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 
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Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă se 

asigură că nicio persoană nu este debarcată, 

forțată să pătrundă sau condusă într-o țară 

care încalcă principiul nereturnării sau în 

care există un risc de expulzare sau de 

returnare către o altă țară care încalcă 

respectivul principiu, precum și că nicio 

persoană nu este predată în alt fel sau 

returnată autorităților unei astfel de țări. 

2. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă se 

asigură că nicio persoană nu este debarcată, 

forțată să pătrundă sau condusă într-o țară 

care încalcă principiul nereturnării, precum 

și că nicio persoană nu este predată în alt 

fel sau returnată autorităților unei astfel de 

țări. 

Or. en 

 

Amendamentul  815 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont de nevoile speciale ale copiilor, 

ale victimelor traficului de persoane, ale 

persoanelor care au nevoie de asistență 

medicală, ale persoanelor care au nevoie 

de protecție internațională, ale persoanelor 

aflate în pericol pe mare și ale altor 

persoane aflate într-o situație deosebit de 

vulnerabilă. 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont de nevoile speciale ale copiilor, 

ale persoanelor care au nevoie de asistență 

medicală, ale persoanelor aflate în pericol 

pe mare și ale altor persoane aflate într-o 

situație deosebit de vulnerabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  816 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont de nevoile speciale ale copiilor, 

ale victimelor traficului de persoane, ale 

persoanelor care au nevoie de asistență 

medicală, ale persoanelor care au nevoie de 

protecție internațională, ale persoanelor 

aflate în pericol pe mare și ale altor 

persoane aflate într-o situație deosebit de 

vulnerabilă. 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont și abordează drepturile și nevoile 

speciale ale copiilor, ale victimelor 

traficului de persoane, ale persoanelor care 

au nevoie de asistență medicală, ale 

persoanelor care au nevoie de protecție 

internațională, ale persoanelor aflate în 

pericol pe mare și ale altor persoane aflate 

într-o situație deosebit de vulnerabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  817 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont de nevoile speciale ale copiilor, 

ale victimelor traficului de persoane, ale 

persoanelor care au nevoie de asistență 

medicală, ale persoanelor care au nevoie de 

protecție internațională, ale persoanelor 

aflate în pericol pe mare și ale altor 

persoane aflate într-o situație deosebit de 

vulnerabilă. 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont de nevoile speciale ale copiilor, 

ale minorilor neînsoțiți, ale victimelor 

traficului de persoane, ale persoanelor care 

au nevoie de asistență medicală, ale 

persoanelor care au nevoie de protecție 

internațională, ale persoanelor aflate în 

pericol pe mare și ale altor persoane aflate 

într-o situație deosebit de vulnerabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  818 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 
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Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont de nevoile speciale ale copiilor, 

ale victimelor traficului de persoane, ale 

persoanelor care au nevoie de asistență 

medicală, ale persoanelor care au nevoie de 

protecție internațională, ale persoanelor 

aflate în pericol pe mare și ale altor 

persoane aflate într-o situație deosebit de 

vulnerabilă. 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont de nevoile speciale ale copiilor, în 

special ale minorilor neînsoțiți și ale 

copiilor cu handicap, ale victimelor 

traficului de persoane, ale persoanelor care 

au nevoie de asistență medicală, ale 

persoanelor care au nevoie de protecție 

internațională, ale persoanelor aflate în 

pericol pe mare și ale altor persoane aflate 

într-o situație deosebit de vulnerabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  819 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

ține cont de nevoile speciale ale copiilor, 

ale victimelor traficului de persoane, ale 

persoanelor care au nevoie de asistență 

medicală, ale persoanelor care au nevoie 

de protecție internațională, ale persoanelor 

aflate în pericol pe mare și ale altor 

persoane aflate într-o situație deosebit de 

vulnerabilă. 

3. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

Paza europeană de frontieră și de coastă 

identifică mai bine și ține cont de nevoile 

speciale ale persoanelor aflate în situații 

vulnerabile, precum copiii, victimele 

traficului de persoane, persoanele care au 

nevoie de asistență medicală, femeile 

însărcinate, persoanele care au nevoie de 

protecție internațională și persoanele aflate 

în pericol pe mare. 

Or. en 

 

Amendamentul  820 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 
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Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

al relațiilor cu statele membre și al 

cooperării cu țările terțe, agenția ține cont 

de rapoartele forumului consultativ și ale 

ofițerului pentru drepturile fundamentale. 

4. În cadrul îndeplinirii tuturor 

sarcinilor sale, al relațiilor cu statele 

membre și al cooperării cu țările terțe, 

agenția ține cont de rapoartele forumului 

consultativ și ale ofițerului pentru 

drepturile fundamentale. Agenția 

informează forumul consultativ și ofițerul 

pentru drepturile fundamentale cu privire 

la modul în care și-a modificat sau nu 

activitățile ca răspuns la rapoartele și 

recomandările acestor organisme și 

include detalii în raportul său anual. 

Or. en 

 

Amendamentul  821 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

al relațiilor cu statele membre și al 

cooperării cu țările terțe, agenția ține cont 

de rapoartele forumului consultativ și ale 

ofițerului pentru drepturile fundamentale. 

4. În cadrul îndeplinirii tuturor 

sarcinilor sale, al relațiilor cu statele 

membre și al cooperării cu țările terțe, 

agenția ține cont de rapoartele forumului 

consultativ și ale ofițerului pentru 

drepturile fundamentale. Agenția 

informează forumul consultativ și ofițerul 

pentru drepturile fundamentale cu privire 

la modul în care și-a modificat sau nu 

activitățile ca răspuns la rapoartele și 

recomandările acestor organisme și 

include detalii în raportul său anual. 

Or. en 

 

Amendamentul  822 

Ska Keller 
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Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cadrul îndeplinirii sarcinilor sale, 

al relațiilor cu statele membre și al 

cooperării cu țările terțe, agenția ține cont 

de rapoartele forumului consultativ și ale 

ofițerului pentru drepturile fundamentale. 

4. În cadrul îndeplinirii tuturor 

sarcinilor sale, inclusiv dezvoltarea 

suplimentară și punerea în aplicare a 

unui mecanism eficient de monitorizare a 

respectării drepturilor fundamentale, al 

relațiilor cu statele membre și al cooperării 

cu țările terțe, agenția ține cont de 

rapoartele forumului consultativ și ale 

ofițerului pentru drepturile fundamentale. 

Or. en 

 

Amendamentul  823 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 4 – punctul 1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1) Agenția include un program 

detaliat pentru dezvoltarea suplimentară 

și punerea în aplicare a strategiei privind 

drepturile fundamentale în programul său 

anual de lucru și raportează cu privire la 

aceasta în raportul său anual de 

activitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  824 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 4 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Agenția include un program 

detaliat pentru dezvoltarea suplimentară 

și punerea în aplicare a strategiei privind 

drepturile fundamentale în programul său 

anual și multianual de lucru și raportează 

cu privire la aceasta în raportul său anual 

de activitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  825 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 33 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Agenția include un program 

detaliat pentru dezvoltarea suplimentară 

și punerea în aplicare a strategiei privind 

drepturile fundamentale în programul său 

anual de lucru și raportează cu privire la 

aceasta în raportul său anual de 

activitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  826 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția elaborează și dezvoltă în 

continuare un cod de conduită aplicabil 

tuturor operațiunilor de control la frontiere 

coordonate de agenție. Codul de conduită 

stabilește proceduri menite să garanteze 

principiile statului de drept și respectării 

1. Agenția elaborează și dezvoltă în 

continuare un cod de conduită aplicabil 

tuturor operațiunilor de control la frontiere 

coordonate de agenție, cu excepția 

returnărilor. Codul de conduită stabilește 

proceduri menite să garanteze principiile 
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drepturilor fundamentale, acordându-se o 

atenție specială minorilor neînsoțiți și 

persoanelor aflate într-o situație 

vulnerabilă, precum și persoanelor care 

solicită protecție internațională, proceduri 

care sunt aplicabile tuturor persoanelor 

care participă la activitățile agenției. 

statului de drept și respectării drepturilor 

fundamentale, acordându-se o atenție 

specială minorilor neînsoțiți și persoanelor 

aflate într-o situație vulnerabilă, proceduri 

care sunt aplicabile tuturor persoanelor 

care participă la activitățile agenției. 

Or. en 

 

Amendamentul  827 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Jean 

Lambert, Nathalie Griesbeck 

 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția elaborează și dezvoltă în 

continuare un cod de conduită aplicabil 

tuturor operațiunilor de control la frontiere 

coordonate de agenție. Codul de conduită 

stabilește proceduri menite să garanteze 

principiile statului de drept și respectării 

drepturilor fundamentale, acordându-se o 

atenție specială minorilor neînsoțiți și 

persoanelor aflate într-o situație 

vulnerabilă, precum și persoanelor care 

solicită protecție internațională, proceduri 

care sunt aplicabile tuturor persoanelor 

care participă la activitățile agenției. 

1. Agenția elaborează și dezvoltă în 

continuare un cod de conduită aplicabil 

tuturor operațiunilor de control la frontiere 

coordonate de agenție. Codul de conduită 

stabilește proceduri menite să garanteze 

principiile statului de drept și respectării 

drepturilor fundamentale, acordându-se o 

atenție specială copiilor, minorilor 

neînsoțiți și persoanelor aflate într-o 

situație vulnerabilă, precum și persoanelor 

care solicită protecție internațională, 

proceduri care sunt aplicabile tuturor 

persoanelor care participă la activitățile 

agenției. 

Or. en 

 

Amendamentul  828 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția elaborează și actualizează 

periodic un cod de conduită privind 

returnarea resortisanților țărilor terțe care 

se află în situație de ședere ilegală, 

aplicabil în cursul tuturor operațiunilor de 

returnare și intervențiilor de returnare 

coordonate și organizate de către agenție. 

Acest cod de conduită descrie proceduri 

comune standardizate destinate să 

simplifice organizarea operațiunilor de 

returnare și a intervențiilor de returnare și 

să asigure returnarea în condiții umane și 

cu respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale, în special a principiilor 

demnității umane și interzicerii torturii și a 

tratamentelor sau a pedepselor inumane ori 

degradante, a dreptului la libertate și la 

siguranță, precum și a dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal și a 

principiului nediscriminării. 

2. Agenția elaborează și actualizează 

periodic un cod de conduită privind 

returnarea resortisanților țărilor terțe care 

fac obiectul unei decizii definitive de 

returnare, aplicabil în cursul tuturor 

operațiunilor de returnare și intervențiilor 

de returnare coordonate și organizate de 

către agenție. Acest cod de conduită 

descrie proceduri comune standardizate 

destinate să simplifice organizarea 

operațiunilor de returnare și a intervențiilor 

de returnare și să asigure returnarea în 

condiții umane și cu respectarea deplină a 

drepturilor fundamentale, în special a 

principiilor demnității umane și interzicerii 

torturii și a tratamentelor sau a pedepselor 

inumane ori degradante, a dreptului la 

libertate și la siguranță, precum și a 

dreptului la protecția datelor cu caracter 

personal și a principiului nediscriminării. 

Or. en 

 

Amendamentul  829 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția elaborează și actualizează 

periodic un cod de conduită privind 
returnarea resortisanților țărilor terțe care 

se află în situație de ședere ilegală, 

aplicabil în cursul tuturor operațiunilor de 

returnare și intervențiilor de returnare 

coordonate și organizate de către agenție. 

Acest cod de conduită descrie proceduri 

comune standardizate destinate să 

simplifice organizarea operațiunilor de 

returnare și a intervențiilor de returnare 

și să asigure returnarea în condiții umane 

2. Agenția aderă la Manualul privind 

returnarea pentru returnarea 

resortisanților țărilor terțe care se află în 

situație de ședere ilegală, aplicabil în cursul 

tuturor operațiunilor de returnare și 

intervențiilor de returnare coordonate și 

organizate de către agenție, asigurându-se 

că standardele comune și procedurile 

prevăzute de Directiva 2008/115/CE sunt 

puse în aplicare. 
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și cu respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale, în special a principiilor 

demnității umane și interzicerii torturii și 

a tratamentelor sau a pedepselor inumane 

ori degradante, a dreptului la libertate și 

la siguranță, precum și a dreptului la 

protecția datelor cu caracter personal și a 

principiului nediscriminării. 

Or. en 

 

Amendamentul  830 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția elaborează și actualizează 

periodic un cod de conduită privind 

returnarea resortisanților țărilor terțe care 

se află în situație de ședere ilegală, 

aplicabil în cursul tuturor operațiunilor de 

returnare și intervențiilor de returnare 

coordonate și organizate de către agenție. 

Acest cod de conduită descrie proceduri 

comune standardizate destinate să 

simplifice organizarea operațiunilor de 

returnare și a intervențiilor de returnare și 

să asigure returnarea în condiții umane și 

cu respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale, în special a principiilor 

demnității umane și interzicerii torturii și a 

tratamentelor sau a pedepselor inumane ori 

degradante, a dreptului la libertate și la 

siguranță, precum și a dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal și a 

principiului nediscriminării. 

2. Agenția elaborează și actualizează 

periodic un cod de conduită privind 

returnarea resortisanților țărilor terțe care 

se află în situație de ședere 

neregulamentară, aplicabil în cursul 

tuturor operațiunilor de returnare și 

intervențiilor de returnare coordonate și 

organizate de către agenție. Acest cod de 

conduită descrie proceduri comune 

standardizate destinate să simplifice 

organizarea operațiunilor de returnare și a 

intervențiilor de returnare și să asigure 

returnarea în condiții umane și cu 

respectarea deplină a drepturilor 

fundamentale, în special a principiilor 

demnității umane și interzicerii torturii și a 

tratamentelor sau a pedepselor inumane ori 

degradante, a dreptului la libertate și la 

siguranță, precum și a dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal și a 

principiului nediscriminării. 

Or. en 

 

Amendamentul  831 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 
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Dalton, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Codul de conduită privind 

returnarea ține seama în mod special de 

obligația de a prevedea un sistem eficace 

de supraveghere a returnării forțate, 

prevăzută la articolul 8 alineatul (6) din 

Directiva 2008/115/CE44, și de strategia 

privind drepturile fundamentale. 

eliminat 

__________________  

44 JO L 348, 21.12.2008, p. 98.  

Or. en 

 

Amendamentul  832 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cooperare cu entitățile de 

formare responsabile din statele membre, 

agenția elaborează instrumente de formare 

specifice și oferă polițiștilor de frontieră și 

altor tipuri de personal relevant care fac 

parte din echipele europene de pază de 

frontieră și de coastă o formare avansată 

relevantă pentru sarcinile și competențele 

acestora. Experți care fac parte din 

personalul agenției desfășoară exerciții 

periodice cu respectivii polițiști de 

frontieră, în conformitate cu programul 

avansat de formare și de exerciții prevăzut 

în programul anual de lucru al agenției. 

1. În cooperare cu entitățile de 

formare responsabile din statele membre, 

agenția elaborează instrumente de formare 

specifice, inclusiv măsuri specifice în 

cazul în care sunt implicați copii, și oferă 

polițiștilor de frontieră și altor tipuri de 

personal relevant care fac parte din 

echipele europene de pază de frontieră și 

de coastă o formare avansată relevantă 

pentru sarcinile și competențele acestora. 

Experți care fac parte din personalul 

agenției desfășoară exerciții periodice cu 

respectivii polițiști de frontieră, în 

conformitate cu programul avansat de 

formare și de exerciții prevăzut în 

programul anual de lucru al agenției. 
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Or. en 

 

Amendamentul  833 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cooperare cu entitățile de 

formare responsabile din statele membre, 

agenția elaborează instrumente de formare 

specifice și oferă polițiștilor de frontieră și 

altor tipuri de personal relevant care fac 

parte din echipele europene de pază de 

frontieră și de coastă o formare avansată 

relevantă pentru sarcinile și competențele 

acestora. Experți care fac parte din 

personalul agenției desfășoară exerciții 

periodice cu respectivii polițiști de 

frontieră, în conformitate cu programul 

avansat de formare și de exerciții prevăzut 

în programul anual de lucru al agenției. 

1. În cooperare cu entitățile de 

formare responsabile din statele membre, 

Biroul European de Sprijin pentru Azil și 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene, agenția elaborează 

instrumente de formare specifice și oferă 

polițiștilor de frontieră și de coastă și altor 

tipuri de personal relevant care fac parte 

din echipele europene de pază de frontieră 

și de coastă o formare avansată relevantă 

pentru sarcinile și competențele acestora, 

precum și cu privire la condițiile 

prealabile pentru întreprinderea de 

acțiuni, cu respectarea deplină a 

drepturilor fundamentale. Experți care fac 

parte din personalul agenției, al Biroului 

European de Sprijin pentru Azil și al 

Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene desfășoară exerciții 

periodice cu respectivii polițiști de 

frontieră și de coastă, în conformitate cu 

programul avansat de formare și de 

exerciții prevăzut în programul anual de 

lucru al agenției. 

Or. en 

 

Amendamentul  834 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția adoptă toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că toți polițiștii 

de frontieră și alte tipuri de personal 

relevant din statele membre care participă 

la echipele europene de pază de frontieră și 

de coastă, precum și personalul agenției 

beneficiază, înainte de participarea lor la 

activități operative organizate de către 

agenție, de formare în domeniul dreptului 

Uniunii și al dreptului internațional 

relevant, inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională și operațiunile de căutare și 

salvare. 

2. Agenția adoptă toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că toți polițiștii 

de frontieră și alte tipuri de personal 

relevant din statele membre care participă 

la echipele europene de pază de frontieră și 

de coastă, precum și personalul agenției 

beneficiază, înainte de participarea lor la 

activități operative organizate de către 

agenție, de formare în domeniul dreptului 

Uniunii și al dreptului internațional 

relevant, inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale și operațiunile de căutare și 

salvare. 

Or. en 

 

Amendamentul  835 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția adoptă toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că toți polițiștii 

de frontieră și alte tipuri de personal 

relevant din statele membre care participă 

la echipele europene de pază de frontieră și 

de coastă, precum și personalul agenției 

beneficiază, înainte de participarea lor la 

activități operative organizate de către 

agenție, de formare în domeniul dreptului 

Uniunii și al dreptului internațional 

relevant, inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională și operațiunile de căutare și 

salvare. 

2. Agenția adoptă toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că toți polițiștii 

de frontieră și alte tipuri de personal 

relevant din statele membre care participă 

la echipele europene de pază de frontieră și 

de coastă, precum și personalul agenției și 

personalul și polițiștii de frontieră din 

țările terțe care participă la o activitate 

operativă organizată de către agenție 

beneficiază, înainte de participarea lor la 

aceste activități, de formare în domeniul 

dreptului Uniunii și al dreptului 

internațional relevant, inclusiv cu privire la 

drepturile fundamentale, accesul la 

protecție internațională, orientări în scopul 

identificării persoanelor care solicită 

protecție și direcționarea acestora către 

centre adecvate, orientări pentru 

abordarea nevoilor speciale ale copiilor, 
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inclusiv ale minorilor neînsoțiți, ale 

victimelor traficului de ființe umane, ale 

persoanelor care au nevoie de asistență 

medicală de urgență și ale altor persoane 

deosebit de vulnerabile, precum și cu 

privire la operațiunile de căutare și salvare. 

Or. en 

Justificare 

Formularea din actualul regulament privind persoanele care solicită protecție ar trebui să fie 

păstrată. În plus, polițiștii de frontieră ar trebui să fie instruiți în privința abordării 

persoanelor vulnerabile, cum ar fi copiii. 

 

Amendamentul  836 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția adoptă toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că toți polițiștii 

de frontieră și alte tipuri de personal 

relevant din statele membre care participă 

la echipele europene de pază de frontieră și 

de coastă, precum și personalul agenției 

beneficiază, înainte de participarea lor la 

activități operative organizate de către 

agenție, de formare în domeniul dreptului 

Uniunii și al dreptului internațional 

relevant, inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională și operațiunile de căutare și 

salvare. 

2. Agenția adoptă toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că toți polițiștii 

de frontieră și alte tipuri de personal 

relevant din statele membre care participă 

la echipele europene de pază de frontieră și 

de coastă, precum și personalul agenției 

beneficiază, înainte de participarea lor la 

activități operative organizate de către 

agenție, de formare în domeniul dreptului 

Uniunii și al dreptului internațional 

relevant și al practicii aferente, inclusiv cu 

privire la drepturile fundamentale, accesul 

la protecție internațională, operațiunile de 

căutare și salvare, precum și o mai bună 

identificare și asistență pentru persoanele 

aflate în situații vulnerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  837 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 
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Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția adoptă inițiativele necesare 

pentru a asigura formarea personalului 

implicat în sarcini legate de returnare care 

urmează să facă parte din rezervele 

prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția 

se asigură că toți membrii personalului care 

participă la operațiuni de returnare și la 

intervenții de returnare, precum și 

personalul agenției beneficiază, înainte de 

participarea lor la activități operative 

organizate de agenție, de formare în 

domeniul dreptului Uniunii și al dreptului 

internațional relevant, inclusiv cu privire la 

drepturile fundamentale și accesul la 

protecție internațională. 

3. Agenția adoptă inițiativele necesare 

pentru a asigura formarea personalului 

implicat în sarcini legate de returnare care 

urmează să facă parte din rezervele 

prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția 

se asigură că toți membrii personalului care 

participă la operațiuni de returnare și la 

intervenții de returnare, precum și 

personalul agenției beneficiază, înainte de 

participarea lor la activități operative 

organizate de agenție, de formare în 

domeniul dreptului Uniunii și al dreptului 

internațional relevant și al practicii 

aferente, inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională, precum și o mai bună 

identificare și asistență pentru persoanele 

aflate în situații vulnerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  838 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția adoptă inițiativele necesare 

pentru a asigura formarea personalului 

implicat în sarcini legate de returnare care 

urmează să facă parte din rezervele 

prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția 

se asigură că toți membrii personalului care 

participă la operațiuni de returnare și la 

intervenții de returnare, precum și 

personalul agenției beneficiază, înainte de 

participarea lor la activități operative 

organizate de agenție, de formare în 

domeniul dreptului Uniunii și al dreptului 

3. Agenția adoptă inițiativele necesare 

pentru a asigura formarea personalului 

implicat în sarcini legate de returnare care 

urmează să facă parte din rezervele 

prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția 

se asigură că toți membrii personalului care 

participă la operațiuni de returnare și la 

intervenții de returnare, precum și 

personalul agenției beneficiază, înainte de 

participarea lor la activități operative 

organizate de agenție, de formare în 

domeniul dreptului Uniunii și al dreptului 
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internațional relevant, inclusiv cu privire la 

drepturile fundamentale și accesul la 

protecție internațională. 

internațional relevant, inclusiv cu privire la 

drepturile fundamentale. 

Or. en 

 

Amendamentul  839 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția adoptă inițiativele necesare 

pentru a asigura formarea personalului 

implicat în sarcini legate de returnare care 

urmează să facă parte din rezervele 

prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția 

se asigură că toți membrii personalului care 

participă la operațiuni de returnare și la 

intervenții de returnare, precum și 

personalul agenției beneficiază, înainte de 

participarea lor la activități operative 

organizate de agenție, de formare în 

domeniul dreptului Uniunii și al dreptului 

internațional relevant, inclusiv cu privire la 

drepturile fundamentale și accesul la 

protecție internațională. 

3. Agenția adoptă inițiativele necesare 

pentru a asigura formarea personalului 

implicat în sarcini legate de returnare care 

urmează să facă parte din rezervele 

prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția 

se asigură că toți membrii personalului care 

participă la operațiuni de returnare și la 

intervenții de returnare, precum și 

personalul agenției beneficiază, înainte de 

participarea lor la activități operative 

organizate de agenție, de formare în 

domeniul dreptului Uniunii și al dreptului 

internațional relevant, inclusiv cu privire la 

drepturile fundamentale, accesul la 

protecție internațională și accesul la 

mecanisme de sesizare pentru persoanele 

vulnerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  840 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția adoptă inițiativele necesare 

pentru a asigura formarea personalului 

implicat în sarcini legate de returnare care 

3. Agenția adoptă inițiativele necesare 

pentru a asigura formarea personalului 

implicat în sarcini legate de returnare care 
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urmează să facă parte din rezervele 

prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția 

se asigură că toți membrii personalului care 

participă la operațiuni de returnare și la 

intervenții de returnare, precum și 

personalul agenției beneficiază, înainte de 

participarea lor la activități operative 

organizate de agenție, de formare în 

domeniul dreptului Uniunii și al dreptului 

internațional relevant, inclusiv cu privire la 

drepturile fundamentale și accesul la 

protecție internațională. 

urmează să facă parte din rezervele 

prevăzute la articolele 28, 29 și 30. Agenția 

se asigură că toți membrii personalului care 

participă la operațiuni de returnare și la 

intervenții de returnare, precum și 

personalul agenției beneficiază, înainte de 

participarea lor la activități operative 

organizate de agenție, de formare în 

domeniul dreptului Uniunii și al dreptului 

internațional relevant, inclusiv cu privire la 

drepturile fundamentale, 

proporționalitatea în utilizarea forței, 

accesul la protecție internațională și 

accesul la mecanisme de sesizare pentru 

persoanele vulnerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  841 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția elaborează și dezvoltă 

programe comune de bază pentru formarea 

profesională a polițiștilor de frontieră și 

asigură o formare profesională la nivel 

european pentru instructorii polițiștilor de 

frontieră naționali ai statelor membre, 

inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională și legislația relevantă din 

domeniul maritim. Agenția elaborează 

programele comune de bază după 

consultarea forumului consultativ. Statele 

membre integrează programele comune de 

bază în programul de formare profesională 

a polițiștilor de frontieră naționali și a 

personalului implicat în sarcini legate de 

returnare. 

4. Agenția elaborează și dezvoltă 

programe comune pentru formarea 

profesională a polițiștilor de frontieră și 

asigură formare profesională la nivel 

european pentru instructorii polițiștilor de 

frontieră naționali ai statelor membre, 

inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională, legislația relevantă din 

domeniul maritim, codurile de conduită 

elaborate în conformitate cu articolul 34, 

precum și standardele internaționale 

relevante, cum ar fi standardele minime 

de intervenție umanitară adoptate în 

cadrul SPHERE. Agenția elaborează 

programele comune de bază după 

consultarea forumului consultativ. Statele 

membre integrează programele comune de 

bază în programul de formare profesională 

a polițiștilor de frontieră naționali și a 

personalului implicat în sarcini legate de 
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returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  842 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția elaborează și dezvoltă 

programe comune de bază pentru formarea 

profesională a polițiștilor de frontieră și 

asigură o formare profesională la nivel 

european pentru instructorii polițiștilor de 

frontieră naționali ai statelor membre, 

inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională și legislația relevantă din 

domeniul maritim. Agenția elaborează 

programele comune de bază după 

consultarea forumului consultativ. Statele 

membre integrează programele comune de 

bază în programul de formare profesională 

a polițiștilor de frontieră naționali și a 

personalului implicat în sarcini legate de 

returnare. 

4. Agenția elaborează și dezvoltă 

programe comune de bază pentru formarea 

profesională a polițiștilor de frontieră și 

asigură o formare profesională la nivel 

european pentru instructorii polițiștilor de 

frontieră naționali ai statelor membre, 

inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională și legislația relevantă din 

domeniul maritim. Agenția elaborează 

programele comune de bază în cooperare 

cu ofițerul pentru drepturile 

fundamentale, după consultarea forumului 

consultativ. Statele membre integrează 

programele comune de bază în programul 

de formare profesională a polițiștilor de 

frontieră naționali și a personalului 

implicat în sarcini legate de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  843 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția elaborează și dezvoltă 

programe comune de bază pentru formarea 

profesională a polițiștilor de frontieră și 

asigură o formare profesională la nivel 

4. Agenția elaborează și dezvoltă 

programe comune de bază pentru formarea 

profesională a polițiștilor de frontieră și 

asigură o formare profesională la nivel 
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european pentru instructorii polițiștilor de 

frontieră naționali ai statelor membre, 

inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională și legislația relevantă din 

domeniul maritim. Agenția elaborează 

programele comune de bază după 

consultarea forumului consultativ. Statele 

membre integrează programele comune de 

bază în programul de formare profesională 

a polițiștilor de frontieră naționali și a 

personalului implicat în sarcini legate de 

returnare. 

european pentru instructorii polițiștilor de 

frontieră naționali ai statelor membre, 

inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale și legislația relevantă din 

domeniul maritim. Agenția elaborează 

programele comune de bază după 

consultarea forumului consultativ. Statele 

membre integrează programele comune de 

bază în programul de formare profesională 

a polițiștilor de frontieră naționali și a 

personalului implicat în sarcini legate de 

returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  844 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția elaborează și dezvoltă 

programe comune de bază pentru formarea 

profesională a polițiștilor de frontieră și 

asigură o formare profesională la nivel 

european pentru instructorii polițiștilor de 

frontieră naționali ai statelor membre, 

inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională și legislația relevantă din 

domeniul maritim. Agenția elaborează 

programele comune de bază după 

consultarea forumului consultativ. Statele 

membre integrează programele comune de 

bază în programul de formare profesională 

a polițiștilor de frontieră naționali și a 

personalului implicat în sarcini legate de 

returnare. 

4. Agenția elaborează și dezvoltă 

programe comune de bază pentru formarea 

profesională a polițiștilor de frontieră și 

asigură o formare profesională la nivel 

european pentru instructorii polițiștilor de 

frontieră naționali ai statelor membre, 

inclusiv cu privire la drepturile 

fundamentale, accesul la protecție 

internațională, o mai bună identificare și 

asistență pentru persoanele aflate în 

situații vulnerabile și legislația relevantă 

din domeniul maritim. Agenția elaborează 

programele comune de bază după 

consultarea forumului consultativ. Statele 

membre integrează programele comune de 

bază în programul de formare profesională 

a polițiștilor de frontieră naționali și a 

personalului implicat în sarcini legate de 

returnare. 

Or. en 
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Amendamentul  845 

Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Agenția poate organiza activități de 

formare în cooperare cu statele membre și 

țările terțe, pe teritoriul acestora. 

6. Agenția poate organiza activități de 

formare în cooperare cu statele membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  846 

Michał Boni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Agenția poate organiza activități de 

formare în cooperare cu statele membre și 

țările terțe, pe teritoriul acestora. 

6. Agenția poate organiza activități de 

formare în cooperare cu statele membre și 

țările terțe, pe teritoriul acestora. Agenția 

încurajează cooperarea și organizarea 

activităților de formare între statele 

membre și țările terțe. 

Or. en 

 

Amendamentul  847 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția monitorizează în mod 

proactiv și contribuie la activitățile de 

cercetare și inovare relevante pentru 

controlul frontierelor externe, incluzând 

utilizarea tehnologiilor avansate de 

supraveghere, cum ar fi sistemele de 

1. Agenția monitorizează în mod 

proactiv activitățile de cercetare și inovare 

relevante pentru frontierele externe ale 

UE. 
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aeronave pilotate de la distanță, precum și 

pentru returnare. Agenția comunică 

rezultatele acestor activități de cercetare 

Comisiei și statelor membre. Agenția 

poate utiliza respectivele rezultate, după 

caz, în operațiuni comune, intervenții 

rapide la frontieră, operațiuni de 

returnare și intervenții de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  848 

Michał Boni 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția monitorizează în mod 

proactiv și contribuie la activitățile de 

cercetare și inovare relevante pentru 

controlul frontierelor externe, incluzând 

utilizarea tehnologiilor avansate de 

supraveghere, cum ar fi sistemele de 

aeronave pilotate de la distanță, precum și 

pentru returnare. Agenția comunică 

rezultatele acestor activități de cercetare 

Comisiei și statelor membre. Agenția poate 

utiliza respectivele rezultate, după caz, în 

operațiuni comune, intervenții rapide la 

frontieră, operațiuni de returnare și 

intervenții de returnare. 

1. Agenția monitorizează în mod 

proactiv, promovează și contribuie la 

activitățile de cercetare și inovare relevante 

pentru controlul frontierelor externe, 

incluzând utilizarea tehnologiilor avansate 

de supraveghere, cum ar fi sistemele de 

aeronave pilotate de la distanță, precum și 

pentru returnare. Agenția comunică 

rezultatele acestor activități de cercetare 

Comisiei și statelor membre. Agenția poate 

utiliza respectivele rezultate, după caz, în 

operațiuni comune, intervenții rapide la 

frontieră, operațiuni de returnare și 

intervenții de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  849 

Péter Niedermüller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția monitorizează în mod 1. Agenția monitorizează în mod 
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proactiv și contribuie la activitățile de 

cercetare și inovare relevante pentru 

controlul frontierelor externe, incluzând 

utilizarea tehnologiilor avansate de 

supraveghere, cum ar fi sistemele de 

aeronave pilotate de la distanță, precum și 

pentru returnare. Agenția comunică 

rezultatele acestor activități de cercetare 

Comisiei și statelor membre. Agenția poate 

utiliza respectivele rezultate, după caz, în 

operațiuni comune, intervenții rapide la 

frontieră, operațiuni de returnare și 

intervenții de returnare. 

proactiv și contribuie la activitățile de 

cercetare și inovare relevante pentru 

controlul frontierelor externe, incluzând 

utilizarea tehnologiilor avansate de 

supraveghere. Agenția comunică 

rezultatele acestor activități de cercetare 

Comisiei și statelor membre. Agenția poate 

utiliza respectivele rezultate, după caz, în 

operațiuni comune, intervenții rapide la 

frontieră, operațiuni de returnare și 

intervenții de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  850 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția monitorizează în mod 

proactiv și contribuie la activitățile de 

cercetare și inovare relevante pentru 

controlul frontierelor externe, incluzând 

utilizarea tehnologiilor avansate de 

supraveghere, cum ar fi sistemele de 

aeronave pilotate de la distanță, precum și 

pentru returnare. Agenția comunică 

rezultatele acestor activități de cercetare 

Comisiei și statelor membre. Agenția poate 

utiliza respectivele rezultate, după caz, în 

operațiuni comune, intervenții rapide la 

frontieră, operațiuni de returnare și 

intervenții de returnare. 

1. Agenția monitorizează în mod 

proactiv și contribuie la activitățile de 

cercetare și inovare relevante pentru 

controlul frontierelor externe, incluzând 

utilizarea tehnologiilor avansate de 

supraveghere, cum ar fi sistemele de 

aeronave pilotate de la distanță, precum și 

pentru returnare. Agenția comunică 

rezultatele acestor activități de cercetare 

Comisiei, Parlamentului European și 

statelor membre. Agenția poate utiliza 

respectivele rezultate, după caz, în 

operațiuni comune, intervenții rapide la 

frontieră, operațiuni de returnare și 

intervenții de returnare. 

Or. en 

 

Amendamentul  851 

Barbara Spinelli 
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Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția asistă statele membre și 

Comisia la identificarea temelor-cheie 

pentru cercetare. Agenția asistă Comisia la 

definirea și realizarea programelor-cadru 

relevante ale Uniunii dedicate activităților 

de cercetare și inovare. 

2. Agenția asistă statele membre și 

Comisia la identificarea temelor-cheie 

pentru cercetare. Agenția asistă Comisia la 

definirea programelor-cadru relevante ale 

Uniunii dedicate activităților de cercetare și 

inovare. 

Or. en 

 

Amendamentul  852 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția asistă statele membre și 

Comisia la identificarea temelor-cheie 

pentru cercetare. Agenția asistă Comisia la 

definirea și realizarea programelor-cadru 

relevante ale Uniunii dedicate activităților 

de cercetare și inovare. 

2. Agenția asistă statele membre și 

Comisia la identificarea temelor-cheie 

pentru cercetare. Agenția asistă statele 

membre și Comisia la definirea și 

realizarea programelor-cadru relevante ale 

Uniunii dedicate activităților de cercetare și 

inovare. 

Or. en 

 

Amendamentul  853 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agenția pune în aplicare, în special 

în cadrul programului specific de punere în 

aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 

acele părți din Programul-cadru pentru 

cercetare și inovare care se referă la 

3. Agenția monitorizează, în special 

în cadrul programului specific de punere în 

aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 

acele părți din Programul-cadru pentru 

cercetare și inovare care se referă la 
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securitatea frontierelor. În acest scop, 

agenția are următoarele sarcini: 

frontierele externe ale UE. În acest scop, 

agenția monitorizează următoarele sarcini: 

Or. en 

 

Amendamentul  854 

Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) gestionarea, pe baza programelor de 

lucru relevante adoptate de Comisie, a 

unor etape ale punerii în aplicare a 

programelor și a unor etape ale ciclului de 

viață al unor proiecte specifice, în cazul în 

care Comisia a împuternicit agenția în 

acest sens prin actul de delegare; 

(a) gestionarea, pe baza programelor de 

lucru relevante adoptate de Comisie, a 

punerii în aplicare a programelor de-a 

lungul ciclului de viață al unor proiecte 

specifice; 

Or. en 

 

Amendamentul  855 

Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) adoptarea instrumentelor de 

execuție bugetară pentru venituri și 

cheltuieli și efectuarea tuturor 

operațiunilor necesare pentru gestionarea 

programelor, în cazul în care Comisia a 

împuternicit agenția în acest sens prin 

actul de delegare; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  856 

Barbara Spinelli 
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Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) furnizarea de sprijin pentru 

punerea în aplicare a programelor, în 

cazul în care Comisia a împuternicit 

agenția în acest sens prin actul de 

delegare; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  857 

Péter Niedermüller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În domeniile în care nu i-ar fi fost 

delegată gestionarea fondurilor în temeiul 

articolului 36 alineatul (3), agenția poate 

cofinanța achizițiile înainte de 

comercializare și achizițiile publice de 

soluții inovatoare, împreună cu 

autoritățile statelor membre și operatorii 

de pe piața privată. 

Or. en 

 

Amendamentul  858 

Péter Niedermüller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. Agenția va pune la dispoziția 

secretariatului o platformă stabilită de 

Comisia Europeană, implicând agențiile 

europene relevante, instituții de cercetare, 
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industria și furnizorii de servicii, precum 

și autoritățile relevante ale statelor 

membre. Misiunea acestei platforme este 

de a dezvolta foi de parcurs tehnologice și 

de inovare pentru a sprijini polițiștii de 

frontieră și de coastă. 

Or. en 

 

Amendamentul  859 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția poate planifica și pune în 

aplicare proiecte-pilot privind aspecte 

reglementate de prezentul regulament. 

4. Agenția poate planifica și, sub 

rezerva aprobării de către Parlamentul 

European și Consiliu, poate pune în 

aplicare proiecte-pilot privind aspecte 

reglementate de prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  860 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Agenția poate planifica și pune în 

aplicare proiecte-pilot privind aspecte 

reglementate de prezentul regulament. 

4. Agenția poate oferi sprijin în 

planificarea și punerea în aplicare de 

proiecte-pilot privind aspecte reglementate 

de prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  861 

Ska Keller 
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Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Agenția va face publice toate 

proiectele sale de cercetare, inclusiv 

proiectele demonstrative, partenerii de 

cooperare implicați și bugetul proiectelor.  

Or. en 

 

Amendamentul  862 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 36 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Agenția asigură de transparența 

lobby-ului, prin dezvăluirea tuturor 

reuniunilor sale cu terțele părți interesate. 

Or. en 

Justificare 

Agenția ar trebui să urmeze bunele practici ale agențiilor UE din sectorul bancar (cum ar fi 

Autoritatea Bancară Europeană, ESMA și EIOPA), care s-au angajat deja să dezvăluie 

întâlnirile lor cu terțele părți interesate. 

 

Amendamentul  863 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția poate achiziționa, singură 

sau în coproprietate cu un stat membru, ori 

poate închiria echipamente tehnice care să 

fie folosite în cadrul operațiunilor comune, 

1. Agenția poate achiziționa, singură 

sau în coproprietate cu un stat membru, ori 

poate închiria echipamente tehnice care să 

fie folosite în cadrul operațiunilor comune, 
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al proiectelor-pilot, al intervențiilor rapide 

la frontieră, al operațiunilor de returnare 

sau al intervențiilor de returnare ori în 

cadrul proiectelor de asistență tehnică, în 

conformitate cu regulile financiare 

aplicabile agenției. 

al proiectelor-pilot, al intervențiilor rapide 

la frontieră, al operațiunilor de salvare și 

căutare, al operațiunilor de returnare sau al 

intervențiilor de returnare ori în cadrul 

proiectelor de asistență tehnică, în 

conformitate cu regulile financiare 

aplicabile agenției. 

Or. en 

Justificare 

Modificare care rezultă din adăugarea SAR la articolele 4 și 7. 

 

Amendamentul  864 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Agenția poate achiziționa echipamente 

tehnice, cum ar fi echipamente pentru 

prelevarea amprentelor digitale, pe baza 

unei decizii a directorului executiv, 

adoptată cu consultarea Consiliului de 

administrație. Orice achiziție sau închiriere 

de echipamente care presupune costuri 

semnificative pentru agenție este precedată 

de o analiză riguroasă a nevoilor și a 

raportului dintre costuri și beneficii. Toate 

cheltuielile de acest tip sunt prevăzute în 

bugetul agenției, astfel cum a fost adoptat 

de către Consiliul de administrație. 

2. Agenția poate achiziționa echipamente 

tehnice de vârf pe baza unei decizii a 

directorului executiv, adoptată cu 

consultarea Consiliului de administrație. 

Orice achiziție sau închiriere de 

echipamente care presupune costuri 

semnificative pentru agenție este precedată 

de o analiză riguroasă a nevoilor și a 

raportului dintre costuri și beneficii. Toate 

cheltuielile de acest tip sunt prevăzute în 

bugetul agenției, astfel cum a fost adoptat 

de către Consiliul de administrație. 

Or. it 

Amendamentul  865 

Ana Gomes 

 

Propunere de regulament 

Articolul 37 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 37a 

 Achiziții 

 Achizițiile publice pentru agenție intră în 

responsabilitatea comună a Comisiei și a 

Agenției Europene de Apărare, asistate de 

o platformă care implică agențiile 

europene relevante, instituțiile de 

cercetare, industria, furnizorii de servicii 

și autoritățile competente din statele 

membre. Misiunea acestei platforme este 

de a identifica și de a dezvolta foi de 

parcurs tehnologice și de inovare pentru a 

sprijini agențiile și polițiștii de frontieră și 

de coastă naționali, alături de 

raționalizarea, punerea în comun și 

partajarea resurselor sub o conducere 

strategică și responsabilitate transparentă. 

Or. en 

 

Amendamentul  866 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Agenția creează și întreține o bază 

de date centralizată cu echipamentele dintr-

o rezervă de echipamente tehnice, compusă 

din echipamentele deținute de statele 

membre sau de agenție și din 

echipamentele deținute în coproprietate de 

statele membre și de agenție în scopul 

controlului frontierelor externe sau al 

returnării. 

1. Agenția creează și întreține o bază 

de date centralizată cu echipamentele dintr-

o rezervă de echipamente tehnice, compusă 

din echipamentele deținute de statele 

membre sau de agenție și din 

echipamentele deținute în coproprietate de 

statele membre și de agenție în scopul 

controlului frontierelor externe, al căutării 

și salvării sau al returnării. 

Or. en 
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Amendamentul  867 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Agenția asigură compatibilitatea și 

interoperabilitatea echipamentelor 

enumerate în rezerva de echipamente 

tehnice. 

 În acest scop, definește standarde tehnice 

care trebuie îndeplinite de echipamentele 

care urmează să fie achiziționate, total 

sau parțial, de către agenție și ale 

echipamentelor deținute de către statele 

membre, care figurează în rezerva de 

echipamente tehnice. 

Or. en 

 

Amendamentul  868 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. Agenția finanțează integral 

trimiterea pe teren a echipamentelor 

tehnice care fac parte din numărul minim 

de echipamente tehnice puse la dispoziție 

de un anumit stat membru într-un anumit 

an. Trimiterea echipamentelor tehnice care 

nu fac parte din numărul minim de 

echipamente tehnice este cofinanțată de 

agenție până la maximum 75 % din 

cheltuielile eligibile, luându-se în 

considerare circumstanțele specifice ale 

statelor membre care trimit astfel de 

echipamente tehnice. 

10. Agenția finanțează integral 

trimiterea pe teren a echipamentelor 

tehnice care fac parte din numărul minim 

de echipamente tehnice puse la dispoziție 

de un anumit stat membru într-un anumit 

an. Trimiterea echipamentelor tehnice care 

nu fac parte din numărul minim de 

echipamente tehnice este finanțată de 

agenție până la maximum 100 % din 

cheltuielile eligibile, luându-se în 

considerare circumstanțele specifice ale 

statelor membre care trimit astfel de 

echipamente tehnice. 

Or. en 
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Justificare 

Agenția finanțează echipamente care nu au fost angajate la începutul anului până la 100 %, 

deoarece este posibil ca unele state membre să nu fie în măsură să afecteze anumite 

echipamente rezervei minime de echipamente la începutul anului, în special în cazul în care 

situația din regiunea geografică în cauză este volatilă. 

 

Amendamentul  869 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Membrii echipelor au capacitatea 

de a executa toate sarcinile și de a exercita 

toate competențele în materie de control al 

frontierelor și de returnare, precum și pe 

cele necesare pentru îndeplinirea 

obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 

562/2006 și, respectiv, ale Directivei 

2008/115/CE. 

1. Membrii echipelor au capacitatea 

de a executa toate sarcinile și de a exercita 

toate competențele în materie de control al 

frontierelor externe și de returnare, precum 

și pe cele necesare pentru îndeplinirea 

obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 

562/2006 și, respectiv, ale Directivei 

2008/115/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  870 

Geoffrey Van Orden 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor lor, membrii 

echipelor își poartă propriile uniforme. 

Aceștia poartă peste uniformă o 

banderolă albastră cu însemnele Uniunii 

și ale agenției, prin care se indică faptul 

că participă la o operațiune comună, un 

proiect-pilot, o intervenție rapidă la 

frontieră, o operațiune de returnare sau o 

intervenție de returnare. Pentru a se 

legitima în fața autorităților naționale ale 

eliminat 
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statului membru gazdă, membrii echipelor 

au în permanență asupra lor un 

document de acreditare, pe care au 

obligația să îl prezinte la cerere. 

Or. en 

 

Amendamentul  871 

Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor lor, membrii 

echipelor își poartă propriile uniforme. 

Aceștia poartă peste uniformă o banderolă 

albastră cu însemnele Uniunii și ale 

agenției, prin care se indică faptul că 

participă la o operațiune comună, un 

proiect-pilot, o intervenție rapidă la 

frontieră, o operațiune de returnare sau o 

intervenție de returnare. Pentru a se 

legitima în fața autorităților naționale ale 

statului membru gazdă, membrii echipelor 

au în permanență asupra lor un document 

de acreditare, pe care au obligația să îl 

prezinte la cerere. 

4. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor lor, membrii 

echipelor își poartă propriile uniforme. 

Aceștia poartă pe uniformă, în mod vizibil, 

un număr de identificare și o banderolă 

albastră cu însemnele Uniunii și ale 

agenției, precum și un însemn de 

identificare personală, prin care se indică 

faptul că participă la o operațiune comună, 

un proiect-pilot, o intervenție rapidă la 

frontieră, o operațiune de returnare sau o 

intervenție de returnare. Pentru a se 

legitima în fața autorităților naționale ale 

statului membru gazdă, membrii echipelor 

au în permanență asupra lor un document 

de acreditare, pe care au obligația să îl 

prezinte la cerere. 

Or. en 

 

Amendamentul  872 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor lor, membrii 

4. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor lor, membrii 
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echipelor își poartă propriile uniforme. 

Aceștia poartă peste uniformă o banderolă 

albastră cu însemnele Uniunii și ale 

agenției, prin care se indică faptul că 

participă la o operațiune comună, un 

proiect-pilot, o intervenție rapidă la 

frontieră, o operațiune de returnare sau o 

intervenție de returnare. Pentru a se 

legitima în fața autorităților naționale ale 

statului membru gazdă, membrii echipelor 

au în permanență asupra lor un document 

de acreditare, pe care au obligația să îl 

prezinte la cerere. 

echipelor își poartă propriile uniforme. 

Aceștia poartă pe uniformă, în mod vizibil, 

un număr de identificare și o banderolă 

albastră cu însemnele Uniunii și ale 

agenției, precum și un însemn de 

identificare personală, prin care se indică 

faptul că participă la o operațiune comună, 

un proiect-pilot, o intervenție rapidă la 

frontieră, o operațiune de returnare sau o 

intervenție de returnare. Pentru a se 

legitima în fața autorităților naționale ale 

statului membru gazdă, membrii echipelor 

au în permanență asupra lor un document 

de acreditare, pe care au obligația să îl 

prezinte la cerere. 

Or. en 

 

Amendamentul  873 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor lor, membrii 

echipelor își poartă propriile uniforme. 

Aceștia poartă peste uniformă o banderolă 

albastră cu însemnele Uniunii și ale 

agenției, prin care se indică faptul că 

participă la o operațiune comună, un 

proiect-pilot, o intervenție rapidă la 

frontieră, o operațiune de returnare sau o 

intervenție de returnare. Pentru a se 

legitima în fața autorităților naționale ale 

statului membru gazdă, membrii echipelor 

au în permanență asupra lor un document 

de acreditare, pe care au obligația să îl 

prezinte la cerere. 

4. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor lor, membrii 

echipelor își poartă propriile uniforme. 

Aceștia poartă pe uniformă, în mod vizibil, 

însemne care permit identificarea 

individuală și o banderolă albastră cu 

însemnele Uniunii și ale agenției, precum 

și un însemn de identificare personală, prin 

care se indică faptul că participă la o 

operațiune comună, un proiect-pilot, o 

intervenție rapidă la frontieră, o operațiune 

de returnare sau o intervenție de returnare. 

Pentru a se legitima în fața autorităților 

naționale ale statului membru gazdă, 

membrii echipelor au în permanență asupra 

lor un document de acreditare, pe care au 

obligația să îl prezinte la cerere. 

Or. en 
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Amendamentul  874 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor, membrii 

echipelor sunt autorizați să folosească 

forța, inclusiv cu ajutorul armelor de 

serviciu, a muniției și a echipamentelor, cu 

acordul statului membru de origine și al 

statului membru gazdă, în prezența 

polițiștilor de frontieră ai statului membru 

gazdă și în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. Cu 

acordul statului membru de origine, statul 

membru gazdă poate autoriza membrii 

echipelor să folosească forța în absența 

polițiștilor de frontieră ai statului membru 

gazdă. 

6. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor, membrii 

echipelor sunt autorizați să folosească 

forța, inclusiv cu ajutorul armelor de 

serviciu, a muniției și a echipamentelor, cu 

acordul statului membru de origine și al 

statului membru gazdă, în prezența 

polițiștilor de frontieră ai statului membru 

gazdă și în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă, precum 

și cu dreptul internațional în materie de 

drepturi ale omului, inclusiv Codul de 

conduită al ONU pentru reprezentanții 

autorităților de aplicare a legii și 

Principiile de bază ale Organizației 

Națiunilor Unite privind recurgerea la 

forță și utilizarea armelor de foc de către 

responsabilii privind aplicarea legii, 

precum și Carta drepturilor fundamentale 

a UE. Cu acordul statului membru de 

origine, statul membru gazdă poate 

autoriza membrii echipelor să folosească 

forța în absența polițiștilor de frontieră ai 

statului membru gazdă. 

Or. en 

 

Amendamentul  875 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor, membrii 

6. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor, membrii 
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echipelor sunt autorizați să folosească 

forța, inclusiv cu ajutorul armelor de 

serviciu, a muniției și a echipamentelor, 

cu acordul statului membru de origine și 

al statului membru gazdă, în prezența 

polițiștilor de frontieră ai statului membru 

gazdă și în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. Cu 

acordul statului membru de origine, statul 

membru gazdă poate autoriza membrii 

echipelor să folosească forța în absența 

polițiștilor de frontieră ai statului membru 

gazdă. 

echipelor nu sunt autorizați să folosească 

forța. 

Or. en 

 

Amendamentul  876 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor, membrii 

echipelor sunt autorizați să folosească 

forța, inclusiv cu ajutorul armelor de 

serviciu, a muniției și a echipamentelor, cu 

acordul statului membru de origine și al 

statului membru gazdă, în prezența 

polițiștilor de frontieră ai statului membru 

gazdă și în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. Cu 

acordul statului membru de origine, statul 

membru gazdă poate autoriza membrii 

echipelor să folosească forța în absența 

polițiștilor de frontieră ai statului membru 

gazdă. 

6. În cursul executării sarcinilor și al 

exercitării competențelor, membrii 

echipelor sunt autorizați să folosească 

forța, inclusiv cu ajutorul armelor de 

serviciu, a muniției și a echipamentelor, cu 

acordul statului membru de origine și al 

statului membru gazdă, în prezența 

polițiștilor de frontieră ai statului membru 

gazdă și în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă, precum 

și cu dreptul internațional în materie de 

drepturi ale omului, inclusiv Codul de 

conduită al ONU pentru reprezentanții 

autorităților de aplicare a legii și 

Principiile de bază ale Organizației 

Națiunilor Unite privind recurgerea la 

forță și utilizarea armelor de foc de către 

responsabilii privind aplicarea legii, 

precum și Carta drepturilor 

fundamentale. Cu acordul statului membru 

de origine, statul membru gazdă poate 

autoriza membrii echipelor să folosească 

forța în absența polițiștilor de frontieră ai 
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statului membru gazdă. 

Or. en 

 

Amendamentul  877 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Armele de serviciu, muniția și 

echipamentele pot fi utilizate pentru 

autoapărare legitimă și pentru apărarea 

legitimă a membrilor echipelor sau a altor 

persoane, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. 

7. Armele de serviciu, muniția și 

echipamentele pot fi utilizate pentru 

autoapărare legitimă și pentru apărarea 

legitimă a membrilor echipelor sau a altor 

persoane, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă, precum 

și cu dreptul internațional în materie de 

drepturi ale omului și Carta drepturilor 

fundamentale. 

Or. en 

 

Amendamentul  878 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Armele de serviciu, muniția și 

echipamentele pot fi utilizate pentru 

autoapărare legitimă și pentru apărarea 

legitimă a membrilor echipelor sau a altor 

persoane, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. 

7. Armele de serviciu, muniția și 

echipamentele pot fi utilizate pentru 

autoapărare legitimă și pentru apărarea 

legitimă a membrilor echipelor sau a altor 

persoane, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă, precum 

și cu dreptul internațional în materie de 

drepturi ale omului și Carta drepturilor 

fundamentale a UE. 

Or. en 

 



 

AM\1092761RO.doc 143/156 PE582.071v01-00 

 RO 

Amendamentul  879 

Miriam Dalli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 8 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentului regulament, statul 

membru gazdă autorizează membrii 

echipelor să consulte bazele de date 

naționale și europene ale acestuia a căror 

consultare este necesară pentru 
controalele la frontieră, supravegherea 

frontierelor și returnare. Membrii echipelor 

consultă doar datele care sunt necesare în 

vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin 

și a exercitării competențelor lor. Înainte de 

trimiterea membrilor echipelor, statul 

membru gazdă informează agenția în 

privința bazelor de date naționale și 

europene care pot fi consultate. Agenția 

pune aceste informații la dispoziția tuturor 

statelor membre care participă la detașare. 

În scopul prezentului regulament, statul 

membru gazdă autorizează membrii 

echipelor să consulte bazele de date 

europene și îi poate autoriza să consulte 

baza de date națională, care sunt necesare 

pentru îndeplinirea obiectivelor 

operaționale specificate în planul operativ 

privind controalele la frontieră, 

supravegherea frontierelor și returnare. 

Membrii echipelor consultă doar datele 

care sunt necesare în vederea îndeplinirii 

sarcinilor care le revin și a exercitării 

competențelor lor. Înainte de trimiterea 

membrilor echipelor, statul membru gazdă 

informează agenția în privința bazelor de 

date naționale și europene care pot fi 

consultate. Agenția pune aceste informații 

la dispoziția tuturor statelor membre care 

participă la detașare. 

Or. en 

Justificare 

Există obstacole practice în cazul în care statele membre sunt obligate să autorizeze membrii 

echipelor trimise de către agenție să consulte bazele de date naționale. Un astfel de obstacol 

ar putea fi limba. 

 

Amendamentul  880 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 8 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentului regulament, statul 

membru gazdă autorizează membrii 

În scopul prezentului regulament, statul 

membru gazdă autorizează membrii 
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echipelor să consulte bazele de date 

naționale și europene ale acestuia a căror 

consultare este necesară pentru controalele 

la frontieră, supravegherea frontierelor și 

returnare. Membrii echipelor consultă doar 

datele care sunt necesare în vederea 

îndeplinirii sarcinilor care le revin și a 

exercitării competențelor lor. Înainte de 

trimiterea membrilor echipelor, statul 

membru gazdă informează agenția în 

privința bazelor de date naționale și 

europene care pot fi consultate. Agenția 

pune aceste informații la dispoziția tuturor 

statelor membre care participă la detașare. 

echipelor să consulte bazele de date 

naționale și europene ale acestuia a căror 

consultare este necesară pentru controalele 

la frontieră, supravegherea frontierelor și 

returnare și se asigură că aceștia dispun de 

acces la aceste baze de date într-un mod 

eficient și eficace. Membrii echipelor 

consultă doar datele care sunt necesare în 

vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin 

și a exercitării competențelor lor. Înainte de 

trimiterea membrilor echipelor, statul 

membru gazdă informează agenția în 

privința bazelor de date naționale și 

europene care pot fi consultate. Agenția 

pune aceste informații la dispoziția tuturor 

statelor membre care participă la detașare. 

Or. en 

 

Amendamentul  881 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. Autoritățile statelor membre gazdă 

sunt operatorii de date pentru prelucrarea 

oricăror date cu caracter personal 

colectate sau prelucrate de către membrii 

echipelor pe durata îndeplinirii sarcinilor 

și a exercitării competențelor lor. 

Or. en 

 

Amendamentul  882 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care membrii echipelor 1. În cazul în care membrii echipelor 
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desfășoară operațiuni într-un stat membru 

gazdă, acel stat membru răspunde pentru 

orice daune provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 

gazdă, agenția răspunde pentru orice daune 

provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor, în conformitate cu principiile 

generale comune legislațiilor statelor 

membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  883 

Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care membrii echipelor 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 

gazdă, acel stat membru răspunde pentru 

orice daune provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. 

1. În cazul în care membrii echipelor 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 

gazdă, acel stat membru și agenția 

răspund solidar pentru orice daune 

provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor. În cazul în care membrii 

echipelor desfășoară operațiuni într-o 

țară terță, agenția răspunde pentru orice 

daune provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  884 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care membrii echipelor 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 

gazdă, acel stat membru răspunde pentru 

orice daune provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. 

1. În cazul în care membrii echipelor 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 

gazdă, acel stat membru și agenția 

răspund solidar pentru orice daune 

provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor. În cazul în care membrii 

echipelor desfășoară operațiuni într-o 
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țară terță, agenția răspunde pentru orice 

daune provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor. 

Or. en 

Justificare 

Sub răspunderea solidară, un solicitant poate alege între formularea unei cereri de 

despăgubire către agenție și către statul membru gazdă. În cazul în care cererea este bine 

întemeiată, pârâtul plătește întreaga compensație și, dacă este necesar, negociază partajarea. 

Pentru operațiunile dintr-o țară terță, agenția ar trebui să își asume răspunderea deplină. 

 

Amendamentul  885 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care membrii echipelor 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 

gazdă, acel stat membru răspunde pentru 

orice daune provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă.. 

1. În cazul în care membrii echipelor 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 

gazdă, care este responsabil pentru 

instrucțiunile lor în conformitate cu 

articolul 20 alineatul (1), acel stat membru 

răspunde pentru orice daune provocate de 

aceștia în cursul operațiunilor, în 

conformitate cu legislația națională a 

statului membru gazdă.. 

Or. en 

 

Amendamentul  886 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care membrii echipelor 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 

1. În cazul în care membrii echipelor 

desfășoară operațiuni într-un stat membru 
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gazdă, acel stat membru răspunde pentru 

orice daune provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă.. 

gazdă, aceștia răspund pentru orice daune 

provocate de aceștia în cursul 

operațiunilor, în conformitate cu legislația 

națională a statului membru gazdă. 

Or. en 

 

Amendamentul  887 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care aceste daune sunt 

cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, 

statul membru gazdă poate contacta statul 

membru de origine pentru ca acesta să îi 

ramburseze sumele plătite victimelor sau 

persoanelor îndreptățite în numele acestora. 

2. În cazul în care aceste daune sunt 

cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, 

statul membru gazdă sau agenția poate 

contacta statul membru de origine pentru 

ca acesta să îi ramburseze sumele plătite 

victimelor sau persoanelor îndreptățite în 

numele acestora. 

Or. en 

 

Amendamentul  888 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care aceste daune sunt 

cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, 

statul membru gazdă poate contacta statul 

membru de origine pentru ca acesta să îi 

ramburseze sumele plătite victimelor sau 

persoanelor îndreptățite în numele 

acestora. 

2. În cazul în care aceste daune sunt 

cauzate din neglijență gravă sau cu intenție 

sau în urma unui abuz în serviciu, 

victimele sau persoanele îndreptățite sunt 

compensate de către agenție. 

Or. en 

 



 

PE582.071v01-00 148/156 AM\1092761RO.doc 

RO 

Amendamentul  889 

Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care aceste daune sunt 

cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, 

statul membru gazdă poate contacta statul 

membru de origine pentru ca acesta să îi 

ramburseze sumele plătite victimelor sau 

persoanelor îndreptățite în numele acestora. 

2. În cazul în care aceste daune sunt 

cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, 

statul membru gazdă sau agenția poate 

contacta statul membru de origine pentru 

ca acesta să îi ramburseze sumele plătite 

victimelor sau persoanelor îndreptățite în 

numele acestora. 

Or. en 

 

Amendamentul  890 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care aceste daune sunt 

cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, 

statul membru gazdă poate contacta statul 

membru de origine pentru ca acesta să îi 

ramburseze sumele plătite victimelor sau 

persoanelor îndreptățite în numele 

acestora. 

2. În cazul în care aceste daune sunt 

cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, 

agenția repară orice prejudiciu cauzat, în 

conformitate cu principiile generale 

comune legislațiilor statelor membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  891 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Pentru incidentele prevăzute la 
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alineatele (1) sau 2 din prezentul articol, 

care au loc în timpul punerii în aplicare a 

planului operativ de la articolul 18, 

membrii echipelor sunt pe deplin 

responsabili pentru orice daune pe care 

le-au provocat. 

Or. en 

 

Amendamentul  892 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Orice litigiu între statele membre în 

legătură cu aplicarea alineatelor (2) și (3) 

care nu poate fi soluționat prin negocieri 

între acestea este înaintat de către statele 

membre Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în conformitate cu articolul 273 

din TFUE. 

4. Orice litigiu între statele membre 

sau între un stat membru și agenție în 

legătură cu aplicarea alineatelor (1), (2) și 

(3) care nu poate fi soluționat prin 

negocieri între acestea este înaintat de către 

statele membre Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în conformitate cu tratatele. 

Or. en 

 

Amendamentul  893 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Orice litigiu între statele membre în 

legătură cu aplicarea alineatelor (2) și (3) 

care nu poate fi soluționat prin negocieri 

între acestea este înaintat de către statele 

membre Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în conformitate cu articolul 273 

din TFUE. 

4. Orice litigiu între statele membre 

sau între un stat membru și agenție în 

legătură cu aplicarea alineatului (3) care 

nu poate fi soluționat prin negocieri între 

acestea este înaintat de către statele 

membre Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, fără a aduce atingere 

articolului 273 din TFUE. 

Or. en 
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Amendamentul  894 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Orice litigiu între statele membre în 

legătură cu aplicarea alineatelor (2) și (3) 

care nu poate fi soluționat prin negocieri 

între acestea este înaintat de către statele 

membre Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în conformitate cu articolul 273 

din TFUE. 

4. Orice litigiu între statele membre în 

legătură cu aplicarea alineatului (3) care 

nu poate fi soluționat prin negocieri între 

acestea este înaintat de către statele 

membre Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în conformitate cu articolul 273 

din TFUE. 

Or. en 

 

Amendamentul  895 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 41 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Curtea de Justiție este competentă 

în litigiile privind repararea prejudiciului 

menționat la alineatele (1) și (2). 

Or. en 

Justificare 

Astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (4) din actualul Regulament (CE) 

nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru 

Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii 

Europene. 

 

Amendamentul  896 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 



 

AM\1092761RO.doc 151/156 PE582.071v01-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Articolul 43 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Pentru a-și îndeplini misiunea de a 

asigura un nivel ridicat de securitate 

internă, menționată la articolul 1, agenția 

are acces la bazele de date relevante, cum 

ar fi Sistemul de Informații Schengen 

(SIS), Sistemul de informații privind 

vizele (VIS), Eurodac și viitorul sistem de 

frontiere inteligente, aplicând totodată 

legile europene care reglementează 

protecția și securitatea datelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  897 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Consiliul de administrație 

stabilește măsurile de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 de către 

agenție, inclusiv pe cele referitoare la 

responsabilul cu protecția datelor din 

cadrul agenției. Aceste măsuri sunt 

stabilite după o consultare cu Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor. 

2. Un responsabil cu protecția 

datelor este numit în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001. 

Consiliul de administrație stabilește 

măsurile pentru aplicarea regulamentului 

de către agenție. Aceste măsuri sunt 

stabilite după o consultare cu Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  898 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fără a se aduce atingere articolului 

47, sunt interzise transferul datelor cu 

caracter personal prelucrate de agenție și 

transferul în continuare, către autoritățile 

unor țări terțe sau către părți terțe, al 

datelor cu caracter personal prelucrate în 

cadrul prezentului regulament. 

4. Fără a se aduce atingere articolului 

47, sunt interzise transferul datelor cu 

caracter personal prelucrate de agenție și 

transferul în continuare, către autoritățile 

unor țări terțe sau către părți terțe sau 

organizații internaționale, al datelor cu 

caracter personal prelucrate în cadrul 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  899 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fără a se aduce atingere articolului 

47, sunt interzise transferul datelor cu 

caracter personal prelucrate de agenție și 

transferul în continuare, către autoritățile 

unor țări terțe sau către părți terțe, al 

datelor cu caracter personal prelucrate în 

cadrul prezentului regulament. 

4. Fără a se aduce atingere articolului 

47, sunt interzise transferul datelor cu 

caracter personal prelucrate de agenție și 

transferul în continuare, către autoritățile 

unor țări terțe sau către părți terțe, inclusiv 

organizații internaționale, al datelor cu 

caracter personal prelucrate în cadrul 

prezentului regulament.  

Or. en 

 

Amendamentul  900 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Propunere de regulament 

Articolul 44 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. În cazul în care, în mod 

excepțional, transferul de date cu caracter 

personal către țări terțe sau organizații 

internaționale, de către agenție sau statele 
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membre, este prevăzut în mod explicit în 

circumstanțe foarte specifice, aceasta va 

necesita o evaluare a adecvării și 

utilizarea unor garanții specifice, în 

conformitate cu articolul 9 din 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și 

articolele 25 și 26 din Directiva 95/46/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  901 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Propunere de regulament 

Articolul 45 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 45 eliminat 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter 

personal 

 

1. Agenția poate prelucra date cu caracter 

personal exclusiv în următoarele scopuri: 

 

(a) executarea sarcinilor sale și 

coordonarea operațiunilor comune, a 

proiectelor-pilot și a intervențiilor rapide 

la frontieră, precum și în cadrul echipelor 

de sprijin pentru gestionarea migrației, în 

conformitate cu articolul 46; 

 

(b) executarea sarcinilor sale de 

organizare și coordonare a operațiunilor 

de returnare și a intervențiilor de 

returnare, în conformitate cu articolul 47; 

 

(c) facilitarea schimbului de informații cu 

statele membre, cu Biroul European de 

Sprijin pentru Azil, cu Europol sau cu 

Eurojust, în conformitate cu articolul 46; 

 

(d) analiza de risc efectuată de agenție în 

conformitate cu articolul 10; 

 

(e) identificarea și urmărirea navelor în 

cadrul EUROSUR, în conformitate cu 

articolul 48. 

 

2. Orice astfel de prelucrare a datelor cu  
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caracter personal se efectuează cu 

respectarea principiului proporționalității 

și este strict limitată la datele cu caracter 

personal necesare pentru scopurile 

menționate la alineatul (1). 

3. Un stat membru sau o altă agenție a 

Uniunii care transmit date cu caracter 

personal agenției determină scopul sau 

scopurile pentru care aceste date ar urma 

să fie prelucrate, conform dispozițiilor 

alineatului (1). Dacă nu a făcut deja acest 

lucru, agenția, în consultare cu entitatea 

care transmite datele cu caracter personal 

în cauză, prelucrează aceste date pentru a 

stabili dacă acestea sunt necesare în 

raport cu scopul sau scopurile menționate 

la alineatul (1) pentru care ar urma să fie 

prelucrate în continuare. Agenția poate 

prelucra informațiile pentru un scop 

diferit de cele prevăzute la alineatul (1) 

numai cu autorizarea entității care 

transmite datele respective. 

 

4. La momentul transferării datelor cu 

caracter personal, statele membre și alte 

agenții ale Uniunii pot indica, în termeni 

generali sau specifici, eventualele 

restricții privind accesul sau utilizarea, 

inclusiv în ceea ce privește transferul, 

ștergerea sau distrugerea. Dacă 

necesitatea unor astfel de restricții apare 

după transferul informațiilor, statele 

membre și alte agenții ale Uniunii 

informează agenția în consecință. Agenția 

se conformează acestor restricții. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  902 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Propunere de regulament 

Articolul 45 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Un stat membru sau o altă agenție a 3. Un stat membru sau o altă agenție a 
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Uniunii care transmit date cu caracter 

personal agenției determină scopul sau 

scopurile pentru care aceste date ar urma să 

fie prelucrate, conform dispozițiilor 

alineatului (1). Dacă nu a făcut deja acest 

lucru, agenția, în consultare cu entitatea 

care transmite datele cu caracter personal 

în cauză, prelucrează aceste date pentru a 

stabili dacă acestea sunt necesare în 

raport cu scopul sau scopurile menționate 

la alineatul (1) pentru care ar urma să fie 

prelucrate în continuare. Agenția poate 

prelucra informațiile pentru un scop 

diferit de cele prevăzute la alineatul (1) 

numai cu autorizarea entității care 

transmite datele respective. 

Uniunii care transmit date cu caracter 

personal agenției determină scopul sau 

scopurile pentru care aceste date ar urma să 

fie prelucrate, conform dispozițiilor 

alineatului (1). Agenția poate prelucra 

informații pentru un scop prevăzut la 

alineatul (1), diferit față de scopul inițial, 

numai cu autorizarea entității care 

transmite datele respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  903 

Ska Keller 

 

Propunere de regulament 

Articolul 45 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Un stat membru sau o altă agenție a 

Uniunii care transmit date cu caracter 

personal agenției determină scopul sau 

scopurile pentru care aceste date ar urma să 

fie prelucrate, conform dispozițiilor 

alineatului (1). Dacă nu a făcut deja acest 

lucru, agenția, în consultare cu entitatea 

care transmite datele cu caracter personal 

în cauză, prelucrează aceste date pentru a 

stabili dacă acestea sunt necesare în raport 

cu scopul sau scopurile menționate la 

alineatul (1) pentru care ar urma să fie 

prelucrate în continuare. Agenția poate 

prelucra informațiile pentru un scop 

diferit de cele prevăzute la alineatul (1) 

numai cu autorizarea entității care 

transmite datele respective. 

3. Un stat membru sau o altă agenție a 

Uniunii care transmit date cu caracter 

personal agenției determină scopul sau 

scopurile pentru care aceste date ar urma să 

fie prelucrate, conform dispozițiilor 

alineatului (1). Dacă nu a făcut deja acest 

lucru, agenția, în consultare cu entitatea 

care transmite datele cu caracter personal 

în cauză, prelucrează aceste date pentru a 

stabili dacă acestea sunt necesare în raport 

cu scopul sau scopurile menționate la 

alineatul (1) pentru care ar urma să fie 

prelucrate în continuare. 

Or. en 
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